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Na afloop van een avondseminar loopt Richard Oetker, jongste zoon van een 
ondernemersgezin, naar het parkeerterrein van de universiteit waar zijn auto 
geparkeerd staat. Het is donker. Hij ziet dat naast zijn auto een Volkswagenbusje 
geparkeerd staat. Hierdoor is er maar een kleine ruimte tussen beide auto’s over. 
Plotseling verschijnt er een gemaskerde man. Hij heeft een pistool bij zich voorzien 
van een geluidsdemper. Richard wordt door de man naar het Volkswagenbusje 
gedirigeerd en hij moet plaatsnemen in een houten kist die achterin het busje staat. 
De kist is klein, waardoor hij op zijn knieën moet zitten. Het is er donker en stil. 
Richard is bang en heeft het koud. Het is december 1976. 
Aan het woord is Richard Oetker, eigenaar van een multinational (bekend om de 
toetjes) die in mijn geboortejaar, 37 jaar geleden, slachtoffer is geworden van een van 
de bekendste ontvoeringen in Duitsland. Op woensdagavond 8 april 2009 vertelt 
hij zijn verhaal tijdens een lezing aan de Universiteit van Osnabrück (Duitsland), waar 
ik voor uitgenodigd ben. Wat me opvalt, zijn de vele details die hij, meer dan drie 
decennia na dato, nog weet te herinneren. In het begin weet Richard niet dat in de 
kist een babyfoon is gemonteerd. Hij vindt het dan ook vreemd om de stem van zijn 
ontvoerder te horen. Richard vertelt dat hij – om te overleven – vriendjes probeert 
te worden met zijn ‘gesprekspartner’. In zijn ogen “die einige Möglichkeit die ich 
habe”. Tijdens zijn verblijf in de kist tracht hij een band op te bouwen, maar vraagt 
zich daarbij continu af: Wie is deze man? Wat voor type is hij? Waarom doet hij dit? 
Waarom ik? Hoe loopt dit af?
Dezelfde vragen stellen de Nederlanders Heleen Janszen en Jan Hogendoorn meer 
dan 30 jaar later ook, als zij in Jemen worden ontvoerd door een groep gewapende 
mannen. Op dinsdag 31 maart 2009 is het echtpaar in een onopvallende, besmeurde 
tweedehands terreinwagen onderweg. Ze rijden uit de hoofdstad Sanaa naar hun eigen 
woonplaats, als ze door politiemannen – later bleek dat ze verkleed zijn, bewapend 
met automatische geweren tot stoppen worden gedwongen. Jan Hogendoorn, die 
aan het stuur zit, moet achterin de terreinauto plaats nemen en beide slachtoffers 
dienen kleden over hun hoofd trekken. Hierdoor komen ze eruit te zien als echte 
Jemenieten. Ze worden via hobbelige en stoffige binnenwegen naar een safehouse 
gebracht. Een rit van meerdere dagen, door een ruw en bergachtig landschap.
In de tuin van hun woning in Nederland doen Heleen en Jan een paar maanden 
later uitvoerig hun relaas. Ze vertellen dat de daders tijdens de overrompeling een 
gespannen en zenuwachtige indruk maken, maar dat dit verandert tijdens de rit 
naar het safehouse. Sterker nog, er wordt tijdens de rit zelfs gelachen en ze mogen 
zelfs foto’s maken. Niet alleen van het landschap, maar ook van de ontvoerders zelf, 
het safehouse en de onderhandelingen die in de dagen erna worden gevoerd. In 
tegenstelling tot Richard Oetker kunnen Heleen en Jan hun ontvoerders zien, spreken 
en aanraken en leren zij hen gedurende de twee weken durende vrijheidsberoving 
steeds beter kennen. Het grootste gevaar vormt, hoe gek het misschien ook klinkt, 
de politie. Een interventie zou ertoe kunnen leiden dat deze ontvoering verkeerd 
afloopt.
De gesprekken met slachtoffers van vrijheidsberovingen die ik tijdens de startfase 
van dit dissertatieonderzoek heb gehouden, bevestigen mijn vermoeden dat er bij 
vrijheidsberoving de nodige variatie te bespeuren is: zowel in type delict als type 
dader. Maar ik vraag me wel af of dit ook voor Nederland geldt. Met deze studie 



heb ik enerzijds voor ogen om de (veronderstelde) variatie voor Nederland in kaart 
te brengen, maar anderzijds leren de gesprekken mij ook dat er oog moet zijn voor 
de leef- en denkwereld van de plegers van ontvoeringen en gijzelingen. Wie zijn 
deze personen, waarom plegen ze een ontvoering of gijzeling, waarom kiezen ze 
voor deze slachtoffers, hoe reageren ze op de politie? Vragen waar de gesproken 
slachtoffers vaak geen antwoord op hebben gekregen. 
Verrukt ben ik dan ook als ik een jaar later een van de Zuid-Molukse treinkapers in 
levende lijve ontmoet bij een bijeenkomst. Mijn gesprekspartner, die met een aantal 
anderen verantwoordelijk is geweest voor een van de meest geruchtmakende 
gijzelingsincidenten waar Nederland in de vorige eeuw mee is geconfronteerd, doet 
voor het eerst zijn verhaal in het openbaar. Hij is een van de daders geweest van de 
treinkaping bij het dorpje Wijster in 1975. Tijdens mijn middelbare schoolperiode 
passeert deze treinkaping regelmatig de revue, aangezien in mijn vriendenkring 
mensen zitten die familiebanden hebben met de bewuste kapers. Deze nazaten 
vertellen met gepaste trots wat deze kapers voor het Zuid-Molukse volk hebben 
betekend. Ze worden door hen als helden gezien. Nu ik een van treinkapers zelf 
ontmoet, krijg ik niet alleen een beeld van de man zelf, maar is het ook zeer intrigerend 
om het verhaal en de ervaring van een van de betrokken kapers uit eigen mond 
te horen. Ik krijg te horen welke keuze- en beslismomenten de treinkapers hebben 
gehad en op welke wijze ze de kaping hebben voorbereid en wat er is misgegaan 
tijdens de uitvoering. Er komen aspecten aan het licht die ik nog nooit heb gehoord 
of gelezen.
Vanwege deze ontmoetingen is bij mij het besef gerijpt dat voor het begrijpen en 
verklaren van ontvoeringen en gijzelingen het van wezenlijk belang is om hierbij ook 
de verhalen van de plegers mee te nemen.
Door vanuit de ogen van de daders naar vrijheidsberovingen te kijken kan er niet 
alleen een belangrijk kennishiaat gevuld worden. Het slaat ook een brug tussen 
verschillende werelden, waardoor het mogelijk is om nieuwe antwoorden en 
inzichten te verkrijgen met alle nuances en variatie die erbij horen. 

Amsterdam, januari 2014
Jaap Knotter

12  |  Ontvoeringen & Gijzelingen  |  Voorwoord





“ E v e n  t h o u g h  g o v e r n m e n t s  a r e 
dealing more effectively with 
these incidents [kidnapping/ 
h o s t a g e  t a k i n g ] ,  t e r r o r i s t s 
h a v e  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l . 
I n  k i d n a p p i n g s ,  t e r r o r i s t s 
s u c c e s s f u l l y  c a p t u r e  t h e i r 
h o s t a g e ( s )  i n  8 0  p e r c e n t 



o f  t h e  a c t s  a n d  r e c e i v e 
t h e i r  r a n s o m  d e m a n d s  i n  7 0 
p e r c e n t  o f  t h e  i n c i d e n t s . 
I n  b a r r i c a d e  a n d  h o s t a g e 
i n c i d e n t s ,  t h e  t e r r o r i s t s 
a c h i e v e  a t  l e a s t  a  p o r t i o n 
o f  d e m a n d s  i n  7 5  p e r c e n t  of 
the cases.”  (Atkinson et al., 1987:2)





1
 Inleiding
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Op vrijdag 18 januari 2008 roept het regiokorps van de politie Twente de hulp in 
van politieonderhandelaars bij een ontvoeringszaak. Sinds afgelopen dinsdag is een 
29-jarige vrouw met een verstandelijke handicap spoorloos verdwenen. Aanvankelijk 
beschouwt de politie de situatie als een relatief onschuldige verdwijning, maar dit 
verandert als er sms-berichten binnenkomen met teksten als: “Ik heb haar gegijzeld 
in opdracht van…” en “Als ze niet ophoudt met huilen dan steek ik haar levend in 
de brand…”. Kennelijk is er sprake van een echte ontvoering. Bij het inderhaast 
voor deze zaak samengestelde rechercheteam komen meteen vragen naar boven 
als: Met wat voor type dader hebben we te maken? Zullen de dreigementen ook 
echt waargemaakt worden? 

Dit is bepaald niet de eerste ontvoeringszaak waar Nederland mee te maken heeft 
gehad. Binnen de circa 450-jarige geschiedenis van de ‘Lage Landen’ moeten we 
waarschijnlijk terug naar het prille begin. Ten tijde van de tachtigjarige oorlog wordt 
in februari 1568 Filips Willem, prins van Oranje Nassau, de oudste zoon van Willem 
van Oranje en gravin Anna van Buren Egmond ontvoerd. Prins Filips Willem verblijft 
in die tijd in Leuven, in de woning van Von Wiltperch, een vriend van zijn vader. De 
prins is die avond nog aan het studeren als een groep mannen de voordeur van de 
woning forceert. Von Wiltperch, die ook in de woning is, heeft meteen in de gaten 
dat het om een ‘ordinaire ontvoering’ gaat. Hij trekt zijn zwaard en tracht de prins 
te verdedigen. De overmacht is echter te groot. Von Wiltperch wordt neergeslagen 
en de dertienjarige Filips Willem wordt overmeesterd, gekneveld en meegevoerd 
naar een koets die buiten staat te wachten. Afgaand op de historische bronnen 
is de jonge prins ontvoerd door de hertog van Alva, op bevel van koning Philips 
II van Spanje. De vader van Filips Willem, Willem van Oranje, vormt een steeds 
grotere bedreiging voor de Spaanse overheersers en met de ontvoering van zijn 
zoon probeert de Spaanse koning, Willem van Oranje strategisch uit te schakelen 
(Wijtsma, 2006; Brouwer, 1984).

 
Verleden en heden
De ontvoering van de prins toont op een aantal punten gelijkenis met de casus 
waarmee dit hoofdstuk begint. Immers, er wordt iemand tegen zijn wil vastgehouden 
en meegenomen naar een onbekende plek, er wordt met geweld gedreigd of zelfs 
toegepast en het slachtoffer is overgeleverd aan de grillen van de vrijheidsberovers. 
Verschillen zijn er ook, zowel in profiel van daders en slachtoffers als in modus 
operandi en beweegredenen. Zo is het slachtoffer in de inleidende casus een vrouw 
en die is ruim twee keer zo oud als de ontvoerde prins. Terwijl de vrouw ontvoerd 
wordt door (zoals later blijkt) één dader, is een hele groep mannen betrokken bij de 
ontvoering van de prins. In het geval van de ontvoerde vrouw wordt via een sms-
bericht contact opgenomen met de politie om de ontvoering kenbaar te maken. Ten 
tijde van de ontvoering van de prins, vierenhalve eeuw geleden, kent Nederland niet 
een met nu vergelijkbaar politieapparaat, laat staan dat zoiets als de mobiele telefoon 
bestaat. Verschil is er ook in de duur van de ontvoering: enkele dagen bij de vrouw 
tegenover 28 jaar in het geval van prins Filips Willem. Alsmede in het toegepaste 
geweld: wel versus geen (vuur)wapens. Ten slotte is er onderscheid in motieven van 
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de vrijheidsberovers. Weliswaar blijkt uit de overleveringen dat wraakgevoelens van 
de zijde van de hertog van Alva meespelen – hij kan slecht verteren dat Anna van 
Buren trouwde met Willem van Oranje – maar de ontvoering van de prins heeft toch 
vooral een politiek-strategisch doel (Brouwer, 1984; Wijtsma, 2006).1 Daarentegen 
moet het motief voor de ontvoering van de vrouw volgens het rechercheonderzoek 
primair gezocht worden in de seksuele sfeer (BPS Twente: 08-007600).2 

Internationaal gezien vormt de politiek gemotiveerde ontvoering van prins 
Filips Willem bepaald geen uitzondering en in historisch perspectief is het ook 
geenszins een nouveauté. Dat valt te concluderen uit een analyse van schriftelijke 
overleveringen door Wright (2009):

“The taking of hostages as surety for negotiated deals, debts, or ransom has 
been practiced for thousands of years. Hostages were exchanged as a guarantee 
of fealty, security for treaties, and, often, as tools for blackmail.” (Wright, 2009:3)

Deze Amerikaanse onderzoeker beschrijft voorbeelden van vrijheidsberovingen 
in verschillende periodes van de geschiedenis en in verschillende landen, van 
ontvoeringen in China ten tijde van de Xia dynastie (2200-1700 voor Chr.) tot aan 
de ontvoering van Frank Sinatra jr. in de beginjaren zestig van de vorige eeuw 
in Amerika. Wright concludeert dat er in voorgaande eeuwen in wezen weinig is 
veranderd als het gaat om de kern van vrijheidsberovingen: 

“They were forced to endure a period of captivity under often dire circumstances 
during which an amount to be paid for their freedom was negotiated. Once 
payment had been delivered, if all other conditions were met and the victim still 
lived, he or she would be liberated.” (Wright, 2009:3)

Volgens Wright wordt aan het eind van de jaren zestig een verandering in gang gezet, 
als terroristen, activisten en criminelen gebruik gaan maken van vrijheidsberoving. 
Terroristen en revolutionairen – zoals de RAF in Duitsland, de Rode Brigades in 
Italië en de ETA in Spanje – proberen via gijzelingen hun politieke statements neer 
te zetten of om financiën te genereren voor hun ideologische strijd. Daarnaast 
werpen criminelen – zoals de Italiaanse maffia en de gebroeders Orejuela van het 
Cali-kartel in Colombia – zich meer en meer op ontvoeringen, niet alleen puur voor 
financiële doeleinden, maar ook om de opsporing te kunnen frustreren.
Net als Tzanelli (2006) en Diana (2007) constateert Wright dat vrijheidsberovingen 
sindsdien wereldwijd alleen maar zijn toegenomen:

1 Over de schrijfwijze van de historische namen van de in deze inleiding beschreven personages, wordt in de 
  literatuur gedelibereerd. Om de leesbaarheid te vergroten is hier gekozen om de naam van de prins te schrijven 
  als Filips Willem en de koning van Spanje als Philips. 
2 In 2008 heeft de regiopolitie Twente gebruik gemaakt van een bedrijfsprocessensysteem, kortweg BPS, om 
  relevante criminaliteitsgegevens in op te slaan. Alle gegevens die betrekking hebben op de in de inleiding 
 genoemde ontvoering zijn onder het unieke nummer 08-007600 opgeslagen. De politie heeft na die tijd andere 
 systemen gekregen om haar gegevens in onder te brengen (BVH en BVO en medio 2013 heeft het programma 
  SUMM-IT haar intrede gedaan).
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“By the end of the 1960s, international terrorists, revolutionary groups and 
common criminals had begun to commit ransom kidnappings on an historically 
unprecedented scale that has continued to increase almost unabated to the 
present.” (Wright, 2009:20)

Nederland
Deze eind jaren zestig ingezette internationale ontwikkeling (vrijheidsberoving met 
politiek-ideologische of criminele motieven) zien we ook terug in Nederland. Zo 
waren jonge Zuid-Molukkers verantwoordelijk voor enkele geruchtmakende zaken 
die in de jaren zeventig de hele Nederlandse samenleving (en ver daarbuiten) in de 
ban hielden (Rosenthal, 1984). Wellicht de eerste geruchtmakende ontvoering in de 
criminele sfeer in Nederland is die van de Amsterdamse vastgoedhandelaar Maurits 
(Maup) Caransa eind oktober 1977. Vijf dagen later, op 2 november 1977, wordt hij, 
na betaling van 10 miljoen gulden (= ca. 4,5 miljoen euro) weer vrijgelaten (Feller, 
2007; Middelburg & Vugts, 2006). Volgens Cor van Hout, een van Nederlands 
beruchtste criminelen die zelf vooral bekend geworden is door de ontvoering van 
biermagnaat Heineken, beschouwt de penoze de ontvoering van Caransa als “de 
eerste echte losgeldkidnap van Nederland” (in: De Vries 2006:21). 
De Caransa-ontvoering vormt een belangrijke inspiratiebron voor criminelen als Cor 
van Hout en Willem Holleeder. In de criminologische literatuur wordt dit fenomeen 
ook wel copy cat genoemd, iets wat Wright met betrekking tot vrijheidsberovingen 
al opmerkt over criminelen in derdewereldlanden die door televisiebeelden of 
andere mediaberichtgeving op het idee worden gebracht om een ontvoering of 
gijzeling te plannen (Wright, 2009). Van Hout en Holleeder worden weliswaar sterk 
geïnspireerd door de berichtgeving over de ontvoering van Caransa, maar willen 
hun eigen ontvoering wel beter uitvoeren en die moet ook veel meer geld opleveren 
dan de ontvoering van Caransa (Feller 2007; De Vries 2006). Op 9 november 1983 
was het dan zover. Alfred Henry Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer worden 
door Van Hout en Holleeder ontvoerd, in samenwerking met Frans Meijer, Jan 
Boellaard en Martin Erkamps. Er wordt uiteindelijk 35 miljoen gulden (ongeveer 
16 miljoen euro) aan losgeld betaald en beide slachtoffers worden weken na de 
ontvoering ten slotte door de politie bevrijd.
De Heinekenontvoering was indertijd groot nieuws. De Nederlandse media, maar 
ook de internationale pers hebben  er veel aandacht aan besteed. Nog altijd spreekt 
deze ontvoeringszaak tot de verbeelding. Verschillende misdaadjournalisten 
hebben er boeken over geschreven, waarbij zij niet nalaten om over details met 
elkaar te redetwisten (o.a. De Vries, 2006; Feller,  2007; Husken & Lensink, 2007; 
Leistra, 2006; Lensink, 2006; Middelburg & Vugts, 2006; Van de Heuvel & Huisjes, 
2008).

Stereotypen
De sterke belangstelling van misdaadjournalisten voor dergelijke geruchtmakende 
zaken draagt – onbedoeld – bij tot eenzijdige beeldvorming over vrijheidsberoving. 
De stereotypering kan tevens bijdragen tot glorificatie van daders. Zo beweert de in 
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2004 vermoorde vastgoedhandelaar Willem Endstra, volgens Feller (2007), eerder 
over Holleeder: 

“Er wordt met enige bewondering gekeken naar grote criminelen als Willem 
Holleeder. Hij wordt zelfs als rolmodel gezien.” (Feller, 2007:137)

“Hij (Holleeder) is zo goed, zo voorzichtig. Als je ooit plannen zou hebben om 
Holleeder iets aan te doen, doe het niet. Je overleeft het niet.” (Feller, 2007:151) 

Op deze manier wordt een bepaald ‘type crimineel’ neergezet, dat door de 
massale belangstelling tot prototype evolueert, een verschijnsel dat ook Wright 
(2009) signaleert. De werkelijkheid is echter veel genuanceerder. De ontvoeringen 
van Caransa en Heineken zijn verre van representatief voor alle vrijheidsberovingen 
in Nederland. Het motief, de werkwijze, de omvang en samenstelling van de 
dadergroep, de slachtoffers, de voorbereiding, de uitvoering, het al dan niet 
toegepaste geweld, de relatie met het slachtoffer, de achtergrond van de daders, 
de gestelde eisen, etc. – ze kunnen allemaal variëren. 

Typologieën
Geen enkele ontvoering of gijzeling is precies hetzelfde. In de woorden van een 
onderzoeker bij het Duitse Bundeskriminalamt (BKA): 

“Am Ende der Untersuchung ist klar, dass jede Geiselnahme anders ist, zwar 
gibt es Gemeinsamkeiten auf einer eher allgemeinen Ebene. Unterschiede gibt 
es aber im Detail, welches den Verlauf einer Geiselnahme massiv beeinflussen 
und gestalten kann.” (Marth, 2003:2)

Ook de Canadese wetenschappers Crelinsten en Szabo (1979) benadrukken dat elke 
vrijheidsberoving zijn eigen unieke verhaal kent. Toch zijn er volgens hen wel patronen 
te ontwaren en kunnen gijzelingen en ontvoeringen gegroepeerd of geclassificeerd 
worden in een aantal typen. Typologieën hebben weliswaar hun eigen beperkingen  
– individuele variaties worden tot op zekere hoogte veronachtzaamd – maar 
overstijgen wel de overgeneraliserende stereotypering (Roebuck, 1967; Cavanaugh 
& Gelles, 2005). Een typologische indeling kan echter alleen gemaakt worden aan 
de hand van criteria, waarbij de gekozen criteria afhankelijk zijn van het perspectief 
waarmee gekeken wordt. Zo kunnen voor bijvoorbeeld de politie andere belangen – 
en derhalve andere indelingscriteria – gelden dan voor een grote bank. 
Een veel gehanteerde indeling van vrijheidsberovingen is die van de Amerikaanse 
socioloog Alix (1978). Hij heeft mediaberichten geanalyseerd over kidnapping in 
de Verenigde Staten over een periode van honderd jaar (1874-1974) en komt zo 
tot vijftien typen, variërend van hostage situation, via kidnapping for rape or other 
sexual assault tot aan classic ransom kidnapping. 
Een eerste vraag die zich opdringt, is in hoeverre een indeling naar typen 
vrijheidsberovingen in de Verenigde Staten universeel geldig is en, meer specifiek, 
ook van toepassing is op Nederland. Een tweede – en voor het doel van dit onderzoek 
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belangrijker – vraag is wat een indeling op basis van typen vrijheidsberovingen ons 
leert over de daders. Alix (1978) stelde immers enkel een typologie van het delict 
op (zie ook Crelinsten & Szabo, 1979). Er is, voor zover bekend, slechts één keer een 
uitgewerkte typologie van daders van vrijheidsberovingen opgesteld (Cooper, 1981). 

Begripsbepaling
Tot nu toe is afwisselend gesproken over ontvoering, gijzeling en vrijheidsberoving. 
Dit laatste begrip kan grosso modo beschouwd worden als overkoepelend voor 
de beide andere termen. Internationale vergelijking leert ons dat de kidnapping 
lange tijd als overkoepelend begrip gebruikt wordt, waarbij hostage taking als een 
typische variant hiervan wordt beschouwd. Volgens de eerdergenoemde Alix (1978) 
fungeert de term kidnapping als een soort containerbegrip en worden alle vormen 
van vrijheidsberoving hieronder geschaard. Latere onderzoekers maken expliciet 
onderscheid tussen beide termen door in hun studies kidnapping óf hostage taking 
centraal te stellen (Adelkhanyan, 2001; Concannon, 2008; Cooper, 1981; Crelinsten 
& Szabo, 1979; Marth, 2003; Nax, 2008; Tzanelli, 2006; Soothill et al., 2007; Yang 
et al., 2007). 
Van deze begrippen bestaan geen universeel geldige definities, waardoor onderling 
vergelijken lastig wordt. “There is no precise and generally accepted legal definition 
for kidnapping across the world.” (Wright, 2009:32) 
De verklaring voor het ontbreken van een wereldwijd geldige definitie is volgens 
Wright, in navolging van de Armeense jurist Adelkhanyan (2001), gelegen in het 
feit dat niet in elke samenleving of in elk land elke vorm van vrijheidsberoving als 
zodanig wordt benoemd, laat staan strafbaar is gesteld. In bijvoorbeeld landen 
of regio’s waar de islamitische sharia geldt, is het niet strafbaar om ongelovige 
vrouwen van hun vrijheid te beroven, iets wat in strijd is met de rechtspositie van 
vrouwen in Westerse landen:

“In certain predominantly Muslim countries, Sharia law takes precedence over 
any standard legal precedent understood by the Western mind. For example, 
in parts of Nigeria, the Sharia law is interpreted as permitting kidnapping and 
forcible conversion of non-Muslim women.” (Wright 2009:32)

Niet alleen internationaal, ook binnen hetzelfde land kunnen er verschillend 
begrippen voor een vergelijkbaar fenomeen bestaan. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is de Verenigde Staten:  

“In the United States are numerous state and federal laws against various forms 
of kidnapping. Depending on the country or region, kidnapping is called illegal 
deprivation of liberty, abduction, hostage taking, illicit detention and numerous 
other terms, this leads to a jumble of terminology, penalties and definitions 
some of which make life simpler for the criminal.” (Wright 2009:32) 

Hoe is de situatie in Nederland? Laten we om te beginnen eens kijken naar een 
praktijkvoorbeeld, een casus van de Twentse politie. 
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“Ik was erg bang dat ze iets van plan waren met mij”. Aan het woord is een vrouw 
die aangifte wil doen van vrijheidsberoving. Wanneer de agent het slachtoffer 
meedeelt dat hetgeen ze vertelt een vrijheidsberoving betreft, antwoordt ze: 
“Dit is toch geen ontvoering? Ik werd gewoon even vastgehouden en in een 
gesloten ruimte gestopt.” (BPS Twente: 07-021215)

Voor deze casus zijn we aangewezen op wat er genoteerd staat in het 
bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie. Deels zal het hier gaan om 
een letterlijke weergave van een gesprek, maar het is niet ondenkbaar dat 
de dienstdoende politiefunctionaris bepaalde begrippen in het verslag heeft 
opgenomen, die niet letterlijk zo in het gesprek zijn gehanteerd. Volgens het 
verslag wil de vrouw aangifte doen van een vrijheidsberoving – maar waarom 
reageert zij dan met: “Dit is toch geen ontvoering?” Heeft  de agent misschien van 
een ‘ontvoering’ gesproken, maar  ‘vrijheidsberoving’ opgeschreven in zijn verslag?    
Niet alleen in het alledaagse taalgebruik, ook op de werkvloer van de politie is 
‘ontvoering’ een veel gangbaarder begrip dan ‘vrijheidsberoving’. Daarnaast 
wordt ondermeer gesproken van: gijzeling, kaping, kidnapping, schaking, waarbij 
soms ook nog onderscheid wordt gemaakt in specifieke subvormen als kind- of 
bruidontvoering en trein-, bus- of vliegtuigkaping. Tegen deze achtergrond is het  
inderdaad goed denkbaar dat de zojuist aangehaalde agent met de aangeefster 
sprak over een ‘ontvoering’. Het Wetboek van Strafrecht (WvSr) kent echter deze 
term niet. Daarin wordt wel gesproken van ‘vrijheidsberoving’ – en dit is wellicht de 
reden dat de agent in zijn schriftelijke verslaglegging dit begrip koos. 
Vrijheidsberoving wordt in artikel 282 WvSr als volgt omschreven: 

“Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd 
houdt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of 
geldboete van de vijfde categorie.” 

Tevens wordt in het Wetboek van Strafrecht gesproken van gijzeling – en wel als 
verzwarende omstandigheid van vrijheidsberoving:

“Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd 
houdt met het oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen wordt 
als schuldig aan gijzeling gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien 
jaren of geldboete van de vijfde categorie.” (artikel 282a WvSr)

Ook al ontbeert het Wetboek van Strafrecht het begrip ‘ontvoering’, toch wordt bij 
de politie wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen ontvoeringen en gijzelingen. 
Dit onderscheid is ook schriftelijk vastgelegd in de vertrouwelijke gijzelingscirculaire 
1972-1977, opgesteld naar aanleiding van de gijzelingsacties van Zuid-Molukkers.3 
Met gijzeling wordt in deze circulaire bedoeld:

3 Het college van procureurs-generaal hanteert dezelfde begripsomschrijvingen in de instructie ‘Opsporing bij 
 ontvoeringen en gijzelingen’ (2008). Voortvloeiend uit deze instructie hebben politieregio’s eigen checklists en/of 
 draaiboeken rond gijzeling en ontvoering opgesteld. Gezien de soms vertrouwelijke informatie die in deze 
 draaiboeken en protocollen is opgenomen, zijn recentere versies niet openbaar (Politie Kennisnet, kortweg PKN, 
 2012).
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“Een, van wederrechtelijke vrijheidsberoving vergezelde, bedreiging met fysiek 
geweld van een of meer anderen, ten einde een derde of derden te dwingen iets 
te doen, te dulden of na te laten. Hierbij wordt opgemerkt dat de verblijfplaats 
bekend is.” 

De circulaire definieert ontvoering als een gijzeling met een onbekende verblijfplaats:

“De opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving en het verborgen houden 
van een of meer personen met het oogmerk de inwilliging van bepaalde eisen 
af te dwingen door bedreiging met langdurige vrijheidsberoving of doden of 
kwetsen van de ontvoerde(n). De veronderstelling is daarbij dat de plaats waar 
de ontvoerde gevangen  wordt gehouden, niet bekend is.” 

Het onderscheid tussen bekende en onbekende verblijfplaats als specifiek kenmerk 
voor respectievelijk gijzeling en ontvoering wordt zowel door Nederlandse (o.a. 
Muller, 1994), als internationale onderzoekers gehanteerd (Yokota, 2004; Bartol, 
2002; Lanceley, 1999).

Dit onderzoek concentreert zich op het strafrechtelijke feit vrijheidsberoving (artikel 
282 en het verzwarende artikel 282a van het Wetboek van Strafrecht). Voor het 
onderzoek wordt ondermeer gebruikgemaakt van gegevens die zijn opgeslagen 
in de politiesystemen. Het landelijke herkenningssysteem HKS bevat onder andere 
processen-verbaal van aangiften. In een dergelijk proces-verbaal wordt aangifte 
gedaan van een bepaald crimineel feit, zoals omschreven in het wetboek. Om in 
HKS een selectie van relevante data te kunnen maken en deze vervolgens te kunnen 
analyseren, is het dus noodzakelijk om zaken te selecteren die betrekking hebben 
op hetzelfde criminele feit – althans de verdenking daarvan. 
In eerste instantie is dit onderzoek gericht op vrijheidsberovingen. Daarbinnen 
wordt een onderscheid gemaakt in gijzelingen en ontvoeringen – ook al staat deze 
laatste term niet in het Wetboek van Strafrecht. Bij het maken van de tweedeling 
wordt aangesloten bij de in de politiepraktijk – en uit andere onderzoeken af te 
leiden – gebruikte terminologie. 

Van een gijzeling is sprake als iemand tegen zijn of haar wil van zijn vrijheid 
wordt beroofd op een bekende locatie. 
Is de locatie onbekend, dan spreken we in dit onderzoek van een ontvoering.

Verschillende wetenschappers (o.a. Wright, 2009; Yokota, 2004; Marte, 2003; 
Adelkhanyan, 2001) wijzen er terecht op dat er meer verschillen bestaan tussen 
beide delicten (zoals bewust gekozen slachtoffer en willekeur), maar voor de 
overzichtelijkheid gaan we voorlopig uit van de indeling naar bekendheid van de 
verblijfsplaats. In latere hoofdstukken volgen meer nuanceringen.
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Doelstelling 
Vrijheidsberovingen veroorzaken grote maatschappelijke onrust. Zaken als de 
gijzeling van een gezin in het dorpje Helden (2000), de ontvoering van het Chinese 
meisje Wei Wei Hu (2004), de kidnapping van miljonairszoon Reinier ter Windt 
(2004), de vrijheidsberoving van miljonairsdochter Claudia Melchers (2006), de 
gijzeling van een wethouder in Almelo (2008), de ontvoering van een 7-jarig meisje 
uit Ede (2009) en de ontvoering en moord op Milly Boele (2010), zorgen voor veel 
maatschappelijke beroering. Van dergelijke vrijheidsberovingen wordt door de 
media tot in detail verslag gedaan. Diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar 
dit fenomeen in Nederland is echter nog steeds een schaars goed.
Vrijheidsberoving is een ernstig delict en de bestrijding hiervan heeft hoge prioriteit 
bij de politie. Weliswaar is er inzicht in de verschillende onderhandelingstechnieken 
bij dit soort situaties (zie o.a. Giebels, 2002; Giebels & Noelanders, 2004, Giebels & 
Taylor, 2009), maar over het fenomeen zelf is nog veel onbekend. Vrijheidsberoving 
kent de nodige variatie (Concannon et al., 2008; Schetky & Haller; 1983; Wright, 2009). 
Tot nu toe ontbreekt het in Nederland aan een systematisch en wetenschappelijk 
gefundeerd inzicht in bijvoorbeeld het profiel en de beweegredenen van daders 
van vrijheidsberovingen, de context waarbinnen vrijheidsberovingen zich afspelen 
en de relatie tussen daders en slachtoffers. De oorzaak van dit kennishiaat is vooral 
gelegen in het feit dat de politie bij vrijheidsberovingen, weliswaar binnen het 
kader van protocollen, casusgericht tewerk gaat. Meer systematische en kritisch 
gereflecteerde kennis van vrijheidsberovingen is niet alleen van wetenschappelijk 
belang, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere 
professionalisering van de politie in dergelijke (crisis)situaties. 
Dit onderzoek heeft tot doel te komen tot een criminologische beschrijving, analyse 
en theoretische duiding van (trends en patronen in) ontvoeringen en gijzelingen. 
Meer specifiek wordt de ontwikkeling in vrijheidsberovingen in de periode 1999-2008 
in Nederland beschreven en wordt een analyse gemaakt van vrijheidsberovingen 
om te komen tot een typologie van ontvoerders en gijzelnemers. Naast dit meer 
beschrijvende doel beoogt dit onderzoek bij te dragen aan de criminologische 
theorieontwikkeling. Daarbij wordt met name het rationele keuzeperspectief als 
verklaring van het gedrag van vrijheidsberovers kritisch tegen het licht gehouden.

Theoretisch kader
Tot op heden is in Nederland amper systematisch, dat wil zeggen boven individuele 
zaken uitstijgend, onderzoek gedaan naar gijzelingen en ontvoeringen en is er, 
zeker vanuit criminologisch oogpunt, slechts summier veldonderzoek verricht. De 
tot nu toe verkregen inzichten zijn nog tamelijk beperkt en hebben overwegend 
betrekking op psychologische en bestuurlijke aspecten (zie hoofdstuk 2). 
In de criminologische literatuur worden ernstige delicten zoals vrijheidsberovingen 
vaak verklaard vanuit de rationele keuzebenadering (Atkinson et al., 1987; Crenshaw 
1990; Dugan et al., 2005; Sandler & Anders, 2002).  Daders van vrijheidsberovingen 
wegen ‘kosten’ en ‘baten’ tegen elkaar af; de baten kunnen materieel (geld, drugs) 
of immaterieel (je kind onder je hoede krijgen) dan wel ideologisch (een bedrijf 
laten stoppen met het vervaardigen van bepaalde producten) zijn. De rationele 
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keuzetheorie veronderstelt calculerende daders – en dit staat haaks op bijvoorbeeld 
daders die niet weloverwogen, maar juist impulsief of routinematig handelen (zie 
ook: Lissenberg et al., 2001; Van Dijk et al., 2006; Verwee et al., 2007; Wright & 
Decker, 1997). Uit onderzoeken naar grote, internationaal geruchtmakende zaken, 
zoals de eerdergenoemde treinkaping door Zuid-Molukkers, de gijzeling van de 
Amerikaanse Ambassade in Teheran (in 1979), of het theatergebouw in Moskou (in 
2002), blijkt dat daders hun gijzeling geenszins gedegen voorbereiden (Piadyshev, 
2003; Rosenthal, 1984). Daarbij komt dat, in het geval van ervaren criminelen, 
motieven voor de vrijheidsberoving sterk emotioneel geladen kunnen zijn, zoals 
het voorkomen van gezichts- of statusverlies in eigen kring (Marth, 2003).
Bij een kritische toetsing van het rationele keuzeperspectief dienen, naast een 
scherp oog voor de immateriële aspecten die bij een kosten-batenanalyse 
meespelen, ook alternatieve verklaringen voor het gedrag van vrijheidsberovers 
in overweging genomen te worden. Een aanzet hiertoe is te vinden in studies 
waarin vooral gekeken wordt naar impulsiviteit, morele ambiguïteit, expressiviteit 
en groepsprocessen – allemaal factoren die volgens critici op gespannen voet staan 
met de rationele keuzebenadering (vgl. Katz, 1988; De Haan & Vos, 1993). 

Uit onderzoek naar ernstige vormen van (georganiseerde) criminaliteit komt 
naar voren dat de verwachtingen en percepties die criminelen hebben van 
politiemethoden een rol spelen bij de voorbereiding en uitvoering van criminele 
handelingen. Mogelijk geldt dit ook voor ontvoeringen en gijzelingen en wordt 
de pakkans en de kans om veroordeeld te worden meegenomen als ‘kostenpost’ 
tijdens de kosten-batenanalyse. In een onderzoek van Korf en Verbraeck (1993) 
naar de drugshandel is specifiek ingezoomd op de dynamiek tussen misdaad en 
bestrijding. Geïnspireerd door McIntosh (1975) staat in hun onderzoek de gedachte 
centraal dat de wijze waarop misdaad wordt georganiseerd slechts begrepen kan 
worden tegen de achtergrond van hoe misdaad bestreden wordt. Een dergelijke 
zienswijze wordt gedeeld door Marth (2003) in haar onderzoek naar gijzelingen in 
Duitsland.
Centrale veronderstelling binnen dit theoretisch perspectief is dat de wijze 
waarop daders denken of, al dan niet op grond van eerdere ervaringen, menen 
te weten hoe de politie optreedt, mede van invloed is op hoe zij te werk gaan. 
Onbedoeld kan misdaadbestrijding gijzelingen of ontvoeringen bevorderen, 
zoals in het geval van het niet betalen van geleverde illegale goederen of 
diensten: drugsdealers zullen daar immers geen aangifte van doen. Toegespitst 
op bijvoorbeeld onderhandelingsituaties kan het verloop van gijzelingen en 
ontvoeringen beïnvloed worden door wat daders denken of (menen te) weten wat 
de onderhandelingstactieken (of andere politietechnieken) zijn. Zelfs als de politie 
ervan overtuigd is dat daders niet weten wat de onderhandelingstrategie is, kunnen 
daders daar wel ideeën over hebben en zich er ook door laten leiden. 

Onderzoeksvragen en methoden
Met dit onderzoek willen we vier onderzoeksvragen beantwoorden. De eerste vraag 
heeft betrekking op de aard en omvang van ontvoeringen en gijzelingen. 
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Welke ontwikkelingen in (typen) vrijheidsberovingen doen zich voor, in het 
bijzonder in Nederland, in de periode 1999-2008?

De tweede vraag richt zich op plegers van ontvoeringen en gijzelingen.
Welke typen vrijheidsberovers kunnen in Nederland onderscheiden worden?

Terwijl de eerste en de tweede onderzoeksvraag vooral beschrijvend zijn, staan bij 
de derde en vierde vraag verklaringen centraal. De derde onderzoeksvraag luidt:

 
In hoeverre en op welke wijze draagt de rationele keuzebenadering bij tot het 
verklaren van vrijheidsberovingen en het gedrag van (typen) vrijheidsberovers?

Meer in het bijzonder wordt bij de beantwoording van de derde onderzoeksvraag 
nagegaan in hoeverre vrijheidsberovers tijdens de voorbereiding en uitvoering 
rationeel overwogen beslissingen nemen, dan wel impulsiviteit, routinematig 
gedrag of andere factoren een rol spelen. 
De vierde onderzoeksvraag heeft betrekking op een specifieke mogelijk verklarende 
factor, namelijk de dynamische relatie met bestrijding. 

In hoeverre en hoe wordt de wijze waarop vrijheidsberovingen worden 
georganiseerd beïnvloed door misdaadbestrijding? Zijn hierbij verschillen tussen 
typen vrijheidsberovers te constateren?

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen maken we naast literatuurstudie 
gebruik van verschillende methoden, zowel kwantitatieve als kwalitatieve. Voor 
de eerste vraag is dit een statistische analyse van politiecijfers en voor de tweede 
vraag een combinatie van statistische analyse van politiecijfers en analyse van 
politiedossiers. De diepte-interviews met vrijheidsberovers vormen primair de 
empirische basis voor de beantwoording van de derde en de vierde vraag.  
De keuze voor diepte-interviews, naast statistische analyse van kwantitatieve data, 
is niet slechts een kwestie van datatriangulatie ter verhoging van de validiteit (cf. 
Noaks & Wincup, 2004). Het is nadrukkelijk een keuze voor kwalitatief onderzoek, 
met een expliciete focus op ‘mensen van vlees en bloed’ (Kleemans et al., 2008). 
Door plegers van vrijheidsberovingen zelf aan het woord te laten en te vragen naar 
hun motieven, mate en aard van voorbereiding, werkwijze et cetera., verwachten 
we een betere inkijk te krijgen in hun leef- en denkwereld en daarmee andere en 
nieuwe theoretische inzichten. 

Ten slotte: dit onderzoek is niet specifiek gericht op  geruchtmakende zaken, 
maar juist op een zo goed mogelijke dwarsdoorsnee van vrijheidsberovingen en 
vrijheidsberovers in Nederland. Voor een evenwichtig beeld zijn ook de minder tot 
de (mediale) verbeelding sprekende zaken van belang, al was het maar omdat deze 
in de praktijk veel vaker voorkomen.  
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Opbouw
In het hierna volgende Variatie in vrijheidsberoving (hoofdstuk 2) zullen de 
theoretische inzichten die hierboven kort zijn benoemd, verder worden uitgewerkt 
en verdiept. Onderwerpen en thema’s die hieraan ontleend kunnen worden, 
zullen in het verdere betoog gebruikt en empirisch onderzocht worden. In 
hoofdstuk 3 (Methoden), staat de opbouw en de uitvoering van het onderzoek 
beschreven. Welke methoden en onderzoekstechnieken zijn er gebruikt om de 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en tegen welke problemen liepen we 
aan? In Omvang en aard van vrijheidsberovingen (hoofdstuk 4) staat de analyse van 
politiegegevens uit het HKS-systeem centraal. Op basis van deze politie-informatie 
kunnen vragen over aard, omvang en trends worden beantwoord. Daarnaast 
wordt, met behulp van kwantitatieve analysetechnieken, de basis gelegd voor de 
typologie: zowel voor het delict als de plegers. In Dossieranalyse (hoofdstuk 5) 
worden de geselecteerde en bestudeerde recherchedossiers besproken. Inzichten 
uit deze onderzoeksbron vervolmaken, voor de (dader)typologie, de HKS-gegevens 
op een aantal onderwerpen. Naast zicht op de werkwijze van de politie, kan er 
ook een (eenzijdig) beeld worden gevormd van zowel de verdachte, het slachtoffer 
als de context waarin de vrijheidsberoving zich heeft afgespeeld. Om niet alleen 
de visie van de politie te vertolken, maar om ook criminelen zelf aan het woord 
te laten, worden  in Voorstelrondje (hoofdstuk 6) de geïnterviewde ontvoerders 
en gijzelnemers en het door hen gepleegde delict geschetst. In het hierop 
volgende Rationaliteit bij vrijheidsberovingen (hoofdstuk 7) wordt ingezoomd op 
de (vermeende) rol van rationaliteit bij de voorbereiding en uitvoering van de 
ontvoering en gijzeling. In Dynamiek met misdaadbestrijding (hoofdstuk 8) staat 
de dynamische relatie met misdaadbestrijding centraal en de invloed hiervan op 
de organisatie van vrijheidsberovingen bij de verschillende typen vrijheidsberovers. 
In Burgers, criminelen & gangsters (hoofdstuk 9) wordt een type-indeling 
gepresenteerd op basis van een zelftypering, zoals de respondenten zichzelf het 
liefste zien. Deze wordt vervolgens vergeleken met de eerder gevonden type-
indelingen uit de andere hoofdstukken. Tot slot wordt in Conclusie – trends, typen 
& theorie (hoofdstuk 10) antwoord gegegeven op de onderzoeksvragen, waarbij er 
een integratie plaatsvindt van bevindingen uit eerdere hoofdstukken en conclusies 
getrokken worden. De Samenvatting sluit het geheel af.
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Vrijheidsberoving is een delict dat, zeker bij veel media-aandacht, tot grote 
maatschappelijke onrust kan leiden. Een uitgesproken voorbeeld hiervan dateert 
van veertig jaar geleden: een groep Palestijnen  gijzelt tijdens de Olympische Spelen 
van 1972 in München Israëlische sportlieden  met als doel in Israël gedetineerde 
Palestijnen vrij te krijgen. De actie van de politie om de gijzelaars te bevrijden, 
loopt uit op een bloederig drama met talrijke doden onder zowel gijzelaars als 
gijzelnemers. 

“Am 5. September 1972 konnte sich eine Einheit der palästinensischen 
Terrororganisation ‘Schwarzer September’ in das olympische Dorf einschleichen 
und die israelischen Sportler als Geiseln nehmen. Ziel der Aktion war, von Israel 
festgehaltene Palästinenser freizupressen. Zwei Tage später kam es auf dem 
Luftwaffen-Flugplatz Fürstenfeldbruck bei München zu einem missglückten 
Geiselbefreiungsversuch durch die Polizei mit zahlreichen Toten.” (Wessel-
Therhorn, 2008:11)

Deze dramatische gijzeling heeft sterk bij gedragen aan de totstandkoming van 
een VN-verdrag met betrekking tot het nemen van gijzelaars. Op 17 december 
1979 wordt in New York het ‘Internationale Verdrag tegen het nemen van gijzelaars’ 
door een groot aantal landen, waaronder Nederland, ondertekend (Cleiren & 
Nijboer, 2008). Dit verdrag, dat in 1983 voor Nederland in werking trad, verplicht 
deelnemende landen tot aanpassing van hun nationale wetgeving ter zake, alsmede 
tot de formalisering van de aanpak van ontvoerings- en gijzelingszaken (Muller, 
1994; Schmid et al., 1982; Stolwijk, 2003). Voor Nederland heeft dit als consequentie 
dat het bestaande wetsartikel inzake het gronddelict vrijheidsberoving (art. 282 
WvSr) in 1988 wordt uitgebreid met het zogenaamde ‘gijzelingsartikel’, artikel 
282a WvSr (Cleiren & Nijboer, 2008:1204). Daarnaast wordt begin jaren zeventig 
een justitiële ‘gijzelingscirculaire’ opgesteld, waarin beschreven staat hoe politie, 
justitie en defensie moeten optreden bij ontvoeringen en gijzelingen, inclusief de 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden (zie hoofdstuk 1). De invulling van 
de aanpassing van de Nederlandse wetstekst en de gijzelingscirculaire is vooral 
gebaseerd op de ervaringen die de Nederlandse samenleving in het algemeen 
en de overheidsdiensten in het bijzonder toentertijd had met gijzelings- en 
ontvoeringszaken (Muller, 1994; Rosenthal, 1984; Stolwijk, 2003). Zo wordt in 1970 
de Indonesische Ambassade in Den Haag bezet en worden medewerkers gegijzeld 
door een groep Zuid-Molukkers. Een politieman is bij deze actie om het leven 
gekomen.
In de jaren die daarop volgen, maken verschillende groepen terroristen gebruik van 
gijzelingen om hun doel te bereiken.4 Een saillant voorbeeld vindt vier jaar later plaats 
en wel op vrijdag 13 september 1974. Die dag wordt wederom een ambassade in 
Den Haag bezet, ditmaal de Franse en nu door leden van het ‘Japanse Rode Leger’. 
Op de vierde verdieping van het ambassadegebouw worden negen mensen, onder 

4 Er is tot nu toe gesproken van ‘terroristen’, zoals in het citaat op deze pagina, maar anderen 
 zien deze daders (Palestijnen en Zuid-Molukkers) als politieke activisten, zo niet als vrijheidsstrijders. 
 Een soortgelijk terminologisch dilemma doet zich voor bij de actie van het Japanse Rode Leger 
 verderop in dit hoofdstuk. 
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wie de Franse ambassadeur, gegijzeld. Politiemensen die de gijzelnemers trachten 
te benaderen, worden beschoten. Twee politiemensen raken daarbij gewond. De 
gijzelnemers stellen verschillende eisen, waarna vele onderhandelingen tussen de 
Nederlandse overheid en de gijzelnemers volgen. Op dinsdag 17 september van 
dat jaar komt het uiteindelijk tot een akkoord en kunnen de gijzelnemers en hun 
gijzelaars, met medeneming van 1 miljoen gulden (ongeveer 450 duizend euro) aan 
losgeld, per vliegtuig vanaf Schiphol het Nederlandse grondgebied ongeschonden 
verlaten (Muller, 1993). Dit is overigens tegen de zin van de Franse regering, die 
met geweld heeft willen ingrijpen en daarvoor een speciale antiterreureenheid naar 
Nederland heeft gestuurd, maar de Nederlandse regering is ervan overtuigd dat 
een gewelddadige beëindiging van de gijzeling tot vele doden zal leiden. Vanwege 
de gedane concessies aan de gijzelnemers komt Nederland internationaal in een 
isolement te staan. Andere (westerse) landen staan namelijk op het standpunt dat 
niet aan de eisen van terroristen mag worden toegegeven (Muller, 1994). Zo’n, vanuit 
het oogpunt van de terroristen, geslaagde gijzeling, motiveert latere gijzelnemers 
ook voor dit middel te kiezen om hun doel te bereiken, zo is de dominante opvatting. 
Daarnaast wordt Nederland in de jaren zeventig geconfronteerd met een ander 
variant van vrijheidsberovingen, namelijk criminele ontvoeringen waarbij losgeld 
wordt geëist. Volgens Muller (1994) gebeurt dat in Nederland voor het eerst in 1974, 
met de ontvoering van de vijfjarige Caroline Pessers uit Den Bosch. De ontvoerder 
eist honderdduizend gulden (circa 45 duizend euro) losgeld voor haar vrijlating, 
maar dat wordt nooit betaald en het dode lichaam van Caroline wordt later begraven 
in een weiland teruggevonden (Muller, 1993). Zoals in het vorige hoofdstuk al is 
opgemerkt, dateert de Nederlandse onderwereld de eerste criminele ontvoering in 
1977, met de zaak Caransa (Feller, 2008). Deze Amsterdamse zakenman zou door 
Italiaanse maffiosi zijn ontvoerd en er werd tien miljoen gulden (4,5 miljoen euro) 
geëist voor zijn vrijlating. 

Zonder de pretentie van volledigheid worden in dit hoofdstuk enkele voor een beter 
begrip van ontvoeringen en gijzelingen relevante wetenschappelijke publicaties 
besproken: eerst de Nederlandse en daarna de internationale publicaties. In het 
bijzonder wordt ingegaan op het gebruik van typologieën in eerder onderzoek. 
Daarna zal het perspectief van de dader, met een expliciete focus op de dynamiek 
met bestrijding, worden uitgediept. Tenslotte bespreken we de rationele 
keuzebenadering, met als insteek de vraag in hoeverre die een verklaringskader 
voor vrijheidsberovingen zou kunnen bieden.

Nederlands onderzoek naar vrijheidsberovingen
De afgelopen decennia zijn verschillende Nederlandse onderzoeken gedaan 
naar vrijheidsberovingen: sommige richten zich vooral op bepaalde vormen van 
vrijheidsberoving, andere op de aanpak ervan.

Juridische implicaties
Het lijken vooral de geruchtmakende incidenten te zijn, zoals het inleidende 
voorbeeld van dit hoofdstuk, die er voor zorgen dat er door de jaren heen 
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wetsteksten en strafbepalingen worden aangepast. Alix (1978) en Wright (2009) 
constateerden dit al, zoals later blijkt in dit hoofdstuk, voor de Verenigde Staten, 
maar ook voor Nederland gaat dit op. Zo zorgt de alom bekende ontvoering van 
zakenman Gerrit Jan Heijn er mede voor dat er een wetsvoorstel wordt ingediend 
tot verzwaring van de strafdreiging in geval van vrijheidsberoving. In het verslag 
van het vergaderjaar 1987-1988, 20399, nrs. 1-2, van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal inzake de ontvoering van de heer G.J. Heijn,5 staat te lezen dat dit incident 
er onder andere voor gezorgd heeft, dat de toenmalige Ministers van Buitenlandse 
Zaken en Justitie een wetsvoorstel (Kamerstuknummer 20373) indienen tot 
verzwaring van de strafposities in geval van gijzeling, waaronder wordt verstaan 
elke vorm van wederrechtelijke vrijheidsberoving, dus ook ontvoering. Daarnaast 
heeft de toenmalige minster van justitie, de heer Korthals Altes, een wettelijke 
voorziening voor ogen om voorbereiding van gijzeling en andere strafbare feiten 
van zeer ernstige aard strafbaar te stellen. In het verslag staat te lezen dat de 
minister er studie naar laat verrichten om de mogelijkheid tot strafbaarstelling van 
voorbereiding te onderzoeken (Kamerstukken II 1987-1988, 20399, nummers 1-2). 
De wetsvoorstellen en studies resulteren uiteindelijk in aanpassingen van de wet. 
In het Wetboek van Strafrecht is terug te vinden dat er in 1994 een wijziging heeft 
plaatsgevonden waardoor het strafmaximum voor vrijheidsberoving, artikel 282, 
wordt verhoogd naar acht jaar en dat de consequentie hiervan is dat op dit artikel 
ook het nieuwe artikel 46 (WvSr) van toepassing wordt, strafbaar stellende – grof 
gezegd – de voorbereiding van misdrijven met gevangenisstraf van acht jaar of 
meer (Noyon et al., 2009).

Gijzelingen met terroristisch motief
Aan het begin van de jaren zeventig wordt over vrijheidsberovingen gesproken in 
termen als ‘bezetting van de ambassade’ (in 1970 door Zuid-Molukse jongeren en in 
1974 door leden van het Japanse Rode Leger); ‘gijzeling van een gezin in Deil’ door 
twee ontsnapte gedetineerden in 1973; en ‘treinkaping’ door Zuid-Molukse jongeren 
in 1975 en 1977 (Stolwijk, 2003). Volgens Stolwijk hebben dergelijke gebeurtenissen 
voor belangrijke veranderingen gezorgd in het Nederlandse overheidsbeleid.6 
De Zuid-Molukse gijzelingsacties van de jaren zeventig staan centraal in de studie 
van Schmid et al. (1982). De auteurs beschrijven zes van deze gijzelingen en 
beschouwen hun acties als een vorm van terrorisme. Meer specifiek spreken zij van 
‘insurgent terrorisme’, waarbij opstandelingen zich richten tegen de machthebbers. 
Vanuit het perspectief van de Nederlandse samenleving is de rationaliteit achter 
deze terreurdaden moeilijk in te zien. Immers, bij iedere gijzelingsactie wordt 
het doel dat de daders voor ogen hadden (een eigen onafhankelijke staat) niet 
gerealiseerd, terwijl er veel op wordt ingeleverd (doden, gewonden, materiële 
en immateriële schade), ook aan eigen zijde. Zo beschouwd zijn de gijzelingen 
geen effectief middel. Dat jonge Zuid-Molukkers toch telkens weer kiezen voor 
vrijheidsberovingen komt volgens de onderzoekers omdat de daders zelf wel hun 
acties als effectief kunnen duiden. 

5 Overigens komt de spelwijze Hein als Heijn als slachtoffer van de geruchtmakende ontvoering in de kamerstukken voor.
6 In een later stadium is er zelfs een specifiek wetsartikel geformuleerd voor gijzelingen met een terroristisch 
 oogmerk (art. 282b WvSr).
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“Voor minderheden, die over het algemeen niet over voldoende middelen 
beschikken, kan een terroristische strategie echter een verleidelijk middel zijn 
omdat dat middel de mogelijkheid in zich bergt met relatief weinig geweld een 
maximum aan effecten te bereiken. In deze visie moet de vrijheidsberoving 
niet worden gezien als terreurdaad, maar als strategie van de zwakken en 
de wanhopigen en dat daarom de verleiding om in een politieke strijd voor 
terrorisme/criminaliteit te kiezen voor deze minderhanden groter is dan voor de 
meerderheid.” (Schmid et al., 1982:17)

Dit perspectief verklaart ook waarom de onderzoekers uitvoerig ingaan op de rol 
van de media. Want, zo stellen zij, terrorisme leeft bij de gedachte “dood er een 
en jaag tienduizenden angst aan” (Schmid et al., 1982:9). Met andere woorden: 
de media-aandacht maakt de gijzelingen in de ogen van de daders wél een zeer 
effectief middel. 

Beleidsbeslissingen bij ontvoeringen en gijzelingen
Rosenthal (1984) heeft ook uitvoerig aandacht besteed aan de Zuid-Molukse 
gijzelingen. In zijn studie richt hij zich niet zozeer op het fenomeen terrorisme, maar 
op beleidsbeslissingen in crisissituaties, zoals deze gijzelingsacties. 
De politieke verantwoordelijkheid en de beslissingen van politiek-bestuurlijke 
gezagsdragers en ambtenaren tijdens crisissituaties vormen ook een thema in het 
onderzoek van Muller (1994). Hij analyseert tal van gijzelingen, ontvoeringen en 
aanslagen in Nederland over een periode van twintig jaar en focust vervolgens op 
de wijze waarop beslissingen door gezagsdragers tot stand komen. Muller stelt vast 
dat de (organisatie van) besluitvorming in crisissituaties drastisch afwijkt van de wijze 
waarop bestuurlijke beslissingen in niet-crisissituaties worden genomen. Typerend 
voor crisissituaties is volgens Muller de ‘informatieparadox’: hoe groter de behoefte 
aan informatie, des te moeilijker is de informatie beschikbaar. Dit terwijl beslissingen 
die genomen moeten worden tijdens terreurincidenten een direct effect kunnen 
hebben op de levens en de fundamentele vrijheidsrechten en bestaansvoorwaarden 
van burgers of op het voortbestaan en het functioneren van een organisatie. 

Criminele ontvoeringen
Hoewel zijn focus lag op terreurincidenten, stipt Muller (1994) in zijn onderzoek een 
interessante verschuiving aan; in de jaren tachtig maken politieke gijzelingen plaats voor 
criminele ontvoeringen en zijn terreurgerelateerde vrijheidsberovingen een zeldzaamheid 
geworden. Op basis van dossierstudie constateert Soudijn (2002) dat vrijheidsberoving 
als middel wordt gebruikt door Chinese criminelen in mensensmokkelpraktijken, als 
borgstelling voor het verschuldigde reisgeld van illegalen. 
Het Crisis Onderzoek Team (kortweg COT), onder leiding van de eerdergenoemde 
Rosenthal, heeft casusgericht onderzoek gedaan naar criminele vrijheidsberovingen. 
Bijvoorbeeld naar de gijzeling in Helden in 2001, toen twee voortvluchtige tbs’ers een 
gezin in een boerderij bij het plaatsje Helden lange tijd gegijzeld hielden en de twee 
dochters van het gezin meerdere malen verkrachtten (Muller & Van der Torre, 2001). 
Naast een gedetailleerde beschrijving van het incident richt het onderzoek zich, in 
navolging van Rosenthal (1984) en Muller (1994), vooral op de beleidsbeslissingen 
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in dergelijke crisissituaties. Een andere studie van het COT heeft betrekking op de 
criminele ontvoering van Lusanne van der Gun uit Oldeberkoop (Hesloot, Ruitenberg 
& Jong, 2005). Hierin wordt de rol van de media bij dergelijke incidenten aan een 
nadere analyse onderworpen (vgl. Muller, 1994; Schmid et al., 1982).
Criminele ontvoeringen zijn een geliefd thema voor (onderzoeks)journalisten. 
Verscheidene journalisten hebben over de bekendste criminele ontvoering, die van 
Heineken en Doderer, geschreven (zie hoofdstuk 1), maar ook bij andere criminele 
vrijheidsberovingen is door hen uitvoerig stilgestaan: zoals de ontvoeringen van 
zakenman Gerrit Jan Heijn, van vastgoedmagnaat Maurits (Maup) Caransa en van 
Ria van der Valk, van het gelijknamige horecaconcern (o.a. Feller, 2007; Middelburg 
& Vugts, 2006; De Vries, 2006).

Communicatietechnieken en slachtofferschap 
Giebels & Noelanders (2004) hebben onderzocht welke manieren van communiceren 
en beïnvloeden in crisissituaties (waaronder gijzelingen en ontvoeringen) het meeste 
effect hebben op de daders. Zij onderscheiden daarbij twee typen daders: die met 
een hoge, respectievelijk lage contextcultuur. Beide typen kennen volgens deze 
onderzoekers elk hun eigen, meest efficiënte, beïnvloedingstechniek. Bij daders 
afkomstig uit hoge contextcultuurlanden zou beïnvloeding het meest effectief zijn 
indien er argumenten op basis van status, eer, aanzien, familie, e.d. binnen de 
gesprekken worden gehanteerd. Bij daders afkomstig uit lage contextcultuurlanden, 
zou de beïnvloeding op basis van rationele argumenten het meest geschikt zijn (zie 
ook Beune, 2009; Giebels & Taylor, 2009). 
Van der Ploeg & Kleijn (1999) hebben onderzoek gedaan naar de nadelige 
psychische effecten bij slachtoffers na een gijzeling. Zij concluderen dat een derde 
van hun onderzochte respondenten lijdt aan psychische verschijnselen, zoals het 
‘posttraumatisch stresssyndroom’ (PTSS) en angststoornissen, als gevolg van de 
gijzeling (vgl. Favaro et al., 2000). Eerder al wezen Schmid et al. (1982) op herhaald 
slachtofferschap bij vrijheidsberovingen. 

Schaars, verouderd en onvolledig
Tot zover kunnen we vaststellen dat Nederlandse wetenschappers de afgelopen 
decennia wel enkele studies hebben verricht naar vrijheidsberoving, maar in een 
deel van de studies gaat het niet zozeer om het fenomeen als zodanig, als wel over 
de reacties van overheidswege. Het wetenschappelijk onderzoek naar daders bij 
ontvoeringen en gijzelingen heeft overwegend betrekking op de jaren zeventig en 
tachtig. Daarbij komt dat vooral geruchtmakende zaken zijn beschreven; dit geldt 
zowel voor wetenschappelijke als journalistieke publicaties. Uit deze publicaties 
valt een verschuiving op te maken van terroristische naar criminele motieven 
voor vrijheidsberovingen. Niet alleen is de vraag gerechtvaardigd of terroristische 
motieven definitief tot het verleden behoren, meer nog dringt zich de vraag op 
welke andere motieven ontvoerders of gijzelnemers aanzetten tot vrijheidsberoving.
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Vrijheidsberoving internationaal
Ook buiten Nederland is vrijheidsberoving een onderbelicht thema in wetenschappelijk 
onderzoek. Zo merken de Britse criminologen Soothill et al. (2007) op dat: “Kidnapping 
has been a neglected crime in criminological research.” (2007:69)
Yang et al. (2007) onderschrijven deze conclusie en zien een opzienbarend contrast 
met de sterke aandacht van de media voor vrijheidsberovingen; “The reports in the 
media are alarmist in nature and often sensationalize each kidnapping incident.” 
(2007:325) De jurist Adelkhanyan (2001) stelt vast dat zowel in de wetenschap als bij 
opsporingsdiensten beperkte kennis bestaat over dit fenomeen en dat veel gegevens 
ontbreken. Over kidnapping in de Russische Federatie schrijft hij dat: “They are rarely 
reported and thus seldom registered by the enforcement bodies.” (2001:3)
Net als door Nederlandse onderzoekers als Schmid (1982), Rosenthal (1984) en 
Muller (1994) wordt in internationale publicaties over ontvoeringen en gijzelingen 
de link gelegd met terrorisme, zoals het kapen van een vliegtuig en het ontvoeren 
van toeristen (Sandler & Scott, 1987; Dugan et al., 2005; Tzanelli, 2006; Nax, 2008). 
Opvallend hierbij is dat – anders dan in Nederland, waar vrijheidsberovingen als 
gijzeling en ontvoering gezamenlijk onderwerp van onderzoek zijn en waar de 
begrippen door elkaar heen worden gebruikt – in internationale studies wordt 
ingezoomd op gijzelingen (hostage taking) óf op ontvoeringen (kidnapping/
abduction). Zo richt een gedegen internationale studie van Crelinsten & Szabo (1979) 
zich puur op ‘hostage taking’ en wordt daarbij de relatie gelegd met terrorisme. 
Zij publiceren hun studie naar aanleiding van een internationaal congres over dit 
thema. De auteurs stellen dat: “Terrorism and hostage-taking will probably remain 
two of the major international crimes in the coming decades.” (1979:xi)

Typologieën
De associatie met terrorisme is echter, zeker voor Nederland in de laatste decennia, 
niet te beschouwen als een generiek kenmerk van ontvoeringen en gijzelingen. 
Het kan er een variant van zijn, maar het is waarschijnlijker dat er veel meer 
verscheidenheid is, inclusief de criminele vrijheidsberovingen die Muller (1994) en 
Soudijn (2002) al noemen. Een duidelijke illustratie van deze diversiteit is de studie 
van de in hoofdstuk 1 genoemde socioloog Alix (1978). Hij analyseert, overigens bij 
gebrek aan betrouwbare en accurate politie- en justitiestatistieken, de berichtgeving 
over kidnapping in kranten (voornamelijk de New York Times) gedurende een 
periode van honderd jaar (1874-1974) in Amerika. In die tijd is er weinig aandacht 
van wetenschappers voor vrijheidsberoving in de Verenigde Staten, ondanks het feit 
dat geruchtmakende ontvoeringen hebben plaatsgevonden. Alix ontdekt een breed 
scala aan gedragingen “commonly labelled kidnapping”. Op basis van zijn materiaal 
onderscheidt hij vijftien varianten, uiteenlopend van white slavery tot miscellaneous 
kidnappings. Centraal in zijn studie staan de maatschappelijke reacties op kidnapping.

“A societal reaction perspective emphasizes that crime, rather than being an 
inherent quality of an act, is a label given by members of a society to behavior 
engaged in by other members, behavior which the labelers evaluate as 
threatening.” (Alix, 1978:xv)
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Alix concentreert zich vooral op classic kidnapping en ontdekt dat de sociale reacties 
afhankelijk zijn van de identiteit van zowel slachtoffer als dader. Volgens hem zijn er 
vaak geruchtmakende zaken – hij noemt o.a. de zaak Lindbergh uit 1932 – nodig 
om tot (verandering in de) wetgeving te komen; een conclusie die later ook Muller 
(1994) en Stolwijk (2003) voor Nederland trekken.
Daarnaast constateert Alix het ontstaan van nieuwe fenomenen door de jaren heen, 
zoals de kidnap for ransom (ontvoering voor losgeld). Volgens de onderzoeker 
onderscheidt elke door hem gevonden variant zich in voorbereiding, slachtofferkeuze, 
werkwijze, eis, communicatie, overdracht van losgeld, etc. Het belang om het 
generieke delict vrijheidsberoving onder te verdelen in delicttypologieën is hiermee 
aangetoond. In navolging van Alix gaat Wright (2009) in op de variatie binnen het 
delict vrijheidsberoving. Wright concentreert zich vooral op ontvoeringen voor 
losgeld, vanuit de veronderstelling: “It is useful in understanding that multiple types 
of kidnapping occur and not all involve the payment of a ransom.” (2009:33)
Volgens Crelinsten & Szabo is een typologie “the necessary first step in dealing 
with the hostage problem.” (1979:2) Zij menen dat typologieën heel bruikbaar 
kunnen zijn indien ze gebaseerd zijn op objectief waarneembare variabelen. 
Om zicht te krijgen op relevante variabelen dient er volgens hen gebruik 
gemaakt te worden van een phenomenological analysis (feitelijk bedoelen zij: 
fenomeenanalyse) en een ‘descriptief model’ om vrijheidsberoving (of andere 
specifieke criminaliteitsproblemen) te kunnen doorgronden. De auteurs stellen dat 
het probleem eerst beschreven moet worden, om het vervolgens op te splitsen in 
elementen ten einde tot een classificatie te kunnen komen. Zij beschrijven diverse 
eerdere pogingen die gedaan zijn om te komen tot een typologische indeling van 
vrijheidsberovingen. Zo bestaan er indelingen op basis van verschillen in werkwijze, 
motief en eis van daders, situatie, context of een combinatie van dergelijke 
variabelen (Crelinsten & Szabo, 1979). 

Delict- en dadertypologieën 
Is Alix (1978) op zoek geweest naar een indeling op grond van delictkenmerken 
(delictstypologie), Cooper (1981) baseert zijn typologie op persoonskenmerken 
(dadertypologie). Volgens hem zijn er zeven typen daders die zich bezighouden 
met vrijheidsberoving.7 Centraal in Cooper’s onderzoek staan vragen als “Who are 
the hostage-takers, what do they want, what are they prepared to accept, and what 
are we prepared to give?” (1982:2) Cooper maakt een indeling van type daders 
variërend van de political extremist tot aan mentally disturbed persons. Hij merkt 
op dat: 

“The very survival of the victim(s) and the success of the measures taken to secure 
their rescue depend largely upon the correct identification of the hostage-taker 
and his acts by type and characteristics.” (Cooper, 1982:3)

Marth (2003) richt zich eveneens op de vraag hoe de ene daad van de andere 
onderscheiden kan worden en welk type dader ervoor verantwoordelijk is, maar 

7 Cooper onderscheidt: (1) political extremists, (2) fleeing criminals, (3) institutionalized persons, (4) estranged 
 individuals, (5) wronged persons, (6) religious fanatics en (7) mentally disturbed persons.
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ook op wat dat voor de politie kan betekenen. In haar onderzoek naar gijzelingen in 
Duitsland, constateert zij dat velen denken aan spectaculaire gijzelingen die breeduit 
in de media zijn behandeld, maar dat dergelijke incidenten vaak voor stereotypen 
zorgen of een irreëel beeld schetsen. Marth stelt dat er veel differentiatie is, maar 
dat er ook overeenkomsten te bespeuren zijn. Volgens haar kan er onderscheid 
gemaakt worden op basis van algemene kenmerken van de dader, motief, 
slachtofferkeuze, voorbereiding, psychische toestand van de dader, maar ook op 
grond van het gegeven of er rekening is gehouden met eventuele politiebemoeienis. 
Zij constateert een groot verschil tussen geplande en ongeplande gijzelingen. Bij 
de geplande variant kan rekening gehouden zijn met acties van de politie, maar bij 
een ongeplande variant worden de daders veelal opgeschrikt door de komst van de 
politie en hadden zij daar nog niet over nagedacht.

Typologieën versus stereotypen
Typologieën zijn bedoeld om de diversiteit binnen een bepaald fenomeen of binnen 
groepen recht te doen en tegelijkertijd om de variatie te ordenen. De ‘Dikke van 
Dale’ omschrijft een typologie als: 

“Een indeling van de mensen in typen, in een aantal soorten binnen welke de 
individuen een aantal eigenschappen gemeen hebben, onafhankelijk van de 
groep waartoe zij behoren.” (Geerts & Boon, 2004: 3544) 

Van Koppen et al. (2002) zien een typologie als een middel om een groep in 
subgroepen te verdelen, om zo een onderscheid aan te brengen binnen een 
heterogene groep. Cavanaugh & Gells (2005) stellen dat door het gebruik van 
typologieën wordt voorkomen dat er te eenzijdig in stereotypen wordt gedacht. 
Tevens hebben typologieën volgens hen voor de (politie)praktijk als voordeel dat ze 
aanknopingspunten bieden voor een naar dadergroepen gespecificeerde aanpak. 
Ook Robertiello & Terry (2007) onderstrepen het voordeel van een typologie om 
een beter inzicht te kunnen krijgen in een bepaald crimineel fenomeen, in hun geval 
daders van seksuele delicten. Zij constateren dat typologieën niet alleen bijdragen tot 
een betere ordening binnen een heterogene groep, maar eveneens tot een betere 
aanpak: “Understanding the characteristics and motivations of (sex) offenders can lead 
to more effective treatment, supervision and management of offenders.” (2007:508)
Ook bij wetenschappelijk gefundeerde typologieën bestaat in zekere zin het gevaar 
van stereotypering. Crelinsten & Szabo (1979) gaan ervan uit dat hoe meer data er 
verzameld worden, des te beter de typologie wordt, maar zij wijzen tevens op het 
gevaar van inflexibele indelingen en het onterecht plakken van (collectieve) labels 
op individuen: 

“The labels or categories arising from any particular typology should not be 
reified. A label is not a person and a person is not a label. Too many people stop 
at the “type” and never see beyond to it to the person.” (1979:30)
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Kwalitatieve en kwantitatieve typologieën
Typologieën op het terrein van de criminologie zijn voornamelijk gebaseerd op 
kwalitatief onderzoek, vaak met motief, mate van voorbereiding, slachtofferkeuze 
of werkwijze als onderscheidende kenmerken. Dat geldt wellicht in versterkte mate 
voor typologieën van vrijheidsberovingen. In onderstaand overzicht (tabel 2.1) staan 
tien studies uit de afgelopen decennia met typologieën van vrijheidsberovingen. 
Vier hebben betrekking op gijzelingen, vijf op ontvoeringen en één op allebei. 
De meeste van deze typologieën zijn gebaseerd op delictkenmerken, twee op 
daderkenmerken en één op een combinatie van delict- en slachtofferkenmerken. 
Het aantal onderscheiden typen varieert van drie tot en met vijftien.

Tabel 2.1 - Tien kwalitatieve typologieën van vrijheidsberovingen
Auteurs Jaar Land Kenmerken n types Incident
Bauer 1973 Duitsland Slachtoffer/delict 5 Gijzeling

FMI 1974 Frankrijk Delict 9 Gijzeling

Middendorff 1974 Duitsland Dader 3 Gijzeling + ontvoering

Alix 1978 USA Delict 15 Ontvoering

Cooper 1981 USA Dader 7 Gijzeling

Adelkhanyan 2001 Rusland Delict 8 Ontvoering

Marth 2003 Duitsland Delict 4 Gijzeling

Yang et al 2007 Taiwan Delict 4 Ontvoering

Concannon 2008 USA Delict 7 Ontvoering

Wright 2009 USA Delict 4 Ontvoering

Een mooi voorbeeld van een typologie waarbij gebruik gemaakt is van kwantitatieve 
data, is te vinden bij Vaughn et al. (2008), in dit geval van inbrekers. Theoretisch 
mede geïnspireerd door de levensloopcriminologie maken zij een typologie van 
(carrières van) inbrekers. Zij kijken niet alleen naar het delict, maar ook naar het 
antisociaal gedrag van de daders over een langere periode. De onderzoekers 
concluderen dat een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek het 
beste resultaat oplevert, want met zo’n gecombineerde benadering is er ook oog 
voor variabelen die niet in kwantitatieve databestanden zijn terug te vinden, maar 
die wel van belang kunnen zijn en uitsluitend met kwalitatief onderzoek verkregen 
kunnen worden (vgl. Curtis, 2002, Roebuck, 1967; Yang et al., 2007).8

Daderprofielen
Concannon (2008) heeft onderzoek gedaan naar vrijheidsberovingen in Amerika en 
zij onderstreept de verscheidenheid binnen het delict, alsmede de noodzaak om 
oog te hebben voor de verschuivingen die in de loop der tijd plaatsvinden en voor 
de verschillen tussen typen daders, meer specifiek de verschillen in dadergedrag. 
Concannon concludeert dat er sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw bij 
Amerikaanse politiediensten meer aandacht is ontstaan voor de denkwereld van 
criminelen. De basis hiervoor wordt gelegd door James Brussel naar aanleiding van 

8 In hoofdstuk 9 (Burgers, criminelen en gangsters) gaan we verder in op het onderwerp typologieën.
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het opsporingsonderzoek in de jaren vijftig naar de zogeheten mad bomber, die de 
Amerikaanse samenleving doet opschrikken door bomexplosies waarbij verschillende 
slachtoffers vallen. Op basis van gegevens die het opsporingsonderzoek heeft 
opgeleverd, stelt Brussel een daderprofiel van de mad bomber op, dat bij zijn 
aanhouding opvallend goed blijkt te kloppen.
In de jaren erna worden gedragswetenschappers, ook wel profilers genoemd, steeds 
meer betrokken bij opsporingsonderzoeken en die identificeerden gedragspatronen 
en gedragskenmerken die gemeenschappelijk waren voor daders van soortgelijke 
delicten (Concannon, 2008). Ook Holmes & Holmes (2009), Reiser & Sloane (1983) 
en Davidson (1981) wijzen erop hoe belangrijk het is dat  in politieonderzoeken 
inzicht wordt verkregen in het type persoon dat een misdrijf heeft gepleegd. En 
net als Marth (2003) constateren zij het verschil tussen geplande en impulsieve 
misdaden, want een goed voorbereide en geplande misdaad, of juist de impulsieve 
variant weerspiegelt iets van de persoonlijkheid van de dader. Specifiek voor 
vrijheidsberoving benadrukt Davidson (1981) het belang van het betrekken van 
gedragsdeskundigen (profilers) bij gijzelingssituaties waarin onderhandeld wordt 
door de politie, omdat gedragsdeskundigen in staat zijn om profielen op te stellen 
van de daders (en slachtoffers).
Zelf zoekt Concannon (2008) aan de hand van gegevens over vrijheidsberoving 
naar variatie binnen dit delict en naar verschillen in daderprofiel en werkwijze van 
daders. Zij onderscheidt zeven typen, waarbij per type wordt ingegaan op aspecten 
als slachtofferkeuze, dadereigenschappen, plaats delict, modus operandi en afloop. 
Deze aspecten blijken sterk te variëren tussen de verschillende typen. Zo ontdekt 
ze bijvoorbeeld dat daders van profit kidnapping hun slachtoffers het meest op 
een private plek (school, werk, thuis) oppikken, terwijl predatory kidnappers hun 
slachtoffers bij voorkeur in een publieke ruimte overvallen. Domestic kidnappers 
kiezen het slachtoffer bewust uit, terwijl bij de genoemde predatory kidnappers de 
slachtofferkeuze meer willekeurig verloopt. Daarbij komt dat daders uit deze laatste 
groep hun slachtoffers ook seksueel misbruiken, iets wat bij staged kidnappers 
nooit voorkomt. 

Daderperspectief
In een themanummer van het Tijdschrift voor Criminologie houden Kleemans et al. 
(2008) een warm pleidooi voor meer aandacht voor mensen van ‘vlees en bloed’ 
binnen criminologisch onderzoek. Dit impliceert empirische studies die meer 
inzicht geven in de leef- en denkwerelden, motieven, gedragingen en patronen van 
betekenisgeving van daders, slachtoffers en rechtshandhavers. 
Volgens Wright & Decker (1997) is de zienswijze van daders een onderbelicht 
perspectief in de criminologie, terwijl de meningen en ervaringen van daders 
juist interessante inzichten kunnen opleveren (zie ook Nax, 2008; Wilson, 2000). 
Wright & Decker stellen het daderperspectief centraal in hun eigen onderzoek naar 
overvallers in de Amerikaanse stad St. Louis, en zij concentreren zich in hun studie 
op de vraag: “What makes a person put a gun next to the head of another human 
being and demand money?” (1997:3). De onderzoekers zijn met hun respondenten 
op pad gegaan en tijdens hun interviews hebben zij onder andere gevraagd: 
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Waarom kies je voor een overval? Hoe kies je het slachtoffer uit? Waar pleeg je een 
overval en waarom juist daar? Hoe pleeg je de overval en op welke wijze probeer je 
de slachtoffers te overtuigen om mee te werken? Wright & Decker richten zich op, 
zoals zij het noemen, de “perceptual mechanism underlying the decision making 
of active armed robbers” (1997:6). Volgens hen werpt deze benaderingswijze 
nieuw licht “in the ways in which motivational factors, situational characteristics 
and environmental cues come together in the mind of the criminal so as to cause 
the offence to be committed” (1997:6). Zij benadrukken dat menselijk gedrag niet 
plaatsvindt in een sociaal-cultureel vacuüm; gedrag wordt beïnvloed door hetgeen 
om hen heen gebeurt (1997:61). 
In hun onderzoek naar woninginbrekers passen de Belgische criminologen Verwee, 
Ponsaers & Enhus (2007) eveneens het daderperspectief toe. De onderzoekers 
hebben een groot aantal inbrekers bevraagd en hebben in navolging van Wright 
& Decker (1997) aan hun respondenten vragen gesteld over motief, werkwijze, 
slachtofferkeuze etc., met als doel inzicht te krijgen in de actuele diefstalpraktijk. 
Daarnaast hebben de onderzoekers voor ogen gehad dat op basis van de kennis 
die daders kunnen geven over een woninginbraak, nieuwe inzichten ontstaan voor 
preventiebeleid (2007:16).  

Dynamiek tussen criminelen en hun bestrijders
In haar onderzoek naar gijzelingen kiest Marth er bewust voor “die Dynamik der 
Geiselnahmesituation aus dem Mund der Tatbeteiligten selbst, also von den 
Geiselnehmern und den betroffen Opfern zu erfahren” (Marth, 2003:v). Zij gebruikt 
dit perspectief omdat bij de Duitse politie, in het bijzonder bij de specialistische 
diensten, de behoefte is ontstaan om bij gijzelingssituaties van de andere partijen, 
zowel de daders als de slachtoffers, te kunnen leren. Een soortgelijke trend zien 
we in andere publicaties (Andreeva, 2007; Bilsky, 2007; Bremann, 2008; Wessel-
Therhorn, 2006). De doelstelling van Marth (2003) is om beter zicht te krijgen op 
de interactie tussen daders, slachtoffers en de politie bij gijzelingen. Vooral aan 
de interactie tussen daders en politie schenkt zij veel aandacht. Zij constateert dat 
daders tijdens gijzelingen allerlei veiligheidsmaatregelen namen die bedoeld waren 
om de situatie te stabiliseren en het risico voor een politie-inval te verminderen. 
Dit brengt Marth op het onderscheid tussen geplande en ongeplande acties van 
daders. In het eerste geval wordt er vaak rekening gehouden met ingrijpen door 
de politie, sterker nog: het wordt door deze daders zelfs verwacht. Daarentegen 
worden daders bij ongeplande gijzelingsacties vaak verrast door de komst van de 
politie. 

Onbedoeld kan misdaadbestrijding gijzelingen of ontvoeringen bevorderen, 
bijvoorbeeld door het te vroeg arriveren van politie-eenheden bij een gewapende 
overval, waardoor er een gijzelingssituatie ontstaat. Verwachtingen en percepties 
ten aanzien van politieoptreden spelen ook een duidelijke rol, indien er specifiek 
wordt ingezoomd op de dynamiek tussen misdaad en bestrijding. Vanuit de centrale 
gedachte dat de wijze waarop misdaad wordt georganiseerd slechts begrepen kan 
worden tegen de achtergrond waarop misdaad bestreden wordt (McIntosh, 1975), 
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deden de in het vorige hoofdstuk genoemde Korf & Verbraeck (2003) onderzoek 
naar drugsdealers. Volgens deze onderzoekers is hoe daders denken, of, al dan niet 
op grond van eerdere ervaringen, (menen te) weten hoe de politie optreedt, mede 
van invloed op hun werkwijze. Uit hun interviews met drugshandelaren is gebleken 
dat deze vaak op de hoogte zijn van belangrijke bestrijdingsmethoden van de 
politie (zoals tappen, observatie, infiltratie, pseudokoop) en hier maatregelen tegen 
nemen. Opvallend is overigens de bevinding dat hun respondenten aangeven 
soms minder beducht te zijn voor de politie dan voor andere criminelen. De 
tegenmaatregelen die ze hebben genomen, zijn dan (deels) ook eerder bedoeld 
om zich te beschermen tegen andere criminelen, dan tegen de politie. 
Ook Klerks (2000) besteedt aandacht aan de dynamische relatie tussen misdaad en 
bestrijding. In zijn proefschrift over grootschalige hasjhandel in Nederland zoekt 
hij onder andere antwoord op de vraag welke tactieken en strategieën criminele 
organisaties hanteren om hun operaties te kunnen continueren en uit te breiden als 
reactie op mogelijk overheidsingrijpen. Volgens Klerks staan in principe vrijwel alle 
mogelijkheden van reguliere inlichtingendiensten ook ter beschikking van andere 
organisaties die bereid zijn het hiervoor benodigde geld op tafel te leggen en die 
de juiste mensen weten te vinden. Het ontlopen van justitiële interventies, dus 
geheimhouding, staat hierbij centraal. Maar net als Korf & Verbraeck (1993), stelt 
ook Klerks: 

“Afschermende maatregelen zijn niet alleen gericht om de politie op afstand 
te houden, maar misschien nog meer om acties van andere criminelen zoals 
ripdeals en wraakacties te voorkomen.” (2000:211)

Daarom is het volgens hem zo belangrijk om de culturele mores van groepen of 
netwerken te begrijpen. Zijns inziens dient daarbij aandacht besteed te worden aan 
de interacties van criminele groepen met andere (criminele) groepen, met de politie 
en andere autoriteiten. De dynamische relatie met de misdaadbestrijding komt in 
hoofdstuk 8 nader aan de orde,  waarbij we ons afvragen hoeverre dit het (keuze- 
en beslis-) gedrag van vrijheidsberovers beïnvloed heeft en of er verschillen tussen 
typen te bespeuren zijn.
Tot slot gaat Klerks in op de levensstijl van criminelen (vgl. Adler, 1993; Whyte, 
1943). Voor de door hem bestudeerde hasjorganisatie constateert hij dat de daders 
zich totaal niet zien als probleemgevallen, maar als geslaagde vrije jongens. Zij 
spraken “meewarig over mensen die in de tredmolen van het kostwinnerschap 
terecht waren gekomen en een maand moesten ‘sappelen’ voor drieduizend 
gulden” (Klerks, 2000:307). 
Volgens hem kan een criminele levensstijl gebaseerd zijn op een zeer rationele 
keuze; misdaad loont vaak en is bovendien nog leuk en uitdagend. Hiervoor moeten 
de ogen niet gesloten worden, anders valt er weinig te begrijpen van de motivatie 
van criminelen (2000:215).
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Rationele keuzebenadering
In de criminologische literatuur worden ernstige delicten als vrijheidsberovingen 
vaak verklaard vanuit de rationele keuzebenadering (Atkinson et al., 1987; Cornish & 
Clarke, 1986; Crenshaw, 1990; Dugan et al., 2005; Sandler & Anders, 2002). Binnen 
dit theoretische perspectief wegen daders ‘kosten’ en ‘baten’ tegen elkaar af. Aan 
de kostenkant staan bijvoorbeeld pakkans en strafmaat. De baten kunnen materieel 
(geld, drugs) of immaterieel (eer, aanzien) zijn. De rationele keuzebenadering9 
veronderstelt calculerende daders – en dit staat haaks op bijvoorbeeld daders die 
niet weloverwogen, maar juist impulsief handelen (zie o.a. Bruinsma & Van de Bunt, 
1993; Clarke & Cornish, 1985; Dugan et al., 2005; De Haan & Vos, 1993; Lissenberg 
et al., 2001). 
Uit onderzoeken naar grote, internationaal geruchtmakende zaken – zoals de 
eerdergenoemde acties van Zuid-Molukkers in de jaren zeventig, de gijzeling van 
de Amerikaanse ambassade in Teheran (1979), of het theater in Moskou (2002) – 
is gebleken dat daders hun gijzeling geenszins gedegen hebben voorbereid 
(Rosenthal, 1984; Piadyshev, 2003). Daarbij komt dat, in het geval van ervaren 
criminelen en georganiseerde misdaad, motieven voor de vrijheidsberoving 
sterk emotioneel geladen kunnen zijn (bijvoorbeeld voorkómen van gezichts- of 
statusverlies in eigen kring). Theoretisch, maar ook voor de praktijk, is het daarom 
van belang om de rationele keuzebenadering niet voetstoots te volgen. Dat is ook 
de insteek van Wright & Decker (1997). Zij zijn van mening dat de aanname van 
rationeel handelende actoren, die volledig zelfstandig en weloverwogen tot hun 
acties besluiten, niet geheel correspondeert met de werkelijkheid. Daarentegen 
stellen zij dat veel crimineel gedrag zo routinematig is geworden, zo onderdeel van 
hun levensstijl, dat het plaatsvindt zonder veel na te denken of te plannen.

“The only way to explore the decision-making strategies, is to see this process 
realistically, to place it within the broader context of the offenders lives 
experience; their decisions are shaped by everything from prevailing emotional 
states to internalized cultural forces.” (Wright & Decker, 1997:30) 

In hun studie naar woninginbrekers vragen Verwee et al. (2007) zich af of er sprake 
is van rationeel dan wel niet-rationeel handelende actoren. Indien het perspectief 
dat is van rationeel handelende actoren, dan krijgt men geen zicht op irrationele 
aspecten als normen en waarden, status of emoties. Anderzijds leidt de aanname 
van niet-rationeel handelende actoren tot het verwaarlozen van de materiële 
context waarbinnen hun handelen plaatsvindt. Volgens de onderzoekers worden, 
in navolging van Wright & Decker (1997), interacties tussen mensen vaak mede 
bepaald door de structuur waarbinnen het handelen zich afspeelt. Individuen 
hebben hierin keuzes, maar die zijn toch gedeeltelijk gelimiteerd (Verwee et al., 
2007:21 e.v.). 

9 Wij hanteren in deze studie de term ‘rationele keuzebenadering’. Andere auteurs spreken ook van ‘rationele 
 keuzetheorie’ of -perspectief. Indien een geciteerde auteur een specifieke voorkeur heeft, wordt die term 
 gehanteerd. In de overige gevallen gebruiken we één term om eenheid in het betoog te bewaren. 
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Rationaliteit en vrijheidsberoving
Schmid et al. (1982) merken al op dat criminele handelingen door de ogen van de 
één helemaal niet rationeel lijken te zijn, terwijl de ander die juist als rationeel ziet (zie 
vorig hoofdstuk). Yang et al. (2007) doen onderzoek naar ontvoeringen in Taiwan en 
maken daarbij gebruik van inzichten uit de rationele keuzebenadering. Zij houden 
interviews met daders die veroordeeld zijn voor vrijheidsberoving, maar analyseren 
ook politiedossiers. Deze dossiers helpen bij het opstellen van een voorlopig profiel, 
terwijl de interviews volgens de onderzoekers een beter begrip van de context 
opleveren. De respondenten geven tijdens de interviews een reconstructie van 
hun daad en beantwoorden vragen over motieven, slachtofferkeuze, kidnapproces, 
risicovermijding, behandeling van het slachtoffer en omgang met de politie. De 
onderzoekers ontdekken dat ontvoeringszaken vaak acties zijn van op ad hoc basis 
samengestelde groepen; dit in tegenstelling tot de meer politiek gemotiveerde 
groepen, die vaak wel uit een vaste kern bestaan (Yang et al., 2007). 
Opvallend is de manier waarop kidnappers hun slachtoffers kiezen. Ze selecteren hun 
slachtoffer, in tegenstelling tot gijzelingen, niet willekeurig, maar vaak doelbewust. 
Het slachtoffer woont veelal in de buurt van de dader(s) en de keuze voor een 
bepaald slachtoffer wordt gemaakt op basis van uiterlijke kenmerken van rijkdom 
(vgl. Wright & Decker 1997). 

“Many kidnappers knew of the wealth of the victims from indirect sources, 
including news, mass media etc. Victims are often not total strangers to 
kidnappers, as often is the case in robbery.” (Yang et al., 2007:333) 

Indien een totaal onbekend iemand als slachtoffer wordt gekozen, bestaat de kans 
dat er weinig te halen valt of dat het slachtoffer onverwachts erg gaat tegenstribbelen. 
Daartegenover staat dat bij slachtoffers die in de buurt van de daders wonen, de 
kans op ontdekking groter is (en dus de pakkans). Deze onderzoekers ontdekken 
ook dat kidnappers veelal geen goed doordacht plan hebben, maar hun acties 
vaak snel en geïmproviseerd uitvoeren. Het doel dat de kidnappers voor ogen 
hebben is: geld te verkrijgen zonder gepakt te worden. De respondenten hanteren 
verschillende strategieën om de kans op ontdekking te minimaliseren, variërend 
van afspreken op anonieme locaties waar veel mensen aanwezig zijn, waardoor 
men gemakkelijk kan ontsnappen, tot aan het gebruikmaken van de digitale wereld, 
waardoor fysiek contact niet noodzakelijk is. 
Volgens Yang et al. (2007) wordt de rationele keuzebenadering veel gebruikt om 
criminaliteit zoals vrijheidsberoving te verklaren, maar zij stellen daarbij dat vooral 
de ‘thick version’ vruchtbaar is. Hiermee bedoelen zij dat individuen niet alleen 
door economische motieven gedreven zijn en gedragskeuzes maken op basis van 
nut-maximalisatie. Zij pleiten ervoor  ook oog te hebben voor: 

“Values, decision algorithms, and the influence of institutions in the calculus of 
human behaviors. Individuals’ existing values and beliefs, which may not remain 
constant, must be accounted for in explaining criminal behaviors.” (Yang et al., 
2007:337)
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In hoofdstuk 7 zullen we dieper ingaan op deze theoretische benadering en worden 
er kritische standpunten tegenover gezet. Centraal staat niet alleen de vraag in 
hoeverre het gedrag van vrijheidsberovers vanuit dit perspectief geduid kan 
worden, ook wordt er gekeken of er tussen typen variatie te ontdekken is. 

Samenvatting en conclusie
Ontvoeringen en gijzelingen zijn ingrijpende gebeurtenissen. Of ze nu in binnenland 
of over de grens plaatsvinden, ze zorgen ervoor dat de overheid reageert. Veelal 
met een pakket aan maatregelen, inclusief nieuwe of aangepaste wetgeving, 
protocollen en het oprichten van speciale interventie-eenheden. In de Nederlandse 
literatuur over ontvoeringen en gijzelingen staan vooral grote geruchtmakende zaken 
centraal. Dit is geen evenwichtige weergave van de werkelijkheid, gezien het feit 
dat het merendeel van de vrijheidsberovingen waarmee de politie geconfronteerd 
wordt van een ander kaliber is. Verschillende studies constateren een verschuiving 
van de gijzelingen uit de jaren zeventig, die veelal een politiek of ideologisch motief 
kenden, naar crimineel gemotiveerde vrijheidsberovingen in de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw. Hiermee wordt, al was het in de zijlijn, de variatie 
binnen het delict vrijheidsberoving duidelijk gemaakt.
Om de diversiteit binnen een delict te verduidelijken en te ordenen, wordt in 
wetenschappelijke publicaties gebruik gemaakt van typologieën. Een typologie kan 
op verschillende manieren tot stand komen. Er kunnen delicttypologieën worden 
gemaakt, waarbij de variëteit van het onderzochte delict uiteen wordt gerafeld, 
of dadertypologieën, waarbij verschillende typen daders worden onderscheiden. 
Vooral in kwalitatieve studies is een typologie een veel gebruikt ordeningsinstrument, 
waarbij indeling en afbakening geschieden op basis van algemene kenmerken als 
motief, werkwijze, slachtofferkeuze, e.d. 
De laatste jaren verschijnen ook typologieën die het resultaat zijn van kwantitatieve 
analyse, of zelfs van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. 
Juist deze gecombineerde benadering zou het meest vruchtbaar zijn. Internationaal 
gezien zijn typologieën van vrijheidsberovingen vrij schaars en bovendien veelal 
verouderd of niet volledig. Dit geldt zowel met betrekking tot het delict zelf 
als de dader. De meeste van deze typologieën zijn uitsluitend gebaseerd op 
delictkenmerken, soms op daderkenmerken en slechts een enkele keer op een 
combinatie van delict- en slachtofferkenmerken. Over het geheel genomen hebben 
dergelijke typologieën betrekking op ontvoeringen of op gijzelingen en zelden op 
allebei. Nederland vormt hierop geen uitzondering. Sterker nog, er is nog nooit 
eerder een Nederlandse typologie van vrijheidsberoving gemaakt. 
Door de groeiende populariteit van profiling bij de politie, is er (meer) oog 
ontstaan voor het perspectief van delictplegers. Antwoorden op vragen als: Wie 
zijn de daders, wat is hun werkwijze, wat is hun motief, etc., zijn niet alleen voor de 
politie van eminent belang, ze kunnen ook het wetenschappelijk inzicht vergroten. 
Toch is het daderperspectief een onderbelicht gezichtspunt in veel criminologisch 
onderzoek. Voor daders van ontvoeringen en gijzelingen geldt dat in versterkte 
mate. Ze worden zelden geraadpleegd, waardoor kennis over hun werkelijke 
motieven, hun beslissingen en keuzes voor, tijdens en na het plegen van het delict, 
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hun keuze voor het slachtoffer, etc., ontbreekt of uitsluitend gebaseerd is op – vaak 
onvolledige, in elk geval eenzijdige – informatie uit politiedossiers. 
Door daders zelf aan het woord te laten, kunnen nieuwe inzichten worden verkregen. 
De huidige kennis over vrijheidsberovingen wordt gedomineerd door verklaringen 
vanuit de rationele keuzebenadering. Maar is dat terecht? Maken daders van 
vrijheidsberovingen daadwerkelijk vooraf een kosten-batenanalyse, of handelen 
ze in een opwelling? Zijn plegers van ontvoeringen en gijzelingen op de hoogte 
van de politietactieken en opsporingsstrategieën en zo ja, welke tegenmaatregelen 
nemen zij? Dergelijke vragen trachten we te beantwoorden in latere hoofdstukken, 
waarbij de gehanteerde theoretische perspectieven niet alleen worden verdiept, 
tevens wordt onderzocht in hoeverre zij kunnen bijdragen aan de verklaring van het 
gedrag van (verschillende typen) vrijheidsberovers. 



3
 Methoden
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Op maandag 13 april 2009 kopt het regionale dagblad De Stentor met: “Onrust 
groeit na derde kidnap”. Het krantenartikel gaat over de bezorgdheid die bij ouders 
van jonge kinderen is ontstaan na een geslaagde en twee mislukte ontvoeringen 
van jonge meisjes binnen tien dagen in een gebied van enkele tientallen kilometers 
rondom Apeldoorn. Op zaterdag 11 april 2009 proberen twee mannen rond het 
middaguur een veertienjarig meisje in haar woonplaats Vaassen in een auto te 
duwen. Het meisje weet te ontkomen. De verdachten, een man van 38 en een man 
van 63 jaar afkomstig uit hetzelfde dorp, worden door de politie aangehouden.
Die dinsdag ervoor, 7 april, heeft een geslaagde ontvoering plaatsgevonden. 
Een zevenjarig meisje uit Ede wordt vlakbij haar ouderlijk huis met geweld in een 
auto gesleurd door twee mannen van 28 en 27 jaar. De politie vindt het meisje 
de volgende ochtend terug in Zuid-Holland. Haar ontvoerders worden daarbij 
gearresteerd. Ze blijkt een willekeurig slachtoffer te zijn.
Een paar dagen voor de geslaagde ontvoering in Ede is er een poging tot ontvoering 
in Apeldoorn: twee meisjes uit deze plaats zouden ontsnapt zijn aan hun belagers. 
Navraag bij de (voormalige) politieregio Noord- en Oost-Gelderland,10 waar de twee 
bovengenoemde pogingen hebben plaatsgevonden, leert dat de berichtgeving in 
de media enige nuance behoeft. De poging tot ontvoering van de twee meisjes in 
Apeldoorn blijkt minder ernstig dan in het artikel wordt gesuggereerd. De meisjes 
zijn aan het fietsen als ze door twee jongens in een busje worden aangesproken. Dit 
busje zou de meisjes vervolgens een tijdje hebben gevolgd. Het tweetal vertrouwt 
het niet en belt de politie. Hier is het volgens de politie bij gebleven. Er is geen 
aangifte gedaan en bij de politie is ook niet meer informatie over dit incident 
bekend. Bij de andere poging blijkt uit onderzoek van de politie het om een valse 
aangifte te gaan. De mannen die zijn aangehouden, zijn onschuldig en hebben 
niets te maken met de ontvoering. Het meisje, dat wel aangifte heeft gedaan, blijkt 
haar verhaal verzonnen te hebben. Ze zou, volgens de politie, geïnspireerd zijn 
geweest door het verhaal over de ontvoering in Ede. Criminologen spreken bij 
dergelijke voorvallen van copy-cat (Wright, 2009; Knotter et al., 2006). 

Politiedata vormen een belangrijke bron voor onderzoek naar criminaliteit, in dit 
geval vrijheidsberovingen. Maar politiedata hebben ook hun tekortkomingen 
(vgl. Bijleveld, 2009). In het vervolg van dit hoofdstuk zal dieper ingaan worden 
op de voor- en nadelen van politiegegevens in het algemeen en voor onderzoek 
naar vrijheidsberovingen in het bijzonder. Aansluitend wordt besproken hoe in 
dit onderzoek gebruik is gemaakt van politiedata, welke procedures zijn gevolgd 
en wat de eventuele beperkingen zijn. Daarna wordt ingegaan op de andere 
gehanteerde onderzoeksmethoden, namelijk dossierstudie en interviews en wordt 
stilgestaan bij de context waarbinnen het veldwerk zich heeft afgespeeld. Ten slotte 
worden enkele algemene methodologische thema’s behandeld en toegespitst op 
de onderhavige studie.

10 Thans behorend tot de regionale eenheid Oost-Nederland.
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Registratie bij de Nederlandse politie
Om tot een criminologische beschrijving en analyse van vrijheidsberovingen te 
kunnen komen (zie hoofdstuk 1), is een van de eerste stappen het in beeld brengen 
van de aard en omvang van het delict waarbij tevens gekeken kan worden naar 
trends en ontwikkelingen. De in de vorige hoofdstukken genoemde Amerikaanse 
onderzoeker Alix (1978) gebruikt hiervoor gedocumenteerde mediaberichtgeving,11 
maar zoals uit de inleiding van dit hoofdstuk blijkt, kent deze databron de 
nodige lacunes. Mede door het gebrek aan andere bronnen zijn geregistreerde 
politiegegevens op dit moment de meest geschikte databank (Bijleveld, 2009; 
Adelkhanyan, 2001; Lissenberg et al., 2001). Criminologische onderzoeksvragen 
kunnen echter niet zomaar op basis van politie-informatie beantwoord worden. 
Afgezien van het algemene probleem dat niet alle criminaliteit door de politie wordt 
geregistreerd – er moet bijvoorbeeld wel aangifte worden gedaan of verdachten 
zijn aangehouden – moet in het geval van vrijheidsberovingen die wel bekend 
geworden zijn bij de politie, eerst uitgezocht worden waar en op welke wijze 
gegevens hierover in de politiesystemen geregistreerd zijn. En misschien nog wel 
belangrijker: hoe zijn de benodigde gegevens voor dit onderzoek terug te vinden 
in de politiesystemen? 
Politiedatabanken zijn primair gemaakt om informatie vast te leggen, niet voor 
wetenschappelijke analyse, want daarvoor is de invoer van gegevens vaak te 
gevarieerd en te onnauwkeurig. De bij de inleiding van dit hoofdstuk genoemde 
voorbeelden illustreren dit goed. De ontvoering in Ede zal waarschijnlijk niet het 
grootste probleem zijn om terug te vinden in de politiesystemen. Er is immers aangifte 
gedaan, de politie heeft arrestaties verricht en er is een rechercheteam samengesteld 
om de ontvoering strafrechtelijk te onderzoeken.12 Er zullen dus processen-verbaal 
van aangifte en aanhouding zijn gemaakt en ook zal er wel een recherchedossier zijn. 
De poging tot ontvoering in Vaassen zal eveneens niet voor grote zoekproblemen 
zorgen omdat ook hier (een weliswaar valse) aangifte is gedaan en er (naar later bleek 
onschuldige) mensen zijn aangehouden. Deze processen-verbaal zullen wellicht in de 
politiesystemen terug te vinden zijn. Maar hierbij is het wel relevant om te achterhalen 
hoe dit incident geregistreerd is nadat bekend is geworden dat de ontvoering 
verzonnen is. Staat het genoteerd als poging tot ontvoering of als valse aangifte? 
In het laatste geval zal dit incident bij een selectie gebaseerd op ontvoering en 
gijzeling niet snel worden teruggevonden. De tweede poging tot ontvoering die in 
de inleiding van dit hoofdstuk aan de orde kwam, die in Apeldoorn, kan waarschijnlijk 
helemaal niet meer teruggevonden worden. Er is immers geen aangifte gedaan en de 
politie heeft geen actie ondernomen. Informatie over dit incident, als het überhaupt 
ergens in de politiesystemen is vastgelegd, zal verdwijnen in de ‘grote bulk’, omdat 
bij het invoeren van dergelijke gegevens algemene rubrieken als ‘verdachte situatie’ 
of ‘aandachtsvestiging’ worden gehanteerd. 

11 Alix merkt op dat in die tijd officiële databanken met gegevens over criminaliteit onvolledig of niet voor handen 
 waren, waardoor hij gebruik heeft moeten maken van geregistreerde mediaberichten als databron. 
12 De twee opgepakte mannen (28 en 27 jaar) worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en seksueel 
 misbruik. De meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem veroordeelt de twee voor, onder meer, het gezamenlijk 
 plegen van een ontvoering en van een poging tot seksueel binnendringen van het meisje. De mannen krijgen 
 tien jaar cel respectievelijk zeven jaar cel plus tbs met dwangverpleging (bron: rechtspraak.nl/LJN:BL8320, 
 Rechtbank Arnhem).
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Politiegegevens lijken een ideale bron om informatie te verzamelen voor het 
onderzoeksonderwerp, maar er kleven dus ook nadelen aan. Er dient rekening 
gehouden te worden met de wijze van registratie en het feit of de politie echt alle 
kennis heeft over een bepaald delict of dat er bepaalde informatie kan ontbreken. 
Dit laatste wordt in criminologisch onderzoek ook wel dark figure (o.a. Lissenberg 
et al., 2001) of dark number (o.a. Bijleveld, 2009) genoemd. 

Geen centrale databank bij de politie
De Nederlandse politie beschikt niet over een centraal systeem waarin alle informatie 
met betrekking tot vrijheidsberoving wordt opgeslagen. De benodigde informatie 
zal dus uit de bestaande, regionaal verspreide politiesystemen gehaald moeten 
worden. Dat is geen sinecure. Naast de eerdergenoemde selectieproblemen, 
speelt de vraag welke politiedatabank het beste gebruikt kan worden om onze 
onderzoeksvragen te beantwoorden. De Nederlandse politie kent verschillende 
databanken, variërend van meer algemeen gebruikte basissystemen tot aan 
databanken van specialistische diensten of afdelingen. De belangrijkste die voor dit 
onderzoek zijn gebruikt, zullen kort worden toegelicht.

Basissystemen
Een basissysteem, zoals het inmiddels vervangen bedrijfsprocessensysteem (BPS) 
dat in de meeste politieregio’s is gebruikt, lijkt aanvankelijk de meest geschikte bron 
(zie ook hoofdstuk 1).13 Immers, in dit systeem wordt ook informatie opgeslagen 
over ontvoeringen en gijzelingen waarvan geen aangifte is gedaan. Het nadeel van 
dergelijke basissystemen is dat er veel vervuiling (bijvoorbeeld valse meldingen) 
in kan zitten en dat het vaak onduidelijk is op welke wijze en onder welke code 
vrijheidsberovingen geregistreerd staan, waardoor het de vraag is of alle relevante 
incidenten getraceerd worden. Een pilot14 in de politieregio Twente leert dat een 
selectie van BPS-gegevens over een heel kalenderjaar meer dan 160 verschillende 
incidenten oplevert die allemaal handmatig gelezen en beoordeeld moeten worden 
om het spreekwoordelijke kaf van het koren te kunnen scheiden. Minder dan twintig 
procent van deze gegevens blijkt interessant, de rest is irrelevant of heeft niets met 
vrijheidsberoving te maken. Een tijdrovende en inefficiënte klus, zeker als dit voor 
alle politieregio’s over veel meer jaren gedaan moet worden. Daarnaast is het de 
vraag of alle politiegegevens met betrekking tot ontvoeringen of gijzelingen met de 
gekozen incidentcode (in dit geval: ‘vrijheidsbeneming’) gevonden worden. Maar 
aangezien niet eenvoudig te achterhalen is onder welke andere incidentcodes nog 
meer gegevens met betrekking tot vrijheidsberoving geregistreerd kunnen staan, is 
het zoeken naar een speld in de hooiberg.

13 Andere regio’s hebben vergelijkbare databanksystemen, zoals x-pol, multipol of genesis. Deze databanken van 
 de Nederlandse politie zijn in 2008 vervangen door nieuwe(re) systemen BVH (bedrijfsvoering handhaving) en BVO 
 (bedrijfsvoering opsporing). Sinds april 2012 is landelijk vastgesteld dat de opsporing gebruik gaat maken van een 
 nieuw systeem (Summ-it). De oude(re) systemen voor de recherche draaien de komende tijd nog parallel. 
14 In het BPS systeem van de politieregio Twente worden voor de periode 1-1-2007 tot en met 31-12-2007 de 
 incidenten geselecteerd met de incidentcode ‘vrijheidsbeneming’.
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HKS-gegevens 
Een ander datasysteem dat de politie tot haar beschikking heeft, is het landelijke 
herkenningssysteem (HKS). In dit centrale systeem staan de  incidenten waarvan in de 
verschillende politieregio’s een proces-verbaal van aangifte is opgemaakt. Daarnaast 
worden in HKS gegevens gedocumenteerd over verdachten, mits er een proces-
verbaal van aanhouding is. Gegevens uit HKS hebben een voordeel ten opzichte van 
BPS, omdat ze betrouwbaarder zijn (Van Mantgem, et al., 2007). Informatie wordt 
gecontroleerd en geverifieerd, alvorens te worden opgeslagen. Daarnaast heeft 
er al een eerste selectie plaatsgevonden, want alleen de zaken waarvan aangifte 
is gedaan, zijn erin opgenomen. Hierin schuilt ook meteen een nadeel, er kunnen 
mogelijk relevante gegevens verloren gaan of zelfs geheel ontbreken (dark figure). 
Een andere beperking is dat HKS wordt gevuld met gegevens die de verschillende 
politieregio’s aanleveren, maar deze zijn niet op uniforme wijze tot stand gekomen. 
Er bestaan bij de aanlevering grote verschillen tussen de regio’s voor wat betreft 
de volledigheid, de accuratesse en de wijze waarop de ‘velden’ in het HKS-systeem 
worden ingevuld. Hierdoor zijn veelal alleen de basisgegevens te gebruiken en 
kampt het met een groot aantal ontbrekende gegevens (missing values) op diverse 
velden. HKS-gegevens zijn echter te preferen boven andere politiegegevens (denk 
aan gegevens die specialistische politiediensten15 registreren) of andere bronnen 
(vgl. Alix, 1978). Ondanks de tekortkomingen (en bij gebrek aan beter) kunnen 
gegevens uit HKS gebruikt worden om zicht te krijgen in de aard en omvang. 
Daarnaast kan enig zicht verkregen worden op mogelijke trends en verschuivingen 
door de jaren heen, aangezien HKS de mogelijkheid biedt om tot 1998 terug te 
kijken. Uiteraard geldt hierbij de beperking voor zover bekend is geworden bij en 
op correcte wijze geregistreerd door de politie.  

Gebruikte databestand
Door de dienst IPOL, onderdeel van het korps landelijke politiediensten (KLPD), 
kan in HKS een eenvoudige selectie worden gemaakt, waardoor alleen aangiften 
en gegevens over verdachten van ontvoeringen en gijzelingen worden verzameld. 
Er is een selectie gemaakt op basis van het ten laste gelegde wetsartikel 282 en/
of 282a WvSr. Hierdoor wordt er een bestand samengesteld van aangiften en 
aanhoudingen waarbij het delict vrijheidsberoving heeft plaatsgevonden, inclusief 
alle combinaties met andere strafbare feiten die werden opgevoerd. Dit laatste 
is interessant omdat het mogelijk iets kan zeggen over verschillende typen 
vrijheidsberoving. Uit voorgaande hoofdstukken is immers gebleken dat er de 
nodige variëteit binnen het delict kan bestaan. Vrijheidsberoving kan gepaard gaan 
met seksuele, gewelddadige, afpersings- of vermogensdelicten. 
Door te selecteren op aangiften en aanhoudingen waarbij in ieder geval het 
wetsartikel 282 en/of 282a WvSr voorkomt, ontstaat zicht op het geheel, met alle 
mogelijke variaties. Voor het onderzoek werd bij IPOL de zoekvraag uitgezet: alle 
incidenten, zowel aangiften als aanhoudingen, waarin in ieder geval de zojuist 

15 Zo worden door de interregionale teams van politieonderhandelaars zogenoemde inzetformulieren opgemaakt 
 die als databron  kunnen fungeren. Naast moeilijke toegankelijkheid van deze gegevens, kampt ook deze bron met 
 de nodige beperkingen, zoals dark figure, volledigheid, uniformiteit en accuratesse. 



 Ontvoeringen & Gijzelingen  |  3 Methoden  |  55

genoemde wetsartikelen voorkomen over een periode van tien jaar (1999-2008). 
Deze periode is bewust gekozen. Recentere gegevens zijn niet mogelijk, aangezien 
die gegevens nog niet volledig voorhanden zijn.16 Daarnaast bestaat de kans  om een 
lopend onderzoek te verstoren of de rechtsgang (of hoger beroep) te beïnvloeden. 
Verder terug in de tijd behoort ook niet tot de opties, omdat de betrouwbaarheid 
en volledigheid van de gegevens te veel kunnen verschillen. 

Kwantitatieve analyse
Het door IPOL gegenereerde bestand van zowel aangiftes als aanhoudingen leent 
zich bij uitstek voor verschillende kwantitatieve analyses. Wel is het noodzakelijk om 
de aangeleverde bestanden grondig op te schonen. Er staan veel ‘dubbelingen’ in het 
systeem, die een verstoring kunnen geven van het daadwerkelijke aantal gepleegde 
delicten en aangehouden verdachten – en zodoende in de analyse een uitvergroting 
van bepaalde typen vrijheidsberovingen of verdachten kunnen veroorzaken (Bijleveld, 
2009). Het aangiftebestand bestaat uiteindelijk uit 6822 verschillende incidenten 
en het bestand van aanhoudingen telt 8662 verschillende verdachten. Deze twee 
bestanden worden in SPSS (versie 17.0) gezet, om vervolgens de data te onderwerpen 
aan statistische analyse. Naast zicht op de aard, omvang en trends, resulteert de 
kwantitatieve analyse (two-step clusteranalyse) van HKS-gegevens in een indeling van 
acht delictclusters en in zes verdachtenclusters (zie hoofdstuk 4). 
De focus ligt in deze studie op het daderperspectief, waarbij de zes clusters van 
verdachten verder verdiept, bijgesteld en ingekleurd worden om tot een typologie 
te kunnen komen (zie ook hoofdstuk 1). Hierbij is, zoals verderop zal worden 
toegelicht, ook gebruikgemaakt van meer kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Opsporingsdossiers 
Als eerste vervolgstap wordt gekozen voor een analyse van recherchedossiers.17 
HKS-gegevens zijn immers ontoereikend om inzicht te krijgen in de leef- en 
denkwereld van ontvoerders en gijzelnemers en dat is juist de doelstelling van deze 
studie. In HKS staat veelal geen informatie over motief, werkwijze, slachtofferkeuze, 
relatie dader slachtoffer, gebruikte contrastrategieën (tegenmaatregelen), etc. Toch 
is deze informatie in sommige gevallen wel bekend bij de politie en die is tot op 
zekere hoogte terug te vinden in opsporingsdossiers. Rechercheteams stellen een 
dossier samen op basis van hun onderzoek naar een strafbaar feit, in dit geval een 
ontvoering of gijzeling. In zulke dossiers staan niet alleen relevante gegevens uit het 
verhoor van de verdachte en van eventuele getuigen en medeverdachten, maar ook 
opsporingsgegevens, zoals de door de politie gebruikte tactieken en strategieën, 
bedachte hypotheses en scenario’s, aanvullende gegevens over de verdachte en 
de onderzochte ontvoering of gijzeling. Het is vrijwel ondoenlijk om alle dossiers 

16 Gegevens voor het gebruikte databestand worden medio 2010 verzameld, waarbij opgemerkt moet worden dat 
 sommige politieregio’s achterlopen met het aanleveren van gegevens, waardoor voor het jaar 2009 de gegevens 
 niet compleet zijn.
17 Recherche- en opsporingsdossiers worden in deze studie als synoniem gebruikt. Naast het opsporingdossier  
 over de geselecteerde vrijheidsberoving zelf, worden veelal ook aanvullende gegevens verstrekt (w.o. 
 antecedentgegevens, restinformatie en gegevens uit andere politiesystemen).
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over ontvoeringen en gijzelingen uit de periode 1999-2008 te analyseren.18 Vanuit 
theoretisch perspectief is het ook niet noodzakelijk, zo zal verderop in dit hoofdstuk 
beargumenteerd worden. 
Er moet dus een keuze worden gemaakt hoeveel en welke dossiers bestudeerd 
worden. Naast theoretische argumenten spelen pragmatische overwegingen mee 
bij de selectie van de dossiers, namelijk de toegankelijkheid, overigens zonder 
dat de theoretische criteria hierdoor in gedrang komen. We hebben dossiers 
geanalyseerd uit zowel de politieregio’s Twente, IJsselland en Noord- en Oost-
Gelderland (thans deeluitmakend van de regionale eenheid Oost- Nederland), 
als uit de politieregio Amsterdam.19 De keuze voor de eerste drie politieregio’s 
(samen ‘regio Oost’) is ingegeven door het feit dat de korpschefs van deze regio’s 
mede-initiatiefnemers zijn van het onderzoek. Samen beslaan deze drie regio’s een 
redelijke dwarsdoorsnee van ‘landelijk’, meer ruraal Nederland. Met de dossiers van 
Amsterdam wordt hier grootstedelijk Nederland aan toegevoegd. Besloten wordt 
om uit elk van de zes verdachtenclusters twaalf personen te selecteren, per cluster 
evenredig verdeeld over de twee onderzoeksgebieden (dus zes per cluster en per 
onderzoeksgebied), hetgeen neerkomt op in totaal 72 dossiers. 
De omvang van de bestudeerde dossiers varieert van een enkele klapper tot 
aan een plank vol ordners met onderzoeksgegevens. In totaal zijn bijna twee 
complete dossierkasten, bestaande uit zes planken van een meter, vol met 
onderzoeksinformatie geanalyseerd.

De selectie
Het onderhavige onderzoek is gebaseerd op de principes van grounded theory, zoals 
die is ontwikkeld door Glaser & Strauss (1967). Deze methode is bij uitstek geschikt om 
gecompliceerde sociale structuren, zoals vrijheidsberovingen, conceptueel te ontleden 
en in hun context te begrijpen. De kern van deze gefundeerde theoriebenadering ligt 
in het ontwikkelen van theoretisch inzicht op basis van een zeer nauwgezette analyse 
van de onderzoeksdata, waarbij niet alleen empirisch materiaal uit het veld van belang 
is, maar alles wat maar enigszins licht kan werpen op het te onderzoeken verschijnsel 
(Decorte & Zaitch, 2009; Glaser, 1992; Klerks, 2000). Volgens Glaser & Strauss (1967) 
dient de onderzoeker hierbij op een zo onbevangen mogelijke manier informatie te 
verzamelen, zo weinig mogelijk gehinderd door bepaalde ideeën of theorieën. Deze 
open houding is noodzakelijk voor de theoretical sensitivity, die enkel bereikt kan 
worden door het onderzoeksveld zo open mogelijk te betreden. 
De selectie van de dossiers – en vervolgens de respondenten voor de interviews – 
moet dus “blind” gebeuren om eventuele vooringenomenheid van de onderzoeker te 
beperken. Immers, anders was van te voren al bekend tot welk cluster een respondent 
zou behoren, wat van invloed kan zijn op de dossieranalyse en de interviews. Om 
dit laatste zoveel mogelijk te voorkomen, maakt een collega-onderzoeker20 een 
gerandomiseerde, gestratificeerde selectie uit het HKS-bestand en neemt hiervoor 
de dossiers uit het zo recent mogelijke jaar (2008). Bij het vaststellen van het totale 

18 Je praat immers over duizenden dossiers. Daarnaast spelen ook wettelijke beperkingen. De Wet politiegegevens 
 (Wpg) schrijft een maximale bewaartermijn van 5 jaar voor bij een onherroepelijk vonnis (art. 9 Wpg). Zonder 
  aanvullende voorwaarden, dienen dossiers na verstrijken van deze termijn geschoond te worden.
19 Voormalig Amsterdam-Amstelland.
20 Met dank aan drs. Annemieke Benschop, Bonger Instituut voor Criminologie, Universiteit van Amsterdam.  
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aantal wordt rekening gehouden met een mogelijke non-respons bij de interviews 
van 50% (vgl. Bijleveld, 2009; Boeije et al., 2009; Decorte & Zaitch, 2009). Bepaald 
wordt dat uit elk cluster minimaal zes respondenten geïnterviewd moeten worden ten 
behoeve van voldoende inzicht, variatie en verdieping. 
Op basis van het zogenoemde ‘pva-nummer’ (aangevuld met de kenmerken jaar, 
regio, type, geboortedatum en sekse van de verdachte) dat in HKS staat vermeld, 
worden voor het jaar 2008 de bijbehorende dossiers opgevraagd. Vooraf is al 
vastgesteld dat de onderzoeksregio Amsterdam meer verdachten kent dat de drie 
oostelijke regio’s tezamen. De gemiddelde verdeling is 61 verdachten per jaar in de 
regio Oost en 123 in de regio Amsterdam (tabel 3.1).

Tabel 3.1 - Aantal verdachten per onderzoeksgebied en per jaar
Jaar -> 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOT % gem./ jaar
Regio Oost 50 57 61 27 44 73 71 68 78 83 612 33% 612

Amsterdam 132 124 82 110 105 97 141 171 144 123 1229 67% 123

Ook in het jaar 2008 zijn er minder verdachten in de rurale regio’s dan in het urbane 
gebied (onderlinge verhouding wel iets gewijzigd, namelijk 40%-60%). In totaal zijn 
er in 2008 in de regio’s Oost en Amsterdam 206 verdachten. Aangezien voor de 
respondent- en dossierselectie alleen volledige gegevens gebruikt kunnen worden, 
vallen er 27 af (= 13%) omdat gegevens ontbreken (zoals geboortedatum of type). Het 
aantal verdachten voor de selectie komt daarmee op 179. Alle verdachtenclusters 
komen in het jaar 2008 in de onderzoeksregio’s voor. De verdeling over de clusters 
loopt redelijk gelijk (grootste verschil < 5%) met de landelijke verdeling over de 
periode van tien jaar van het hele bestand (tabel 3.2).

Tabel 3.2 - Verdeling daderclusters over heel Nederland (1999-2008) en de
onderzoeksregio’s Oost en Amsterdam (2008).
Cluster Heel Nederland (1999-2008) Regio’s Oost en Amsterdam (2008)

N % N %
A 1023 11,8 27 14,8

B 1223 13,0 31 16,9

C 1271 14,7 20 10,9

D 1551 17,9 24 13,1

E 1185 13,7 25 13,7

F 2409 27,8 52 28,4

Totaal 8662 100 179 100

Vervolgens zijn volgens de zojuist beschreven methode 72 dossiers geselecteerd.21 
Voordeel van deze selectiemethode is dat er van elk cluster evenveel en een 
behapbaar aantal dossiers geanalyseerd kunnen worden en (daaruit voortvloeiende) 

21 2008 biedt niet voldoende mogelijkheden om 72 pva’s te selecteren met de verdeling 50% ruraal, 50% stad. Voor 
 de regio Oost moet ook 2007 erbij genomen worden, om voor elk type voldoende dossiers te kunnen selecteren 
 (één cluster kwam net te kort).
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interviews kunnen worden afgenomen (Decorte & Zaitch, 2009). Nadeel is dat de 
grotere clusters relatief minder aan bod komen en de kleinere clusters relatief meer.

  
Interviews
In aanvulling op en ter verdieping van de dossierstudie is gepoogd om de 72 
geselecteerde ontvoerders, c.q. gijzelnemers uit die dossiers te benaderen voor een 
interview. Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de politiedossiers over de respondenten 
vooraf geselecteerd. Pas na bestudering hiervan zijn de respondenten benaderd 
voor een semigestructureerd diepte-interview. Omwille van de onbevangenheid 
zal dit idealiter in omgekeerde volgorde gebeuren, maar dit blijkt in de praktijk niet 
haalbaar. Om respondenten te kunnen benaderen zijn immers gegevens als naam 
en verblijfplaats nodig en daarnaast moet er gekeken worden wie mogelijk voor een 
introductie kan zorgen (conform voorwaarde college van procureurs-generaal).22 Bij 
vrijheidsberovingen waar meer dan een verdachte in het dossier voorkomen, komt 
de onbevangenheid bij de interviews minder in gevaar, aangezien we vooraf niet 
weten wie van de verdachten geselecteerd is (zie ook hoofdstuk 5). Voorafgaand aan 
het interview wordt dus uit de dossiers duidelijk welk beeld de politie heeft over 
de vrijheidsberoving en de betrokken personen, wat het slachtoffer en eventuele 
getuigen hebben verklaard en wat de verdachten (w.o. de geselecteerde respondent) 
de politie hebben verteld en volgens de politie hebben gedaan. Deze werkwijze 
heeft overigens als voordeel dat tijdens het interview ingegaan kan worden op 
‘verwonderpunten’ of onduidelijkheden uit dit dossier (vgl. Decorte & Zaitch, 2009). 
Op basis van de dossiergegevens wordt bepaald wie het beste een introductie 
bij een respondent kan verzorgen. Zowel teamleiders, betrokken rechercheurs, 
wijkagenten, jeugdagenten als buurtregisseurs wordt gevraagd dit te doen, maar  
ook is een beroep gedaan op medewerkers van de reclassering, dienst justitiële 
inrichtingen (DJI) of meer ‘private partijen’ als familieleden, vrienden of (betrokken) 
advocaten. Nadat de geschikte contactpersoon gevonden is en de wijze van 
introductie is besproken,23 zorgt deze voor het eerste contact met de desbetreffende 
respondent. Hierbij wordt een uitnodigingsbrief aan de respondent overhandigd 
waarin het doel van het onderzoek en de ‘spelregels’ staan uitgelegd.24 Belangrijke 
voorwaarde is dat ze meedoen op basis van anonimiteit. Hun werkelijke namen 
hebben we vervangen door fictieve. Daarnaast wordt afgesproken dat namen van 
andere betrokkenen alsmede de plekken waar het incident zich afspeelt niet met 
naam en toenaam genoemd zullen worden. Er wordt daarom gesproken in termen 
van ‘vriend X’ of ‘stad Y’. 
De gehanteerde werkwijze is zeer tijdrovend en arbeidsintensief,25 maar gelukkig 
blijkt de respons hoger dan verwacht. In totaal worden 49 respondenten benaderd, 

22 Het college van procureurs-generaal wil voorkomen dat er een soort ‘heksenjacht’ ontstaat. Het college verleent 
 alleen toestemming voor het interviewen van verdachten, indien de introductie door een overheidsambtenaar 
 geschiedt. Het liefst door degene die het laatst of het meest contact met de respondent heeft, of heeft gehad.
23 Aan politiemensen is gevraagd om het liefst in burgerkleding en zo low profile mogelijk de respondenten te 
 benaderen.
24 De respondent kan zelf besluiten om wel of niet mee te werken.
25 Vooral het achterhalen van de huidige verblijfplaats van veel respondenten blijkt een lastige opgave. We zijn 
 meerdere keren met verschillende politiemensen meegegaan om de respondenten te zoeken, zonder succes te 
 hebben gehad. Deuren blijven gesloten, personen zijn verhuisd (nieuw adres onbekend) of leven in de illegaliteit. 
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van wie er 40 geïnterviewd kunnen worden (negen weigeren medewerking).26 Bij 23 
potentiële respondenten lukt het niet om een introductie te regelen. Een van hen is 
inmiddels overleden, vijf zijn het land uitgezet of buiten Nederland woonachtig en 
van de overigen (17/23) slagen we er binnen de onderzoeksperiode niet in om hun 
huidige verblijfplaats te achterhalen. 

Onderzoeksgroep
Elf van de geïnterviewde respondenten (11/40) zitten tijdens het veldwerk in detentie 
of staan onder toezicht van de reclassering. De overigen hebben hun straf erop 
zitten of vertellen dat de zaak geseponeerd is. In de verdere beschrijving en analyse 
(zie hoofdstukken 6 t/m 9) zijn twee respondenten, behorend bij verdachtencluster 
D buiten de analyse gelaten. Uit dit cluster zijn acht respondenten geïnterviewd, 
maar hiervan zijn er drie (alle drie vrouw, van dezelfde leeftijd en woonachtig in 
dezelfde plaats) bij één en dezelfde vrijheidsberoving betrokken. Om uitvergroting 
binnen dit cluster te voorkomen, zijn twee van de drie buiten beschouwing gelaten.27 
Daarmee komt het aantal voor de analyse gebruikte respondenten op 38. 
De interviews variëren behoorlijk qua tijd. Sommige kunnen in enkele uren worden 
afgenomen, terwijl bij andere respondenten de gesprekken over meerdere dagen 
moeten worden uitgesmeerd. De meeste interviews (31/38)28 worden met behulp 
van een voicerecorder digitaal opgenomen en later letterlijk uitgewerkt. In een 
aantal gevallen (7/38) is het gebruik van opnameapparatuur niet toegestaan 
(weigering respondent of verbod van bijvoorbeeld het gevangenisregime). In die 
gevallen zijn tijdens de interviews aantekeningen gemaakt die direct na afronding 
van het gesprek worden uitgewerkt (vgl. Van de Bunt, 2007). 
Bij elk interview wordt gebruikgemaakt van een topiclijst, waarbij, naast vragen 
over achtergrond, leefstijl en criminele voorgeschiedenis, onderwerpen als motief, 
slachtofferkeuze, eigen beleving incident, voorbereiding en uitvoering, perceptie 
werkwijze politie en genomen tegenmaatregelen bij iedere respondent aan de 
orde komen. Deze thema’s zijn afgeleid van het theoretisch kader (zie hoofdstuk 2), 
waarbij de rationele keuzebenadering en de dynamische relatie met de bestrijding 
centraal staan (zie ook hoofdstuk 7, respectievelijk hoofdstuk 8). Daarnaast wordt 
er ingezoomd op wat er in hun ogen bij het de vrijheidsberoving goed of fout is 
gegaan (hoofdstuk 8) en hoe zij zichzelf typeren (zie hoofdstuk 9). 
Vooral de garantie van anonimiteit en het feit dat respondenten zonder 
(strafrechtelijke) consequenties kunnen vertellen over bijvoorbeeld de fouten die 
gemaakt zijn (ook door de politie), zorgen voor bereidheid om deel te nemen aan 
het onderzoek. Daarnaast spelen het eigen verhaal willen vertellen, onderbreking 
van de dagelijkse sleur, trots en status, en de geldelijke beloning (30 euro) een rol.

26 Sommige van deze respondenten hebben in eerste instantie aangegeven wel mee te willen werken, maar komen 
 vervolgens niet opdagen op de plek waar afgesproken is. Ook op een tweede afspraak komen ze niet opdagen, 
 waarna vervolgens ‘radiostilte’ ontstaat. Er wordt op geen enkel sms-/voicemailbericht gereageerd.
27 Deze keuze wordt mede ingegeven door de studie van Schetsky et al. (1983). Zij hebben onderzoek gedaan naar 
 vrijheidsberovingen en concluderen dat er binnen een onderscheiden groep of type verschillen te constateren zijn. 
 Het is dus noodzakelijk om binnen de onderscheiden typen daders op zoek te gaan naar zoveel mogelijk variatie. 
 Er dient dus gezocht te worden naar uitersten, naar de extreme waarden op de hoeken van het continuüm, 
 hetgeen de inhoudelijke representativiteit ten goede komt. Het laten vallen van deze twee respondenten is hiermee 
 ook theoretisch te rechtvaardigen.
28 In totaal kunnen 33 van de 40 interviews digitaal worden vastgelegd.
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Toegang krijgen
Bij het verkrijgen van toegang tot politiedata, politiedossiers en respondenten 
kan in navolging van Noaks & Wincup (2004) een onderscheid gemaakt worden in 
fysieke en sociale toegang. Bij fysieke toegang moet niet alleen gedacht worden 
aan het daadwerkelijk bij iemand thuis of op het werk binnen mogen komen; het 
kan ook betrekking hebben op het krijgen van toestemming om documenten in 
te zien. Het verkrijgen van sociale toegang is volgens Noaks & Wincup soms nog 
gecompliceerder. In de onderzoekspraktijk moeten mensen, ondanks de officiële 
toestemming, ook willen meewerken om de gevraagde informatie daadwerkelijk 
te verschaffen of om de gegevens inzichtelijk te maken. Voor ons onderzoek moet 
bijvoorbeeld toestemming verkregen worden van het college van procureurs-
generaal. Daarnaast dient de raad van hoofdcommissarissen het onderzoek goed te 
keuren, ten einde inzage te kunnen krijgen in politiegegevens. Deze fysieke toegang 
tot de politiegegevens is relatief eenvoudig te realiseren. Het feit dat verschillende 
politiekorpsen het belang van het onderzoek hebben onderkend, vergemakkelijkt 
de toestemming door het college van pg’s en de goedkeuring door de raad van 
hoofdcommissarissen.29 
Bij de verzameling van HKS-gegevens zijn geen noemenswaardige problemen. De 
medewerkers van dit politieonderdeel zijn zeer behulpzaam en denken mee over 
de mogelijkheden en onmogelijkheden (sociale toegang). Ook de tweede stap, 
het verkrijgen van de opsporingsdossiers levert geen problemen op. Door de 
toestemming en opdrachtverlening zijn politiemensen, werkzaam bij verschillende 
politieonderdelen, behulpzaam bij het verzamelen en verstrekken van de gegevens. 
Vooral de instemming van de raad van hoofdcommissarissen opent snel de deuren. 
Zelfs de zogenaamde ‘embargo-onderzoeken’,30 worden na overleg en met 
toestemming van de teamleider beschikbaar gesteld. Wel moeten deze dossiers 
bestudeerd worden op de locatie waar het onderzoek plaatsvindt, terwijl de andere 
dossiers op een centraal punt inzichtelijk zijn. 
Meer problemen ontstaan bij de vervolgstappen. Het college van pg’s stelt immers 
als voorwaarde voor de interviews dat de onderzoekers geïntroduceerd moeten 
worden door een medewerker van de overheidsinstantie die het laatst contact 
heeft gehad met de respondent. Ondanks de formele toestemming die de fysieke 
toegang mogelijke maakt, blijkt sociale toegang geen vanzelfsprekendheid te zijn. 
Illustratief hiervoor is de weigering van een gevangenisdirecteur om mee te werken 
aan het onderzoek. Ondanks de toestemming wordt medewerking geweigerd, om 
het behandelproces van de cliënt (in ons geval respondent) niet te verstoren. Een 
ander opmerkelijk geval waar de sociale toegang problemen veroorzaakt, is bij een 
gedetineerde respondent. Hij vertelt, mede op advies van een andere gedetineerde, 
graag mee te willen werken en waarbij de directie toestemming verleent. Echter, 
diens advocaat gooit op het laatste moment roet in het eten, door de respondent 
(om onduidelijke redenen) te adviseren om niet mee te werken. Het interview ging 

29 Tijdens de veldwerkperiode blijken de regels voor de officiële toestemming verlening gewijzigd. Bij aanvang 
 van het onderzoek is de toestemming van het college van pg’s voldoende om ook gedetineerde respondenten te 
 interviewen. Tijdens het onderzoeken blijken de regels veranderd te zijn. Bij iedere gedetineerde respondent moet 
 als extra voorwaarde toestemming gevraagd  worden aan de directeur van die instelling.
30 Onderzoeken die door het grote afbreukrisico zijn afgeschermd en alleen voor een selecte groep politiemensen 
 inzichtelijk zijn.
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hierdoor uiteindelijk niet door. Opmerkelijk waren ook de emoties die in sommige 
situaties een rol speelden en van invloed waren op het feit dat bijvoorbeeld een 
introductie lange tijd op zich liet wachten. Zo is een van de respondenten recentelijk 
voor een ander delict met de politie in aanraking gekomen. Dit contact is met het 
nodige geweld en dreigementen gepaard gegaan, waardoor de politiemensen 
er niet om zitten te springen een introductie te regelen. Sterker nog, sommigen 
geven aan angst te hebben en raden het af om die persoon te interviewen. Na lang 
volhouden, wordt via een andere weg toch een introductie geregeld. 

Veldwerk en zijn dynamiek
De interviews vinden op verschillende locaties plaats. Voor de respondenten die 
gedetineerd zitten, wordt de zogenoemde advocatenkamer beschikbaar gesteld 
waar ongestoord met elkaar gepraat kan worden. Deze respondenten geven tijdens 
het interview aan dat meedoen aan het onderzoek extra voordelen biedt. Je kunt 
onder het bestaande dagprogramma uitkomen, krijgt extra privileges (koffie of 
sigaretje) en het doorbreekt de dagelijkse sleur. Daarnaast zijn sommigen ook trots 
op het feit dat ze in een boek zullen komen. Het vergroot immers hun status. Uit 
niets blijkt dat het gedetineerd zijn van invloed is op hun antwoorden (vgl. Wright 
& Decker, 1997). Ze vertellen openhartig over het delict. Wel dient opgemerkt te 
worden dat in sommige gevallen hun eigen rol wordt geminimaliseerd of juist wordt 
aangedikt, maar dit geldt ook voor andere respondenten.
In andere situaties wordt bij de respondent thuis afgesproken. Onder het genot van 
een hapje en een drankje wordt uitvoering en onbekommerd met elkaar gesproken. 
Gastvrijheid en hartelijkheid domineren deze ontmoetingen, waardoor er een 
ongedwongen sfeer ontstaan, hetgeen de vertrouwensband ten goede komt.31 
Het in de eigen omgeving interviewen van de respondenten heeft zo zijn charmes. 
In een pension, waar een van de respondenten woonachtig is, wordt het gesprek 
gestart in de gezamenlijke woonkamer. Snel blijkt dat “de muren oortjes hebben”, 
waardoor we gaan verkassen naar de slaapkamer. Deze nieuwe gespreksruimte 
is ruim voorzien van naakt vrouwelijk schoon aan de muren en er liggen diverse 
erotische boekjes op de grond verspreid. De tafel ligt nog bezaaid met overblijfselen 
van de avond ervoor en (saillant detail) de deur wordt met de sleutel dichtgedraaid 
om medebewoners uit de kamer te weren. 
De meeste gesprekken vinden echter plaats in een openbare horecagelegenheid. 
Hierbij wordt een plek uitgekozen waar we ongestoord met elkaar kunnen praten, 
al dan niet met behulp van een tolk.32 In sommige gevallen kennen de interviews de 
nodige hectiek. Zo is er een respondent zeer op zijn hoede en wil op het moment 
dat we elkaar de hand schudden meteen naar een andere horecagelegenheid gaan 
omdat hij angst heeft voor een politie-interventie. Hij vermoedt dat de gereserveerde 
tafel voorzien is van afluisterapparatuur en dat er “stillen”33 in de buurt aanwezig zijn. 
Op de nieuwe locatie aangekomen, staat hij erop de mobiele telefoons onklaar te 
maken (batterij eruit) en blijft hij voortdurend de omgeving scannen. Hij loopt hierbij 

31 In een enkel geval vormt de taal een barrière, waarvoor in die situaties een bevriende tolk is gearrangeerd.
32 In een situatie is van een beëdigd tolk-vertaler gebruik gemaakt, in drie andere situaties vindt het gesprek plaats 
 in de Engelse taal.
33 Politiemensen in burger.
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meerdere keren weg om te bellen of om “zaken te regelen”, waarbij de suggestie 
wordt gewekt dat anderen in de buurt zijn en ons in de gaten houden. Volgens 
mijn gesprekpartner zullen ze waarschuwen bij eventueel onraad. Ook andere 
respondenten blijken voortdurend alert op de omgeving waarin ze zijn. Sommigen 
vertellen dat ze niet willen dat anderen (vrienden/bekenden) zien dat zij aan een 
onderzoek mee werken, terwijl anderen aangeven ergens bang voor te zijn. Tijdens 
het gesprek wordt duidelijk waar de angst vandaan komt. Sommigen hebben kort 
voor het interview een crimineel feit gepleegd (beroving of ripdeal) of vertellen op 
de vlucht voor de politie te zijn. In een enkel geval ontstaat door het gedrag van 
de respondent een dreigende situatie. Zo ergert een respondent zich aan andere 
aanwezigen in een café die volgens hem “vies naar ons kijken”. Hij windt zich daar 
zo over op, dat hij die andere bezoekers begint uit te schelden en te bedreigen. 
Hierdoor worden we gedwongen om die horecagelegenheid te verlaten om escalatie 
te voorkomen. In alle situaties is een vertrouwensband ontstaan, zodat gevoelige 
onderwerpen goed besproken kunnen worden (vgl. Decorte & Zaitch, 2009).

Representativiteit en generaliseerbaarheid
Uit onderzoek van Mantgem et al. (2007) blijkt dat alle vormen van criminaliteit overal 
in Nederland kunnen plaatsvinden, maar dat de frequentie waarmee incidenten 
voorkomen in de grote steden hoger ligt dan in de meer ruraal gelegen regio’s. In 
principe zijn dus alle incidenten en elk type dader in alle regio’s te vinden, mits de 
onderzoeksperiode voldoende ruim wordt genomen. Aangezien alle door de politie 
in HKS geregistreerde incidenten met betrekking tot gijzelingen en ontvoeringen 
uit de jaren 1999-2008 in de kwantitatieve analyse (hoofdstuk 4) zijn betrokken, is 
er een volledige dekking (externe validiteit). Daarnaast zijn respondenten uit zowel 
rurale als grootstedelijke regio’s bevraagd tijdens de verdiepingsfase, waardoor de 
eventuele, specifieke urbane problematiek niet ontbreekt. 
Toch doen zich hier mogelijk wel problemen van representativiteit voor. Ten eerste 
zijn uitsluitend geregistreerde incidenten beschikbaar en hierdoor komt het al eerder 
genoemde algemene probleem van dark figure om de hoek kijken. We moeten 
dus een slag om de arm houden wat betreft de getalsmatige representativiteit. 
Aannemelijk is verder dat de dark figure voor ‘zwaardere’ incidenten kleiner is dan 
voor de ‘lichtere’, met als gevolg een ernstiger totaalbeeld dan in werkelijkheid het 
geval is. Ten derde zijn de gegevens over gijzelingen en ontvoeringen in HKS niet 
altijd volledig, alhoewel we dit laatste voor dit onderzoek zo veel mogelijk geprobeerd 
hebben te ondervangen. Tegelijkertijd is aannemelijk dat met de HKS-gegevens 
wel een volledig beeld wordt verkregen van de variatie in vrijheidsberovingen in 
Nederland binnen de genoemde tijdsperiode (1999-2008). 
Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek wordt de cijfermatige representativiteit 
beperkt door de kleinere aantallen (in dit geval 72 dossiers en uiteindelijk 38 
interviews). Daarmee is echter niet vanzelfsprekend gezegd dat de bevindingen 
niet in kwalitatieve en theoretische zin generaliseerbaar zijn (vgl. Maesschalck, 
2009). Een vorm die door kwalitatieve onderzoekers wordt toegepast om toch een 
zekere mate van generaliseerbaarheid mogelijk te maken, wordt omschreven als 
case-to-case overdracht (Decorte & Zaitch, 2009:130). Door een casus grondig te 
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beschrijven (thick description) kan beoordeeld worden of de getrokken conclusies 
ook van toepassing zijn op andere casussen.34 Mede in het kader hiervan, worden in 
hoofdstuk 6 de respondenten voorgesteld en een synopsis van de vrijheidsberoving 
gegeven. In het licht hiervan dient als kanttekening, of ter volledigheid, wel het 
ontbreken van de ideologisch en politiek gemotiveerde vrijheidsberovingen 
genoemd te worden.35 

Betrouwbaarheid en validiteit
Betrouwbaarheid en validiteit zijn kernbegrippen als het gaat om de kwaliteit van 
onderzoeksgegevens. Bijleveld (2009) schrijft hierover:

“Bij validiteit gaat het (…) om de vraag of ik gemeten heb wat ik beoogde 
te meten. Bij betrouwbaarheid (…) om de vraag of ik dat ook nauwkeurig heb 
gemeten.” (2009:39) 

In kwalitatief onderzoek worden beide begrippen veelal opgesplitst in een interne 
en een externe variant.36 Interne validiteit verwijst naar de geloofwaardigheid van 
causale proposities die geformuleerd worden op basis van het empirisch onderzoek 
en bij externe validiteit gaat het om de mate waarin gegeneraliseerd kan worden 
vanuit de bestudeerde onderzoeksgroep naar de totale populatie (Decorte & Zaitch, 
2009, Boeije et al., 2009). Maesschalck (2009) merkt over betrouwbaarheid op dat er 
verschil bestaat tussen wat hieronder in kwantitatief en kwalitatief onderzoek wordt 
verstaan. In kwalitatief onderzoek wordt dit begrip breder gedefinieerd. Verwijst 
dit in kwantitatief onderzoek vooral naar toevallige fouten en slordigheden (vgl. 
Bijleveld, 2009, Billiet & Waege, 2003), wordt er daarnaast bij kwalitatief onderzoek 
ook gekeken naar systematische fouten en vertekeningen (Maesschalck, 2009:127). 
In kwalitatief onderzoek – en dit is de aanpak die wij, met uitzondering van hoofdstuk 
4, voornamelijk hebben gevolgd – wordt de oplossing voor het kwaliteitsprobleem 
vooral gezocht in triangulatie bij de gegevensverzameling, in combinatie met een 
systematische en kritische analyse van het onderzoeksmateriaal (Boeije et al., 2009). 
Triangulatie kent vier varianten, te weten data-, onderzoekers-, methodische- en 
theoretische triangulatie (Decorte & Zaitch, 2009; Noaks & Wincup, 2004) en deze 
kunnen tijdens het onderzoek gecombineerd gebruikt worden. Bij dit onderzoek 
is van twee vormen gebruikgemaakt, te weten datatriangulatie en methodische 
triangulatie. Bij de eerste worden verschillende soorten gegevens over hetzelfde 
topic verzameld, waarbij dezelfde methode of meerdere methoden kunnen 

34 Lincoln en Guba (1985) spreken in het kader hiervan over transferability, een criterium van externe validiteit.
35 In de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben dit soort ontvoeringen en gijzelingen voor Nederland een grote 
 rol gespeeld (zie hoofdstuk 1 en 2). Ofschoon in de literatuur al gesuggereerd wordt dat dit soort vrijheidsberovingen 
 (zeker voor Nederland) op te vatten is als atypisch en er gewezen wordt op de opkomst van de criminele variant 
 (vgl. Muller, 1994), neemt dit ontbreken niet weg dat dit soort vrijheidsberovingen nog steeds voor  kunnen komen. 
 Dit laatste wordt bevestigd, want tijdens het veldwerk is uitvoerig gesproken met twee slachtoffers van een 
 ontvoering die een sterk ideologisch en politiek gemotiveerde grondslag kent. Deze ontvoering vindt echter niet 
 in Nederland plaats en valt derhalve buiten de scope van dit onderzoek.
36 Sommige kwalitatieve onderzoekers zijn van mening dat de klassieke criteria van validiteit en betrouwbaarheid niet 
 meer opgaan, maar dat er gezocht moet worden naar alternatieven. Lincoln en Guba (1985) stellen voor om 
 te kijken naar geloofwaardigheid, overdraagzaamheid, afhankelijkheid en overtuigingskracht om de kwaliteit van 
 een onderzoek te kunnen beoordelen.
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worden gehanteerd. Zo worden in dit onderzoek over bijvoorbeeld het motief en 
de gehanteerde werkwijze zowel de doelgroep geïnterviewd als de politiedossiers 
geraadpleegd. Bij methodische triangulatie worden gegevens met meer dan een 
methode verzameld. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van literatuur, analyse van 
HKS-gegevens (hoofdstuk 4), dossierstudie (hoofdstuk 5) en interviews (hoofdstuk 
6, 7, 8 & 9). Dit lijkt sterk op datatriangulatie, maar is toch niet hetzelfde. Bij 
datatriangulatie is de combinatie van methoden namelijk geen voorwaarde. 



4
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Het aantal vrijheidsberovingen is in verschillende landen door de jaren heen 
toegenomen, binnen het delict bestaat variatie, nieuwe varianten kunnen ontstaan 
en verschillende typen daders van ontvoeringen en gijzelingen zijn te onderscheiden 
(zie hoofdstuk 1 & 2). Op basis van politiegegevens over aangiftes en verdachten 
onderzoeken we in dit hoofdstuk hoe het aantal vrijheidsberovingen gedurende een 
periode van tien jaar (1999-2008) zich in Nederland heeft ontwikkeld en of ook hier 
een opwaartse trend valt waar te nemen. Vervolgens gaan we na of we met betrekking 
tot de aard van het delict op grond van aangifteregistratie van de Nederlandse politie 
clusters kunnen onderscheiden. Daarna doen we hetzelfde voor de aangehouden 
verdachten van vrijheidsberovingen. Ook wordt besproken in hoeverre de gevonden 
indelingen zich verhouden tot typologieën in de internationale literatuur en of er in 
Nederland veranderingen door de jaren heen te bespeuren zijn. 
Er is in dit hoofdstuk doelbewust een onderscheid gemaakt tussen de term 
‘cluster’ enerzijds en ‘type’ of ‘typologie’ anderzijds. Het begrip cluster is primair 
beschrijvend van aard, terwijl de term ‘type’ ook interpretatieve kenmerken in zich 
draagt. We komen hier in volgende hoofdstukken op terug. 
  

Omvang in Nederland
De politie is veelal de eerste officiële instantie waar ontvoeringen en gijzelingen 
bekend worden en zij houdt daarvan ook een registratie bij. Op basis van gegevens 
afkomstig uit de processen-verbaal van aangifte kunnen uitspraken worden gedaan 
over de omvang zoals die bij de politie bekend geworden is. Dat is exclusief de 
ontvoeringen en gijzelingen die nooit bij de politie bekend zijn geworden en 
waar nooit aangifte van is gedaan (dark figure). Daarnaast kunnen er aangiftes zijn 
gedaan, waarbij vrijheidsberoving ten laste is gelegd, maar waarvan dit tijdens het 
politieonderzoek nooit is aangetoond of waarvoor onvoldoende bewijs is verkregen. 
De voor dit hoofdstuk gebruikte gegevens bieden dus alleen inzicht in aard en 
omvang zoals de Nederlandse politie die heeft vastgelegd.

Het korps landelijke politiediensten (KLPD), specifiek de dienst IPOL uit Zoetermeer, 
heeft een digitaal databestand op basis van HKS-gegevens aangeleverd. Dit bestand 
bevat alle processen-verbaal van aangifte die bij de Nederlandse politiekorpsen 
zijn opgemaakt, waarin in ieder geval artikel 282 en/of 282a van het Wetboek van 
Strafrecht (WvSr) ten laste is gelegd, over een periode van tien jaar (1999-2008). 
Op basis van dit bestand kan inzicht worden verkregen in hoe vaak er aangifte is 
opgemaakt van vrijheidsberoving, al dan niet in combinatie met andere strafbare 
feiten. In het laatste geval spreken we van samenloop. 
Het aangeleverde politiebestand is ingevoerd in het statistische programma SPSS, 
versie 17.0, om het vervolgens te bewerken en geschikt te maken voor analyse. De 
incidenten in het bestand zijn uniek gemaakt (er blijken vrij veel ‘dubbelingen’ in 
het bestand te zitten),37 de pogingen tot dit delict zijn uit het bestand verwijderd, 

37 Zo kan verschil in schrijfwijze van een naam ervoor zorgen dat een en dezelfde verdachte meerdere keren in het 
 systeem voorkomt. Daarnaast kunnen de ‘dubbelingen’ veroorzaakt worden doordat verdachten op de grens van 
 politieregio’s wonen en in beide regio’s opgepakt kunnen worden ofwel zeer mobiel zijn waardoor ze in meerdere 
 regio’s crimineel actief zijn. ls een verdachte opgepakt in een regio waar hij niet woonachtig is, dan moet de registratie 
 in principe overgedragen worden aan het korps van zijn of haar woonplaats. Maar dit gebeurt niet altijd. 
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evenals de incidenten waarbij het wetsartikel 282 en/of 282a WvSr niet ten laste 
is gelegd (maar wel in het bestand voorkwam). Dezelfde route is gevolgd voor 
de processen-verbaal van aanhouding – en daarmee van de verdachten – waarvan 
door dezelfde politiedienst eveneens een databestand is aangeleverd. Tabel 4.1 
geeft een overzicht van de opeenvolgende stappen. Van het aanvankelijke ruwe 
bestand van ruim 14.000 aangiftes resteert minder dan de helft (47.5%) unieke 
processen-verbaal van ontvoeringen en gijzelingen in Nederland gedurende tien 
jaar, ofwel gemiddeld bijna 700 aangiftes per jaar. En van het aanvankelijke ruwe 
stand van bijna 23.000 verdachten resteren na opschoning ruim 9.000 (40.3%), 
ofwel gemiddeld ruim 900 per jaar.

Tabel 4.1 - Overzicht van ruwe databestand tot aan unieke vrijheidsberovingen en 
aangehouden verdachten

Aangiftes (n) Verdachten (n)
Ruwe bestand 14.376 22.684

Voldoen niet aan art. 282/282a WvSr 2.019 -

Dubbelingen    4.800 13.204

Poging      735 347

Totaal verwijderd    7.554 13.551

Unieke en relevante zaken/personen 6.822 9.133

In figuur 4.1 staat per jaar het aantal unieke aangiftes en het aantal aangehouden 
verdachten van vrijheidsberoving. Over de gehele periode genomen lijkt er in 
beide gevallen sprake van een opwaartse trend. Nauwkeurig beschouwd zien we 
vooral bij de aangiftes een golfbeweging. Na een aanvankelijke daling in de jaren 
1999-2001, volgt een ruime verdubbeling in de periode 2002-2006 en daarna loopt 
het aantal aangiftes weer terug, maar blijft wel hoger dan eind jaren negentig. Het 
aantal aanhoudingen blijft in de periode 1999-2002 vrij stabiel, om vervolgens te 
stijgen tot bijna het dubbele in 2006. Daarna loopt het aantal aanhoudingen terug, 
maar blijft wel hoger dan eind jaren negentig. 

Figuur 4.1 - Totaal aantal unieke aangiftes en verdachten van vrijheidsberoving 
(1999-2008) 
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Opmerkelijk is dat zich gedurende deze tien jaar regionale verschillen hebben 
voorgedaan (figuur 4.2). Dat blijkt wanneer de cijferreeksen worden bekeken per 
samenwerkende politieregio volgens de indeling die politieonderhandelaarteams 
tot 2010 hanteerden.38 Van de zeven samenwerkingsgebieden laten er vijf weliswaar 
schommelingen zien voor zowel aangiftes als aanhoudingen, maar zijn er geen 
eenduidige trendmatige ontwikkelingen waar te nemen (Noordwest, Amsterdam, 
Utrecht, West en Zuidwest; niet in figuur 4.2 opgenomen). Daarentegen is er tot 
aan 2006 een sterke stijging te zien in de twee grootste samenwerkingsgebieden 
(Noordoost-Nederland en Zuid-Nederland), waar respectievelijk negen en zes 
verschillende politieregio’s met elkaar samenwerken. Samen namen zij in het piekjaar 
2006 bijna de helft van de geregistreerde vrijheidsberovingen voor hun rekening.

Figuur 4.2 - Aantal aangiftes van vrijheidsberovingen per jaar in twee 
samenwerkingsgebieden
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Clusteranalyse 
In de internationale literatuur worden verschillende typen vrijheidsberovingen en 
vrijheidsberovers beschreven (hoofdstuk 2). Het samenstellen van een typologie 
kan op verschillende manieren gebeuren. Zo zijn er typologieën van ontvoeringen 
en gijzelingen gemaakt op basis van kwalitatieve informatie over motief, werkwijze, 
slachtofferkeuze of voorbereiding. Typologieën van vrijheidsberovingen die 
gebaseerd zijn op kwantitatieve analyse, zijn zeldzaam (zie hoofdstuk 2).

38 In 2010 hanteren de teams van politieonderhandelaars zeven verschillende (interregionale) samenwerkingsverbanden, 
 te weten: (1) Noordoost-Nederland omvat de politieregio’s Groningen, Friesland, Drenthe, Twente, IJsselland, 
 Noord en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Flevoland. (2) Zuid-Nederland omvat de 
 politieregio’s Zeeland, Brabant-Zuidwest, Brabant-Noordoost, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Limburg- 
 Zuid. (3) Noordwest-Nederland omvat de regio’s Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Zaanstreek- Waterland. 
 Het cluster West (4) omvat de politieregio’s Haaglanden en Hollands-Midden en het cluster Zuidwest (5) omvat de 
 regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De politieregio’s Amsterdam-Amstelland (6) en Utrecht (samen 
 met Gooi en Vechtstreek)(7) hebben een eigen team van onderhandelaars. Door de komst van de nationale politie  
 (feit per 1-1-2013), hebben zich kleine verschuivingen van samenwerkende regio’s voorgedaan. Utrecht, Gooi- en 
 Vechtstreek en Flevoland zijn een samenwerkend cluster geworden.
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Clusteranalyse is een kwantitatieve methode om binnen een omvangrijk databestand 
categorieën of groepen te kunnen onderscheiden. Daartoe dienen eerst relevante 
variabelen geselecteerd te worden. Op basis van de kennis uit de literatuur (hoofdstuk 
2) en de beschikbare gegevens in het databestand kiezen we bij de aangiftes voor 
de volgende variabelen: soort slachtoffer (man/vrouw/kind),39 duur van het incident 
(in uren), plaats delict (privé, zoals woning of bedrijf, versus openbaar) en samenloop 
met één of meer gewelds-, zeden-, vermogens-, afpersings- en/of drugsdelicten (alle 
ja/nee).40 Vanwege ontbrekende gegevens in het reeds opgeschoonde databestand 
worden voor de clusteranalyse alsnog 1803 aangiftes buiten beschouwing gelaten, 
waardoor 5019 aangiftes (73.6% van de unieke aangiftes) overblijven. 
Uit de verschillende beschikbare varianten van clusteranalyse is gekozen voor de 
two-stepprocedure wegens het omvangrijke databestand en omdat deze variant 
het gebruik van zowel nominale variabelen (bijv. soort slachtoffer) als continue 
variabelen (bijv. duur) toestaat. De uitkomst van de two-stepprocedure (het aantal 
clusters en de toewijzing van casussen aan clusters) kan echter afhankelijk zijn van de 
volgorde van casussen in het databestand. Daarom is de clusteranalyse vijfentwintig 
(25) maal herhaald, waarbij het databestand willekeurig werd gesorteerd en 
hergesorteerd. Casussen die één of meer afwijkende clustertoewijzingen laten zien, 
zijn buiten beschouwing gelaten. Bij de aangiftes is dat overigens niet het geval: 
alle overgebleven 5019 casussen kunnen worden geclusterd. Variabelen zijn voor 
analyse omgezet in gestandaardiseerde Z-scores om te voorkomen dat variabelen 
met een grote spreiding (bijv. duur) een groter gewicht krijgen in de analyse (vgl. 
Norusis, 2005). 
Een soortgelijke clusteranalyse is toegepast op de aanhoudingen. Ook nu selecteren 
we op basis van de kennis uit de literatuur (hoofdstuk 2) en de beschikbare gegevens 
in het databestand mogelijk relevante variabelen. Dit resulteert in de volgende 14 
variabelen: leeftijd, geslacht en etniciteit van de aangehouden verdachte (op basis 
van geboorteland van verdachte en diens ouders); vrijheidsberoving met meerdere 
personen gepleegd; totale aantal antecedenten; soort antecedenten (seksuele, 
gewelds-, vermogens- en drugsdelicten; en de samenloop met andere delicten 
(dezelfde vijf categorieën als bij de aangiften) die in het proces-verbaal van aangifte 
staan vermeld. Leeftijd en het totaal aantal antecedenten zijn als continue variabelen 
meegenomen, etniciteit wordt verdeeld in autochtoon versus allochtoon,41 alle 
overige variabelen zijn binair (ja/nee).

39  Deze indeling is gemaakt op basis van de HKS-codes F07 (kind 12-16j), F08 (kind tot 12j), F09 (man) en F14  
 (vrouw). Andere codes, zoals bijvoorbeeld gehandicapte (F04) en bejaarde (F02) zijn niet gebruikt omdat hier geen 
 geslacht en leeftijd van het slachtoffer uit blijkt. Er kunnen meerdere codes worden geregistreerd. De combinatie 
 F07/F14 kan echter zowel zijn gehanteerd als een specificatie van het geslacht van het kind (een meisje) als de 
 registratie van twee slachtoffers (vrouw en kind). Bij meerdere codes is de volgende indeling gehanteerd: (1) code 
 F07 en F08 valt in de categorie kind, ongeacht eventuele andere geregistreerde codes; (2) code F14 zonder code 
 F07 en F08 valt in de categorie vrouw; en (3) code F09 zonder code F07, F08 en F14 valt in de categorie man. 
 In de eerste categorie zijn er, naast kinderen, dus mogelijk ook volwassen mannelijke en vrouwelijk slachtoffers; 
 in de tweede categorie zijn er mogelijk ook mannelijke slachtoffers, maar geen kinderen; de laatste categorie bevat 
 uitsluitend mannelijke slachtoffers, geen vrouwen of kinderen.
40 Onder geweld wordt verstaan de volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 141, 179, 248, 279, 281-284, 
 287-289, 296, 300-304, 306, 312 en de artikelen 13, 22, 26, 31 en 55 van de Wet Wapens en Munitie (WWM). 
 Onder zeden wordt verstaan de artikelen 239, 240 en 242-250 uit het Wetboek van Strafrecht. Onder vermogen 
 wordt verstaan de artikelen 310-312, 416, 417 en 420 van het Wetboek van Strafrecht. Met afpersing wordt 
 verstaan de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Strafrecht. Onder drugs wordt verstaan de artikelen 2, 3 en 
 10 van de Opiumwet.
41 Meerdere (meer gedetailleerde) etnische categorieën leveren vergelijkbare uitkomsten op.
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Vanwege ontbrekende gegevens in het reeds opgeschoonde databestand van 
aanhoudingen worden voor de clusteranalyse 25 gevallen buiten beschouwing 
gelaten. Daarnaast laten 446 casussen afwijkende clustertoewijzingen zien bij 
willekeurige herhaalde sortering van het databestand; ook deze gevallen zijn buiten 
beschouwing gelaten. Uiteindelijk resteren 8662 aanhoudingen (94.8% van de 
unieke aanhoudingen).

Variatie binnen het delict
Uit de clusteranalyse komen bij de aangiftes uiteindelijk acht delictclusters 
tevoorschijn (tabel 4.2). Het aantal aangiftes per cluster varieert van ruim 300 
tot ruim 800. Elk cluster is op grond van de meest opvallende onderscheidende 
kenmerken gekarakteriseerd.

Tabel 4.2 - Kenmerken per delictcluster, op basis van aangiftes (onderscheidende 
kenmerken vet)
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Kind Vrouw Man

1 623 100% - - 35% - - - - 45 49%

2 601 28% 72% - 38% 100% - - - 157 32%

3 311 8% 38% 54% 56% 15% 11% 3% 64% 2204 31%

4 728 8% 35% 57% 91% 6% - 100% 35% 39 33%

5 815 - 100% - 100% - - - - 137 -

6 605 - 100% - - - - - - 71 -

7 531 - - 100% 45% - - - - 57 -

8 805 - 57% 43% 43% - - - - 37 100%

Kindzaken
Opvallend aan cluster 1 is dat hierbij alleen kinderen slachtoffer zijn van 
vrijheidsberoving. Er is in de aangiftes geen samenloop met andere delicten, met 
uitzondering van geweldsdelicten, maar daarbij onderscheidt dit cluster zich niet 
duidelijk van de andere clusters. Ook duur van het incident en plaats delict zijn 
geen onderscheidende kenmerken van cluster 1. 

Seksuele vrijheidsberovingen
Bij cluster 2 zijn de slachtoffers kinderen en vrouwen, maar het meest 
onderscheidende kenmerk is de samenloop met zedendelicten in de aangiftes. 
Daarnaast is de gemiddelde duur van het incident wat langer dan bij de meeste 
andere clusters. 
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Langdurige vrijheidsberovingen
Bij cluster 3 – het kleinste cluster – kunnen zowel mannen en vrouwen als 
kinderen slachtoffer zijn en is er vaak sprake van samenloop met andere delicten, 
met uitzondering van vermogensdelicten. Het meest kenmerkend is dat deze 
vrijheidsberovingen veruit het langst duren. Daarnaast valt op dat alle samenlopen 
met drugsdelicten in dit cluster zitten, maar dit betreft een minderheid.

Gewelddadige vermogenszaken
Ook bij cluster 4 kunnen zowel mannen, vrouwen als kinderen slachtoffer zijn en is 
er vaak sprake van samenloop met andere delicten. Dit cluster onderscheidt zich 
van cluster 3 doordat de samenloop met geweld vaker voorkomt en de samenloop 
met drugsdelicten ontbreekt. Het meest kenmerkend van dit cluster ten opzichte 
van de andere is dat samenloop met vermogensdelicten hierbinnen het allervaakst 
in de aangifte voorkomt. Daarnaast valt het op dat de duur van het delict korter is 
dan de bij de meeste andere clusters.

Gewelddadige vrouwenkidnap42

Cluster 5 bevat het grootste aantal aangiftes. Opvallend is dat in dit cluster alleen 
vrouwen slachtoffer zijn en dat er vaak sprake is van samenloop met geweldsdelicten. 
Daarnaast duren deze vrijheidsberovingen langer dan gemiddeld en vinden ze 
voornamelijk binnenshuis plaats. 

Geweldloze vrouwenkidnap
Cluster 6 lijkt veel op het vorige cluster omdat er eveneens uitsluitend vrouwelijke 
slachtoffers zijn, maar het onderscheidt zich doordat in alle aangiftes geweld ontbreekt. 

Vrijheidsberoving van mannen
Cluster 7 onderscheidt zich ten opzichte van de ander clusters doordat alle 
slachtoffers man zijn. Geweld komt wel voor, maar is niet onderscheidend ten 
opzichte van de andere clusters, terwijl samenloop met zeden-, vermogens- en 
drugsdelicten, alsmede afpersing ontbreekt. Net als bij het vijfde en zesde cluster 
vinden de vrijheidsberovingen voornamelijk binnenshuis plaats. 

Publieke vrijheidsberovingen
Het achtste – en op een na grootste – cluster onderscheidt zich doordat de 
vrijheidsberoving het vaakst in de openbare ruimte plaatsvindt. Tevens duren deze 
vrijheidsberovingen korter dan gemiddeld. Zowel mannen als vrouwen kunnen 
slachtoffer worden. 

Indeling versus literatuur
Hoe verhoudt deze indeling in clusters zich tot de typologieën in de literatuur over 
ontvoeringen en gijzelingen, zoals die in hoofdstuk 2 naar voren zijn gekomen? 
Zo’n vergelijking draagt een zeker risico in zich, want bij de typologieën in de 

42 In deze studie wordt, omwille van de leesbaarheid,  kidnap als synoniem voor vrijheidsberoving beschouwd. Van 
 oudsher refereert de term naar het beroven of ontvoeren van specifiek kinderen (kid nappen).
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literatuur is niet altijd duidelijk op basis waarvan zij gemaakt zijn, of is de indeling tot 
stand gekomen op basis van geheel andere variabelen dan in onze clusteranalyse. 
Desondanks dringen zich opmerkelijk veel gelijkenissen op. 
De ‘kindzaken’ (cluster 1) komen ook voor in de al wat oudere typologie van het 
Franse Ministerie van Binnenlandszaken (FMI, 1974). Daarnaast vertoont het cluster 
overeenkomsten met ‘kidnapping door ouders of familieleden’, zoals Yang et al. 
(2007) hanteren, kidnapping committed against a minor (Adelkhanyan, 2001), 
predatory kidnapping child victim (Concannon, 2008) en child stealing en domestic 
relation kidnapping (Alix, 1978).
Cluster 2 (seksuele vrijheidsberovingen) vertoont overeenkomsten met kidnapping 
for rape or other sexual assault (Alix, 1978), ‘kidnapping door een onbekende 
dader’ (Yang et al. 2007), forcible kidnapping (Adelkhanyan, 2001) en predatory 
kidnapping adult and child victim van Concannon (2008), waarmee zij doelt op 
‘kidnapping to satisfy the lust of an offender’. (Concannon maakt hierbij onderscheid 
in volwassenen en kinderen, terwijl in ons tweede cluster beide groepen slachtoffers 
onder een noemer worden geschaard). 
Bij de ‘langdurige vrijheidsberovingen’ (cluster 3) dringen zich gelijkenissen op met 
ransom kidnapping hoax, ransom threat for extortion, miscellaneous kidnappings en 
developmental ransom kidnappings van Alix (1978) en met kidnapping for gain van 
Adelkhanyan (2001) en revenge kidnapping van Concannon (2008). De uitsluitend, 
maar lang niet altijd, bij cluster 3 voorkomende samenloop met drugsdelicten 
komen we in de typologieën weinig of niet tegen. In het geval van Alix (1978) is dit 
ook goed te verklaren, want zijn onderzoek betreft de periode 1874-1974 en in die 
tijd zijn drugs nog een relatief onbekend en onbelangrijk fenomeen.
Gezien de relatie met de samenloop vermogensdelicten en afpersing lijkt cluster 
4 (gewelddadige vermogenzaken) op de klassieke losgeldontvoeringen (kidnap for 
ransom; Alix, 1978; Wright, 2009) en profit kidnapping (Concannon, 2008).
Clusters 5 en 6 (gewelddadige en geweldloze vrouwenkidnap) vertonen gelijkenissen 
met forcible kidnapping (Adelkhanyan, 2001), respectievelijk bride capture (Yang et 
al., 2007) en romantic kidnapping (Alix, 1978). 
De ‘vrijheidsberoving van mannen’ (cluster 7) is het lastigst te vergelijken met de 
typologieën in de literatuur, omdat geen enkele hiervan een type onderscheidt met 
louter mannelijke slachtoffers. 
Cluster 8 (publieke vrijheidsberoving) laat zich, door het openbare karakter ervan 
en het feit dat zowel mannen als vrouwen slachtoffer kunnen worden, misschien 
wel het beste vergelijken met de hostage situation bij Adelkhanyan (2001), Alix 
(1978) en Wright (2009), de Geiselnahme van Marth (2003) en met de vier typen 
gijzelingen die het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken (FMI, 1974) definieert. 
Ook staged kidnapping van Concannon (2008) past mogelijk bij dit cluster. Toch is 
het opmerkelijk dat dit cluster geen samenloop kent met vermogen of afpersing, 
kenmerken die juridisch gezien bij een gijzeling een rol spelen. Het kan zijn dat 
cluster 8 niet overeenkomt met de indelingen uit de literatuur.
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Variatie bij verdachten
Het resultaat van de analyse van de data over verdachten is zes clusters (tabel 4.3). 
Het aantal verdachten per cluster varieert van ruim 1000 tot meer dan 2400. Ook 
nu is elk cluster op grond van de meest opvallende onderscheidende kenmerken 
gekarakteriseerd. Opvallend is dat etniciteit geen onderscheidend kenmerk is.

Tabel 4.3 - Kenmerken per verdachtencluster (onderscheidende kenmerken vet) 
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A 1023 33 20% 69% 22% 1 - - - - - 1% 0% - -

B 1223 33 3% 64% 19% 39 1% 89% 88% 97% 63% 1% 0% 24% 14%

C 1271 26 - 76% 40% 14 0% 100% 64% 6% 100% - 0% 100% 49%

D 1551 29 25% 62% 52% 7 - 56% 60% 2% 57% - 0% 4% 21%

E 1185 31 2% 70% 16% 17 86% 60% 70% 18% 49% 84% 2% 10% 5%

F 2409 32 - 59% - 10 - 45% 100% - 67% - - - -

(“-” = 0%, “0%” = minder dan 0.5%)

Onervarenen
Cluster A bevat het kleinste aantal aanhoudingen en kenmerkt zich door het feit 
dat de aangehouden verdachten weinig tot geen antecedenten hebben. De 
antecedenten die de verdachten hebben, behoren niet tot de grote categorieën 
seks, geweld, drugs of vermogen. Daarnaast valt op dat samenloop met seks 
en drugs bij dit cluster het minst voorkomt en de samenloop met vermogen en 
afpersing totaal afwezig is.43

Ervaren criminelen
De verdachten uit cluster B onderscheiden zich doordat zij gemiddeld het oudst 
zijn en de meeste antecedenten hebben. Alle verdachten binnen dit cluster 
hebben drugsantecedenten. Verder scoren ze hoog wat betreft antecedenten op 
vermogens- en geweldsdelicten. Ook de samenloop met geweld en drugs komt in 
dit cluster relatief vaak voor.

Jonge gewelddadige mannen 
Cluster C vertegenwoordigt de jongste groep verdachten en bestaat uitsluitend uit 
mannen, die vooral veel antecedenten hebben op het gebied van vermogensdelicten. 

43 Voor zover was na te gaan, bleek het geregistreerde antecedent gerelateerd te zijn aan de gepleegde 
  vrijheidsberoving.
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De vrijheidsberovingen binnen dit cluster gaan zeer vaak gepaard met geweld en 
afpersing.

Samenplegers
De verdachten uit cluster D onderscheiden zich door veruit het grootste aandeel 
vrouwelijke verdachten en doordat de vrijheidsberoving het meest samen met een 
of meer anderen is gepleegd. Antecedenten op het gebied van seksuele delicten 
ontbreken en er is helemaal geen samenloop met zedendelicten. Daarentegen 
komt in dit cluster samenloop met afpersing het vaakst voor.

Zedendelinquenten
Verdachten behorend tot cluster E hebben verreweg de meeste antecedenten 
voor zedendelicten. Daarnaast is bij deze verdachten veruit het vaakst sprake van 
samenloop met seksuele misdrijven. De overgrote meerderheid is man, maar ook 
komen er hier en daar vrouwen in dit cluster voor. 

Solistische gewelddadige mannen
Het laatste en onbetwist grootste cluster (F) bestaat uitsluitend uit mannen die 
de vrijheidsberoving in hun eentje hebben gepleegd. Zij hebben het allervaakst 
geweldsantecedenten. De vrijheidsberoving gaat frequent gepaard met geweld, 
alhoewel minder vaak dan bij cluster C en B. Deze verdachten hebben geen 
antecedenten op het gebied van zeden- of drugscriminaliteit. Ook de samenloop 
met dergelijke delicten ontbreekt, evenals die met vermogensdelicten en afpersing.

Anders dan bij de clusters op basis van aangiftes, kunnen de uit onze analyse 
naar voren gekomen clusters van verdachten van vrijheidsberovingen niet naast 
dadertypologieën in de literatuur leggen. Alleen Cooper (1981) heeft een uitgebreide 
typologie van specifiek gijzelnemers samengesteld (zie ook hoofdstuk 9), maar zijn 
onderbouwing ontbreekt en daarbij komt dat wij ons juist richten op de verdachten 
van zowel ontvoeringen als gijzelingen. Weliswaar richt Concannon (2008) zich ook 
op (daders van) ontvoeringen en gijzelingen en construeert zij daderprofielen, maar 
ze komt niet tot een typologie. Wat beide Amerikaanse onderzoekers gemeen 
hebben, is dat zij daders van elkaar onderscheiden door te kijken naar kenmerken 
als motief, werkwijze, slachtofferkeuze, geweld, rituelen, contratechnieken en de 
psychische gesteldheid van de daders. Dit zijn echter vrijwel allemaal kenmerken 
die we in de clusteranalyse niet mee kunnen nemen (ze ontbreken in het bestand). 

Trends per cluster
Uit de internationale literatuur komt naar voren dat door de tijd heen een verschuiving 
bij vrijheidsberovingen kan plaatsvinden in de zin dat bepaalde varianten minder 
gaan voorkomen, terwijl andere varianten zich vaker gaan voordoen, zoals een piek 
aan terreur gerelateerde vrijheidsberovingen in de jaren zeventig en de opkomst van 
de criminele ontvoeringen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw (zie 
hoofdstukken 1 en 2). Kijken we naar de verdeling van de acht delictclusters die we 
vonden gedurende de periode 1999-2008 in Nederland, dan springen er drie uit. 
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Ten eerste neemt, ondanks tussentijdse schommelingen, het aandeel ‘gewelddadige 
vrouwenkidnap’ (cluster 5) gestaag toe, van 12% in 1999 naar 21% in 2008. Ten tweede 
schommelt het aandeel ‘seksuele vrijheidsberovingen’ (cluster 2) tussen 1999 en 
2002, om daarna gestaag te dalen (9% in 2008). Als laatste nemen de ‘gewelddadige 
vermogenszaken’ (cluster 4) een bijzondere positie in. Terwijl het aandeel tot 2002 
licht stijgt, daalt het de daarop volgende jaren fors om vanaf 2005 weer omhoog te 
gaan en daarna te stabiliseren. Het percentage dat de overige vijf clusters jaarlijks 
voor hun rekening nemen, blijft in deze tien jaar vrij stabiel (niet in figuur 4.3).44

Figuur 4.3 - Significante trends per delictcluster (in %)
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Bij de clusters van verdachten blijft het aandeel van de ‘ervaren criminelen’ 
(cluster B) en de ‘solistische gewelddadige mannen’ (cluster F) door de jaren heen 
redelijk stabiel (niet in figuur 4.4). Het percentage ‘zedendelinquenten’ (cluster E) 
neemt, met wat schommelingen, gestaag af. Het aandeel ‘jonge gewelddadige 
mannen’ (cluster C) neemt eerst (tot 2000) fors toe, om vervolgens ook te dalen. De 
‘onervarenen’ (cluster A) en de ‘samenplegers’ (cluster D) krijgen door de jaren heen 
een groter aandeel (figuur 4.4).45, 46

44 Logistische regressieanalyse: Cluster 1, B = -.002, p = .912; Cluster 2, B = -.056, p = .000; Cluster 3, B = .005,  
 p = .829; Cluster 4, B = -.031, p = .029, Cluster 5, B = .078, p = .000; Cluster 6, B = .008, p = .592, Cluster 7, -.202, 
 p = .218, Cluster 8, B = .004, p = .774.
45 Logistische regressieanalyse: Cluster A, B = .060, p = .000; Cluster B, B = .016, p = .167; Cluster C, B = -.069,  
 p = .000; Cluster D, B = .010, p = .000; Cluster E, B = -.063, p = .000; Cluster F, B = .004, p = .654.   
46 Tot nu toe is afzonderlijk gekeken naar de delicten (op basis van aangiftes) en de verdachten (op basis van 
 processen-verbaal van aanhoudingen). Logischerwijs is de volgende stap om te onderzoeken of er samenhang 
 is tussen delictclusters en verdachtenclusters. Zijn bijvoorbeeld onervaren verdachten (cluster A) vooral 
 betrokken bij kindzaken (cluster 1)? Door een koppeling te maken tussen het aangiftebestand en de HKS-gegevens 
 over aangehouden verdachten, kan mogelijk op deze vraag antwoord worden gegeven. Technisch gezien zou 
 dit mogelijk moeten zijn, doordat in beide bestanden een zogenoemde ‘PVA-code’ voorkomt, een unieke code die 
 in beide bestanden gelijk moet zijn. Hierdoor kan gekeken worden voor welk type delict de zes verschillende 
 clusters verdachten verantwoordelijk zijn. Wel dienen beide bestanden weer geschoond te worden, omdat bij de 
 analyse alleen die incidenten en verdachten gebruikt kunnen worden waar de genoemde ‘PVA-code’ is ingevuld. 
 Helaas blijkt dit een zeer arbeids- en tijdsintensieve klus te zijn, waardoor dit in deze studie buiten beschouwing is 
 gelaten.
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Figuur 4.4 - Significante trends per verdachtencluster (in %) 
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Discussie en samenvatting
In dit hoofdstuk zijn landelijke data over vrijheidsberovingen in de periode 1999-2008 
geanalyseerd. De data, afkomstig uit het landelijke politiesysteem HKS, bevatten 
alle processen-verbaal van aangifte en aanhouding waarin de strafrechtsartikelen 
282 en/of 282a voorkomen. 
Uit publicaties van het KLPD (Emmet et al., 2005; Van Mantgem, et al., 2007; 
Van Mantgem et al., 2008) blijkt dat er in sommige politiekorpsen sprake is van 
registratieachterstanden en dat niet alle regio’s het HKS-systeem consequent 
gebruiken en gegevens aanleveren voor het landelijke bestand. Dit laatste wordt 
duidelijk geïllustreerd met door deze landelijke politiedienst gepubliceerde 
onderzoeken en studies, die gebaseerd zijn op gegevens van 19 politieregio’s (in 
plaats van 25). Volgens de politieonderzoekers die verantwoordelijk zijn voor deze 
publicaties, zit er wel een stijgende lijn in het aanleveren van gegevens voor HKS en 
zijn ze optimistisch voor de toekomst (Van Mantgem et al., 2008).47 Medewerkers van 
de dienst IPOL vertellen daarnaast ook dat het verplicht is geworden om zaken die 
opgehelderd zijn, te registreren in het systeem. Hoe ernstiger het delict, des te groter 
is de kans dat er een vermelding komt in het HKS-register, maar daarbij dient wel 
opgemerkt te worden dat juist bij grote en zware rechercheonderzoeken HKS vaak 
weer niet is ingevuld. Enerzijds resulteert dit erin dat de ernstigere zaken een grotere 
stempel kunnen drukken, waardoor er een uitvergroting ontstaat, terwijl anderzijds 
juist een onderschatting ontstaat (dark figure). Getalsmatige uitspraken dienen dus 
met de nodige armslagen te worden gegeven. Daarnaast is het een beperking dat de 
periode slechts een tijdsinterval van tien jaar kent. Trends en ontwikkelingen dienen 
derhalve ook met enige voorzichtigheid gepresenteerd te worden.

47 Onderzoekers vergelijken de uitstroom in HKS met de instroom in justitiesystemen. In 2000 is het verschil 23%, 
 terwijl het in 2004 nog maar 8.2% was. Volgens de onderzoekers vullen steeds meer korpsen het HKS-systeem. Een 
 goede registratie is om budgettaire redenen steeds belangrijker geworden, drukke korpsen krijgen meer geld.
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Voor dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van gegevens uit alle politieregio’s, maar de 
databestanden zijn eerst flink opgeschoond en ontdaan van aangiften, respectievelijk 
verdachten op wie de genoemde wetsartikelen niet van toepassing zijn, dubbeltellingen 
en van zaken waarbij het slechts pogingen betreft. Zodoende blijft minder dan de helft 
van de (unieke) aangiften en de aanhoudingen over. Zonder deze correcties kan het 
aantal bij de politie geregistreerde vrijheidsberovingen dus fors overschat worden.
Daarbij komt dat gebruik is gemaakt van gegevens over verdachten van 
vrijheidsberovingen en dit kan op zichzelf leiden tot een overschatting van het aantal 
geregistreerde vrijheidsberovingen. Bijleveld (2009) merkt in dit verband op dat bij 
de registratie in HKS en het doorsturen van zaken naar het Openbaar Ministerie 
in de praktijk ‘hoog’ wordt ingezet. In een aangifte kunnen naast zware feiten als 
ontvoering of gijzeling, ook minder zwaar wegende feiten ten laste worden gelegd, 
zoals eenvoudige mishandeling of bedreiging. De uiteindelijke veroordeling kan 
heel wel uitlopen op eenvoudige mishandeling of zelfs vrijspraak – en zoiets wordt 
niet vastgelegd in HKS. 

Na opschoning van de beide bestanden blijkt dat er in deze tien jaar gemiddeld 682 
aangiften per jaar zijn gedaan van een ontvoering of een gijzeling en gemiddeld 
913 aanhoudingen zijn verricht. Over de gehele periode genomen stijgt zowel het 
aantal aangiften als het aantal aanhoudingen. Deze opwaartse trend sluit aan bij 
ontwikkelingen in het buitenland, waarbij aangetekend moet worden dat die vaak 
een langere periode beslaan. Een periode van tien jaar is niet echt lang om inzicht 
te krijgen in trends en ontwikkelingen. Een langere terugblik is helaas niet mogelijk 
omdat politiegegevens pas eind jaren negentig zorgvuldig in het HKS-systeem 
worden geregistreerd (vgl. Van Mantgem et al., 2008). 
De geconstateerde toename is overigens niet lineair. Tussen 1999 en 2006 stijgt het 
aantal van ruim 600 naar bijna 1000, om daarna licht te dalen tot een krappe 800 in 
2008. Over de gehele periode genomen is er dus een stijging in de aangiften. Het 
aantal aanhoudingen daalt eerst tussen 1999 en 2001, om daarna te stijgen tot en 
met 2006 en vervolgens weer te dalen. Tegenover een krappe 700 aanhoudingen in 
1999 staan er zo’n 1000 in 2008. Daarbij zien we opvallende regionale verschillen, 
waarbij vooral – over de gehele periode beschouwd – de toename in zowel 
aangiften als aanhoudingen in Noordoost en Zuid-Nederland in het oog springen. 
Gedurende de gehele periode van tien jaar zijn er steeds meer aanhoudingen dan 
aangiften, maar vanaf 2001 is en blijft het verschil groter. Gemiddeld genomen zijn 
er in deze tien jaar 1.34 aanhoudingen per aangifte (in 1999-2000 is dit gemiddeld 
1.13, versus 1.38 voor de volgende acht jaar).  

Met de two-step-clusteranalyse is vervolgens onderzocht of er op basis van de 
HKS-gegevens een indeling gemaakt kan worden in verschillende varianten van 
vrijheidsberoving en vrijheidsberovers. 
Uit de analyse van de data over aangiften komen acht delictclusters naar 
voren, die we op grond van de meest onderscheidende kenmerken als volgt 
benoemen: (1) kindontvoeringen, (2) seksuele vrijheidsberovingen, (3) langdurige 
vrijheidsberovingen, (4) gewelddadige vermogenszaken, (5) gewelddadige 
vrouwenkidnap, (6) geweldloze vrouwenkidnap, (7) vrijheidsberoving van mannen 
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en (8) publiekelijke vrijheidsberovingen. Met de nodige slagen om de arm  
– vooral vanwege de methodologische verschillen – zijn de clusters vergeleken met 
typologieën van ontvoeringen en gijzelingen in de internationale literatuur (vgl. 
hoofdstuk 2) en daarbij dringen zich opmerkelijk veel gelijkenissen op. Daarnaast 
is gekeken naar eventuele trendmatige ontwikkelingen in de periode 1999-2008 
in Nederland. Hieruit blijkt dat het aandeel aangiften behorend tot het cluster 
‘gewelddadige vrouwenkidnap’ is verdubbeld, terwijl het aandeel ‘gewelddadige 
vermogenszaken’ en het aandeel ‘seksuele vrijheidsberovingen’ op termijn omlaag 
is gegaan. 

De two-step-clusteranalyse van de aanhoudingen resulteert in zes clusters van 
verdachten van vrijheidsberoving, die we op grond van de meest onderscheidende 
kenmerken als volgt benoemen: ‘onervarenen’ (cluster A), ‘ervaren criminelen’ 
(cluster B), ‘jonge gewelddadige mannen’ (cluster C), ‘samenplegers’ (cluster D), 
‘zedendelinquenten’ (cluster E) en ‘solistische gewelddadige mannen’ (cluster 
F). Een vergelijking met typologieën over vrijheidsberovers uit de internationale 
literatuur is helaas niet mogelijk. 
Wat betreft trendmatige ontwikkelingen voor verdachtenclusters in de periode 1999-
2008 in Nederland: op termijn stijgt het aandeel ‘samenplegers’ en ‘onervarenen’, 
terwijl het aandeel ‘jonge gewelddadige mannen’ en ‘zedendelinquenten’ daalt. 

De gevonden indeling in zes verdachtenclusters is niet zonder beperkingen. Een 
belangrijk hiaat is dat we het bij analyse van de HKS-gegevens moeten doen zonder 
informatie over motieven van verdachten, de door hen gehanteerde werkwijze, het 
al dan niet bewust kiezen voor dit delict en deze slachtoffers, de mate en aard 
van voorbereiding, etc. Deze thema’s zullen in volgende hoofdstukken wel belicht 
worden. 
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De statistische analyse van HKS-gegevens over vrijheidsberoving in het vorige 
hoofdstuk resulteerde in zes verdachtenclusters. Deze indeling behoeft verdere 
inkleuring en mogelijk ook bijstelling om te kunnen komen tot een typologie van 
vrijheidsberovers. Politiedossiers bevatten veel meer informatie dan alleen HKS-
gegevens. Naast verdiepende feitelijke informatie over verdachten, kunnen deze 
dossiers inzicht verschaffen in de motieven van ontvoerders en gijzelaars, hun 
werkwijze, slachtofferkeuze en de relatie tussen dader en slachtoffer, de eventueel 
gehanteerde contrastrategieën, et cetera. In latere hoofdstukken wordt het inzicht in 
de leef- en denkwereld van vrijheidsberovers op basis van interviews verdiept, maar 
nu gaan we eerst na in hoeverre politiedossiers hier een bijdrage aan kunnen leveren. 
Het doel van dit hoofdstuk is drieledig: ten eerste wordt nagegaan in hoeverre de 
verdachtenclusters uit het vorige hoofdstuk op individueel niveau aan de hand van 
de clusterkenmerken herkenbaar en toepasbaar zijn; ten tweede wordt bekeken in 
hoeverre politiedossiers extra informatie bevatten, bijvoorbeeld over motieven van 
verdachten bij de vrijheidsberoving, die de in hoofdstuk 4 beschreven clusters kunnen 
nuanceren, verdiepen of aanvullen en ten derde wordt, als opmaat voor volgende 
hoofdstukken, in het kort geschetst welke overige informatie in de dossiers te vinden 
is over het verloop en de afloop van de vrijheidsberovingen, in het bijzonder de rol 
van de politie hierbij. 

De dossiers
Voor de dossieranalyse zijn in het voorjaar van 2010 at random de dossiers over 
vrijheidsberoving van 72 verdachten geselecteerd uit het totale bestand van verdachten 
uit de jaren 2007 en 2008 in twee regio’s, namelijk Amsterdam-Amstelland en Oost 
(politieregio’s Twente, IJsselland en Noordoost-Gelderland).48 De 72 dossiers zijn in 
gelijke en evenredige mate verdeeld over de zes clusters van elk twaalf verdachten.
Van elk van deze verdachten is het onderliggende politiedossier opgevraagd, 
inclusief persoons- en antecedentgegevens. Vervolgens zijn de verdachten 
geanonimiseerd, van VE01 tot en met VE72.49 Ondanks de voorzorgmaatregel om 
verdachten te selecteren van wie de pleegdatum van het incident minimaal twee 
jaar geleden was, was bij enkele verdachten de strafzaak nog niet afgerond, omdat 
hun hoger beroep nog liep. In deze gevallen zijn de gegevens gebruikt afkomstig 
uit rechercheonderzoeken; de teamleider van het rechercheonderzoek heeft hiervoor 
toestemming gegeven, onder voorwaarde van anonimisering. 
Medewerkers van de regionale informatieafdeling (infodesk) van het politiekorps 
Twente vertalen vervolgens de HKS-codes50 naar concrete politiedossiers en 
verzamelen al deze dossiers in ordners.51 Deze ogenschijnlijk eenvoudige exercitie 

48 Uitgangspunt is geweest een geregistreerde pleegdatum van de vrijheidsberoving in 2008. In enkele gevallen 
 wordt voor een evenredige verdeling over de zes clusters en de beide onderzoeksgebieden uitgeweken naar 2007.
49 In een later stadium zijn, omwille van de leesbaarheid, fictieve namen gehanteerd. Waarbij de namen beginnend 
 met de letter “a” verwijzen naar cluster A (onervarenen), tot en met namen met een “f” (solistische gewelddadige 
 mannen).
50 HKS-codering bestaat uit: regionaam, peiljaar, metanummer, geboortedatum, geslacht, persoons-ID, PVA-code 
 en antecedent datum. 
51 In HKS worden antecedentgegevens niet alleen ingevoerd op basis van de aangifte of de aanhouding, ook 
 informatie uit het opsporingsdossier kan gebruikt worden om het HKS-systeem te vullen, waardoor er nieuwe of 
 afwijkende informatie ten opzichte van de eerder genoemde opsporingsproducten kan ontstaan.
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heeft toch nog de nodige voeten in de aarde, omdat de informatie verspreid over 
verschillende politiesystemen is opgeslagen. Gestart wordt met een zoektocht in het 
interregionale politiesysteem Blue View, maar al snel blijkt dat niet alle gegevens 
in dit systeem zijn opgeslagen, waardoor er uitgeweken moet worden naar andere 
systemen als RBS (recherchebasissysteem), BPS en X-pol (allebei basissystemen voor 
de politie, in gebruik bij de oostelijke politieregio’s en Amsterdam-Amstelland), HKS 
(voor de antecedentgegevens), GBA (gemeentelijk basissysteem voor woonadressen) 
en de nieuwe ‘landelijke’ politiesystemen BVH (basissysteem voor handhaving) 
en BVO (basissysteem voor opsporing). In enkele gevallen is er sprake van een 
afgeschermd (embargo) onderzoek, waarvan de informatie niet centraal opvraagbaar 
is (maar opgeslagen in een apart systeem),52 waardoor de onderzoeksleider van 
het betreffende rechercheonderzoek persoonlijk toestemming moet geven om de 
gegevens in te kunnen zien. 
Alle geselecteerde dossiers mogen niet buiten het politiebureau komen en worden 
in het bureau bestudeerd. 

Herkenbaarheid clusterindeling op individueel niveau
De gerandomiseerde selectie van de 72 verdachten is gedaan door een collega-
onderzoeker en zij houdt aanvankelijk verborgen in welk cluster zij bij de 
clusteranalyse zijn ingedeeld (zie hoofdstuk 3).53 Zodoende kan nu ‘blind’ nagegaan 
worden of de 72 verdachten op basis van hun individuele HKS-gegevens verdeeld 
kunnen worden over de zes clusters. Geheel onbevangen is dit uiteraard niet, maar 
er wordt alleen gekeken tot welk van de zes clusters een verdachte op basis van de 
collectieve clusterkenmerken gerekend kan worden. 
Onafhankelijk van elkaar worden de 72 verdachten tweemaal ingedeeld en in 
de meeste gevallen resulteert dit in hetzelfde cluster. Niet iedere verdachte kan 
eenduidig tot een bepaald cluster gerekend worden, er zijn ook twijfelgevallen die 
in twee of drie clusters kunnen vallen. Sommige clusters leveren weinig of geen 
problemen op, omdat ze tamelijk unieke HKS-kenmerken hebben. Zo hebben 
verdachten in cluster A (onervarenen) weinig antecedenten en helemaal geen 
antecedenten op het terrein van vermogens- en geweldscriminaliteit. Seksuele 
antecedenten komen veel voor bij cluster E (zedendelinquenten), maar nauwelijks 
of helemaal niet bij de andere clusters.
Tegelijkertijd zijn de afzonderlijke kenmerken van clusters niet altijd scherp 
onderscheidend. Zo zijn er wel twee clusters met uitsluitend mannen, waardoor 
vrouwen er niet toe kunnen behoren, maar kunnen vrouwelijke verdachten in één 
van de vier andere clusters terecht komen. Het lastigst blijkt de indeling bij clusters 
C (jonge gewelddadige mannen) en D (samenplegers). Weliswaar is bij cluster D het 
vaakst sprake van vrijheidsberoving door meerdere personen, maar ook bij cluster 
C komt dit vrij vaak voor. Cluster C (jonge gewelddadig mannen) is gemiddeld 
het jongst, de gemiddelde leeftijd van de overige clusters is slechts een paar 
jaar hoger. Bij de (collectieve) clusterkenmerken gaat het om gemiddelde scores; 

52 Met hulp van medewerkers van de dienst IPOL van het KLPD kunnen dossiergegevens en personalia van 
 afgeschermde onderzoeken worden verkregen.
53 De selectie wordt zoals gezegd gedaan door drs. Annemieke Benschop, collega van het Bonger Instituut, 
 Universiteit van Amsterdam (zie hoofdstuk 3).
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een aanzienlijk jonger of ouder iemand kan bij de clusteranalyse toch binnen een 
bepaald cluster ingedeeld zijn.
Al met al zijn verdachten niet altijd snel en eenduidig in een van de zes clusters in 
te delen. Toch levert discussie tussen de twee beoordelaars over twijfelgevallen 
meestal consensus over de indeling van een verdachte in één cluster op. Bij 
uiteindelijke vergelijking met de oorspronkelijke clusterindeling blijken 67 van 
de 72 geselecteerde verdachten tot hetzelfde cluster gerekend te zijn als in de 
clusteranalyse: een score van 93%. Bij de overige vijf is geen duidelijk patroon te 
ontdekken, in die zin dat verdachten uit een bepaald cluster op individueel niveau 
anders zijn ingedeeld.54 

Kenmerken van verdachten
Naast de al in HKS vermelde kenmerken van de verdachten (zoals leeftijd, geslacht, 
etniciteit en aantal en soort antecedenten), bevatten de dossiers ook nieuwe 
gegevens. In totaal staan in de dossiers voor elke verdachte in principe 71 kenmerken, 
variërend van pleegdatum en -tijd tot en met informatie over contrastrategieën. De 
informatie is echter niet voor elk kenmerk even volledig.55 

Geslacht, leeftijd en etniciteit 
Van de 72 geselecteerde verdachten zijn 9 vrouw en 63 man. De jongste verdachte 
is een man die tijdens het plegen van de vrijheidsberoving elf jaar is en de oudste 
een vrouw van zestig jaar. Doordat bij verdachten een koppeling wordt gemaakt met 
het gemeentelijk administratie systeem (GBA), zijn ook gegevens over de etniciteit 
geregistreerd. Als van een verdachte een of beide ouders geboren zijn buiten 
Nederland, dan wordt deze persoon als allochtoon aangemerkt. Van de 72 verdachten 
zijn 26 autochtoon daarna volgen verdachten van Turkse (11), Marokkaanse (10), 
Surinaamse (6) en Antilliaanse (6) komaf. Vijf verdachten komen uit andere Europese 
landen dan Nederland en de rest (7) uit Afrika, Azië of Latijns Amerika. 

Opleiding en werk
Over de opleidingsachtergrond valt op basis van de dossiers niet al te veel te zeggen, 
omdat hierover bij driekwart van de verdachten (53/72) gegevens ontbreken. Van 
de overige verdachten (19/72) is de opleidingsachtergrond divers te noemen; deze 
varieert van geen enkele afgeronde opleiding tot aan een universitaire studie. 
De informatie over werk is wat beter gedocumenteerd. Voor zover bekend hebben 
zesentwintig verdachten (26/72) een baan: zestien van hen zijn in loondienst bij een 
bedrijf of werken via een uitzendbureau, vier hebben een leidinggevende functie (bij 
een bedrijf of overheidsinstelling) en zes zijn zelfstandig ondernemer of eigenaar van 
een bedrijf. Verder volgen acht verdachten (8/72) nog het voortgezet of middelbaar 
onderwijs. Van de resterende achtendertig verdachten (38/72) hebben tien (10/38) 

54 Ze worden op basis van face value in een ander cluster ingedeeld dan de analyse van HKS-gegevens ze heeft 
 gerekend of ze kunnen in meerdere clusters worden geplaatst, afhankelijk waar het accent (bijvoorbeeld, drugs of 
 zeden) wordt gelegd.
55 De aspecten ‘planning’, ‘wat ging goed en wat ging fout’, ‘vluchtweg’ en ‘overwegen van alternatieven’ hebben 
 bijvoorbeeld uit de dossiers weinig informatie opgeleverd. Dergelijke thema’s verdienen dus specifieke aandacht 
 in de interviews. 
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volgens de dossiers geen werk; zij zijn ontslagen, zijn afgekeurd, hebben een uitkering. 
Ten slotte staat van drie verdachten (3/38) in de dossiers dat ze behandeld zijn in 
de verslavingskliniek en derhalve niet tot de werkenden behoren. Van de overige 
vijfentwintig verdachten (25/38) staat niets in de dossiers over hun werksituatie. 

Relaties
Uit de dossiers is op te maken dat negentien verdachten (19/72) ten tijde van het 
delict een relatie hebben. Negen verdachten hebben (recent) een relatie gehad, 
maar deze is verbroken of de verdachte is gescheiden. Negen andere verdachten 
hebben geen relatie; zij zijn alleenstaand. Een op de vijf verdachten (14/72) woont 
(nog) bij de ouders of een familielid, of onder begeleiding in een woongroep; 
drie verdachten leiden een zwervend bestaand en/of houden er meerdere relaties 
tegelijk op na. Van de overige achttien verdachten (18/72) bevatten de dossiers 
geen informatie over hun relaties. 

Psychische problemen en verslaving
Van bijna de helft van de verdachten (34/72) valt in de dossiers niets te lezen over 
eventuele psychische problemen of verslaving. Tien verdachten hebben volgens 
de dossiers dergelijke problemen niet. Voor zover de dossiers wel informatie over 
zulke problemen bevatten, hebben tien verdachten psychische c.q. psychiatrische 
problemen (zoals ADHD, angsten en psychose), vijf verslavingsproblematiek 
(drugs, alcohol, gokken) en vijf een combinatie van psychische problemen en 
verslaving.56 Verder hebben vier verdachten psychische problemen in verband met 
echtscheiding of eergerelateerde familieperikelen. Ten slotte heeft één verdachte 
een verstandelijke beperking. 

Ervaren criminelen of beginners 
Het aantal HKS-antecedenten is ook al een onderscheidend kenmerk bij de 
clusteranalyse. Onder antecedentgegevens verstaan we: alle bij de Nederlandse 
politie geregistreerde verdenkingen van criminele feiten, waarbij de verdachte is 
aangehouden, inclusief het incident waar dit onderzoek betrekking op heeft.57 Het 
aantal antecedenten per verdachte varieert van een enkel incident tot meer dan 
honderd. Ruim de helft van de 72 verdachten heeft maximaal 10 antecedenten 
(42/72), de rest meer en hen noemen we in het vervolg ‘ervaren criminelen’. (Dat 
is een tamelijk arbitraire grens, want ook met minder dan 10 antecedenten kan 
iemand de nodige criminele ervaring hebben.) 

56 Hierbij dient opgemerkt te worden dat sommige verdachten zelf aangaven niet verslaafd te zijn, maar dat getuigen, 
 slachtoffers en/of familie/vrienden het tegendeel beweren. 
57 Let wel: het betreft hier uitsluitend antecedenten die bij de Nederlandse politie staan geregistreerd, dus exclusief 
 eventuele economische delicten, zoals witwassen of belastingfraude, (onderzocht door FIOD, SIOD of 
 belastingdienst) of in het buitenland begane strafrechtelijke vergrijpen. Hierdoor is het mogelijk dat een verdachte 
 als ‘onervaren crimineel’ bestempeld wordt, terwijl hij/zij bijvoorbeeld in het buitenland wel een strafblad heeft 
 (kwam in drie gevallen voor). Belangrijk is om te beseffen dat een verdachte pas wordt aangehouden bij een 
 redelijk vermoeden van schuld. Een verdenking hoeft niet te resulteren in een veroordeling, waardoor er een 
 verschil kan bestaan tussen antecedentgegevens bij de politie en bij justitie (gebaseerd op veroordelingen).
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Generalisten of specialisten
Van de 72 verdachten zijn de antecedenten ondergebracht in vijf hoofdgroepen, 
overeenkomstig de indeling bij ‘samenloop’ in hoofdstuk 4, namelijk: vermogen, 
geweld, zeden, drugs en afpersing. Uitgaand van deze indeling zijn 23 verdachten 
(32%) te beschouwen als specialist; zij hebben bijvoorbeeld uitsluitend 
geweldsantecedenten. De andere 49 verdachten hebben antecedenten op 
meerdere terreinen en zijn eerder als generalist te typeren.

Specifieke recidive
Van de 72 verdachten hebben 15 (21%) meerdere antecedenten ter zake 
vrijheidsberoving. Bij één verdachte is dit zelfs vier keer het geval. 

Aantal en ernst antecedenten
Qua aantal antecedenten minder ervaren verdachten zijn niet vanzelfsprekend 
‘specialist’ en meer ervaren verdachten zijn niet altijd ‘generalist’. Illustratief is VE70. 
Hij heeft slechts 8 antecedenten, maar zowel op het terrein van zeden en geweld 
als vermogen. VE70 is dus een ‘generalist’ en hij is al twee keer verdachte geweest 
van een vrijheidsberoving (specifieke recidive). 

Delict en motieven
Naast verfijning van in HKS gedocumenteerde kenmerken werpen de dossiers ook 
licht op andere aspecten. 

Solist of groep
Bij de clusteranalyse is al een onderscheid gemaakt tussen verdachten die bij de 
vrijheidsberoving in hun eentje te werk gaan en verdachten die dit in groepsverband 
(twee of meer personen) doen. Bij de 72 geselecteerde verdachten is sprake van 62 
‘unieke incidenten’, eventuele eerdere vrijheidsberovingen niet meegerekend. Deze 
incidenten variëren in duur van minder dan een kwartier tot meerdere dagen. Van de 
72 verdachten pleegt ongeveer de helft (35) de vrijheidsberoving samen met een of 
meer andere personen. Het aantal verdachten per uniek incident varieert, voor zover 
bekend, van 1 tot en met 9, met een totaal van 149 verdachten (tabel 5.1). Hiervan 
zijn 72, dus bijna de helft, terecht gekomen in de steekproef.58 We beperken ons tot 
deze 72 verdachten. Sommigen van hen zijn verdacht van betrokkenheid bij een en 
hetzelfde incident. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verdachten VE6, VE7 en VE8, die 
alle drie van deelname aan dezelfde vrijheidsberoving verdacht zijn. 

58 Volgens de dossiers zijn soms nog meer verdachten bij het incident betrokken geweest (medepleger, facilitator), 
 maar zijn hun namen niet bekend geworden waardoor ze ontbraken in de dossiers. Daarnaast blijkt uit het 
 politieonderzoek, dat sommige verdachten feitelijk getuigen waren of soms zelfs het slachtoffer, maar aanvankelijk 
 dus als verdachte zijn ingevoerd. Waar mogelijk zijn de aantallen verdachten gecorrigeerd.
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Tabel 5.1 - Aantal verdachten, incidenten en verdachten, op basis van dossiers
Aantal verdachten bij incident Aantal incidenten Totaal verdachten
1 27 27

2 12 24

3 10 30

4 6 24

5 3 15

6 2 12

8 1 8

9 1 9

Totaal 62 149

Aantal verdachten en aantal slachtoffers
Van de 27 verdachten die in hun eentje de vrijheidsberoving plegen, gaat het bij 25 
om één slachtoffer; bij de andere twee om respectievelijk twee en drie slachtoffers. 
Ook bij verdachten die met twee of met meer personen de vrijheidsberoving 
plegen, is er in de meeste gevallen één slachtoffer. Dit wijkt duidelijk af van 
geruchtmakende vrijheidsberovingen waarvan we in hoofdstuk 2 gewag hebben 
gemaakt en waarbij het aantal slachtoffers het aantal verdachten sterk overtrof, zoals 
de Molukse treinkapingen, de gijzelingen in de Franse en Indonesische ambassade 
of de gijzeling van een compleet zangkoor in de Scheveningse strafgevangenis 
(Muller, 1993; Rosenthal, 1984; Schmid et al., 1982).

Motieven
Bij de clusteranalyse in het vorige hoofdstuk werd al opgemerkt dat de samenloop 
van de vrijheidsberoving met andere vormen van criminaliteit indicaties zouden 
kunnen geven voor het (achterliggende) motief, maar daar kon op basis van de 
toen beschikbare gegevens geen gefundeerde uitspraken over worden gedaan. 
In de dossiers is hier op basis van verklaringen van zowel de verdachte(n), als de 
slachtoffer(s) en eventuele getuige(n) mogelijk al iets meer over op te maken, hoewel 
de interviews met verdachten (zie latere hoofdstukken) hiervoor meer geschikt zijn.
Op basis van de dossiergegevens kunnen de motieven voor vrijheidsberoving 
meestal ingedeeld worden in materiële en immateriële motieven. Bij vijf verdachten 
ontbreekt (voldoende) informatie in de dossiers om tot een dergelijke indeling te 
kunnen komen (tabel 5.2). 
Bij twintig verdachten (20/72) zijn de motieven te classificeren als materieel. Het gaat 
namelijk om geld, drugs, goederen of een combinatie hiervan. Daarnaast is bij drie 
verdachten sprake van een combinatie van materiële en immateriële motieven. In 
totaal komen bij drieëntwintig verdachten (23/72) ook materiële motieven naar voren.
Bij de resterende vierenveertig verdachten (44/72) spelen volgens de dossiers 
immateriële motieven een rol: zoals haat of woede (bijvoorbeeld naar aanleiding 
van een verbroken relatie), sociaal/psychologisch (bijvoorbeeld het terugzien van 
een kind of het krijgen van de voogdij), maar ook wraak, seks, cultuur/eer (zoals het 
redden van de eer van de familie) of een combinatie hiervan.
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Tabel 5.2 - Motieven verdachten op basis van dossiers
Motieven n
Materieel Geld

Drugs
Geld + drugs
Geld + goederen

11
4
4
1

Immaterieel Haat/woede
Sociaal/psychologisch
Wraak
Seks
Cultuur/eer
Combinatie haat/woede/ eer of seks

15
13
4
3
3
6

Materieel + immaterieel Geld + seks/wraak/woede 3

Geen of onvoldoende informatie 5

Totaal  72

Eis en buit 
Wat betreft de door de verdachten gestelde eisen kunnen we grofweg een 
driedeling maken: geen eis (24 verdachten), immateriële eisen (25, variërend van 
seks tot afdwingen van abortus) en materiële eisen (21). In twee gevallen is sprake 
van een combinatie van materiële en immateriële eisen (geld en seks). De hoogste 
materiële eis was een geldbedrag van 10 miljoen euro. 
Bij krap de helft van de verdachten (32/72) levert de vrijheidsberoving helemaal 
geen (materiële) buit op, bij tien bestaat de buit alleen uit geld, bij drie alleen 
drugs en bij vijftien uit een combinatie van drugs, geld en/of andere goederen. 
Daarnaast resulteert de vrijheidsberoving bij twee verdachten in alleen seks met het/
de slachtoffer(s), in vier gevallen betreft het seks in combinatie met een materiële 
buit en twee anderen verkrijgen een andere immateriële buit (baby of kind). In vier 
gevallen bieden de dossiers geen informatie over de eventuele buit. 

Motief, eis en buit
Indien een verdachte bij aanvang van de vrijheidsberoving immateriële motieven 
heeft, kan het toch gebeuren dat deze bij de uitvoering van de vrijheidsberoving 
materiële eisen stelt. Materiële eisen garanderen echter geen materiële buit, terwijl 
andersom bij het ontberen van een materieel motief en een materiële eis, toch 
een materiële buit gemaakt kan worden, bijvoorbeeld omdat de vrijheidsberover 
waardevolle spullen aantreft en deze meeneemt. 
Zoals uit tabel 5.3 blijkt, hebben de meeste verdachten met materiële motieven  
ook materiële eisen en dito buit. Bij verdachten met immateriële motieven was 
meer variatie. Ongeveer de helft hiervan (23 van de 44) stelt ook immateriële eisen. 
Twee verdachten met een immaterieel motief hebben wel een materiële eis en vier 
verkrijgen een materiële buit. Voor zover bekend stelden de resterende verdachten 
met immateriële motieven geen eisen en/of verkregen geen buit. 
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Tabel 5.3 - Motief, eis en buit op basis van dossiers
Motief (n) Eis Buit
Materieel (20) Geen 3 Geen 0

Materieel 16 Materieel 19

Combi 1 Combi 1

Immaterieel (44) Geen 15 Geen 32

Materieel 2 Materieel 4

Immaterieel 23 Immaterieel 3

Combi 0 Combi 1

Niet bekend 4 Niet bekend 4

Materieel + immaterieel (3) Materieel 1 Materieel 2

Immaterieel 1 Immaterieel 0

Combi 1 Combi 1

Onbekend (5) Geen 1 Geen 0

Materieel 3 Materieel 3

Immaterieel 0 Immaterieel 1

Combi 0 Combi 1

Niet bekend 1 Niet bekend 0

Totaal (72) Geen 19 Geen 32

Materieel 22 Materieel 28

Immaterieel 24 Immaterieel 4

Combi 2 Combi 4

Niet bekend 5 Niet bekend 4

Voorbereiding en werkwijze 
De Duitse criminologe Marthe (2003) maakt in haar onderzoek naar 
vrijheidsberovingen onderscheid tussen goed voorbereide en meer impulsieve 
daders (zie ook hoofdstuk 2). Blijkens de dossiers zijn 26 van de 72 verdachten 
impulsief te werk gegaan bij de vrijheidsberoving en hebben geen enkele 
voorbereiding getroffen. Bij 37 verdachten is in meer of mindere mate sprake van 
voorbereiding (van negen verdachten ontbreekt hierover informatie in de dossiers). 
De voorbereiding varieert sterk, van het uitsluitend vooraf in meer algemene zin 
nadenken over de uitvoering tot en met concrete praktische voorbereidingen, 
zoals observeren van het slachtoffer, vermommingen regelen, vluchtauto stelen, 
vuurwapens aanschaffen, safehouse inrichten, prepaidtelefoons kopen en het 
nauwkeurig doorspreken van de taakverdeling. Tussen deze twee uitersten zitten tal 
van mogelijke varianten. De voorbereiding is eigenlijk in vier onderdelen te splitsen, 
gebaseerd op de vragen: (1) Wat gaan we doen? (nadenken over). (2) Hoe gaan 
we het doen (plannen van, concreet plan hebben). (3) Met wie gaan we het doen? 
(taakverdeling). (4) Waarmee gaan we het doen? (aanschaffen van middelen om de 
actie mogelijk te maken).59 Het merendeel van de verdachten die voorbereidingen 
treffen, heeft zich beziggehouden met drie van deze vier vragen. Een kleiner deel 

59 Vergelijk deze stappen met het decision-model van Cornish & Clarke (1986) die in latere hoofdstukken centraal 
 komt te staan (zie o.a. hoofdstuk 7).
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heeft alle elementen voorbereid en slechts een enkeling doet de voorbereiding erg 
summier en weinig concreet.

Bewuste keuze of opwelling
Als er op basis van de beschikbare informatie geprobeerd wordt te achterhalen of 
de verdachten hun vrijheidsberoving bewust deden of niet, dan blijken 35 van de 72 
verdachten hier bewust voor gekozen te hebben. Ze verklaren dat ze geen andere 
uitweg of mogelijkheid hebben gezien, of dat het een gemakkelijke manier is om 
aan geld of drugs te komen, of iets anders gedaan te krijgen (zoals seks). Wel geven 
sommige verdachten in hun verklaring aan dat zij weliswaar weloverwogen gestart 
zijn, maar dat het verdere verloop van de vrijheidsberoving anders is verlopen dan 
ze van tevoren hebben bedacht of gewild. 
Hier tegenover staan 18 verdachten die aangeven dat ze hun acties in een opwelling 
hebben gedaan. Enkelen van hen verklaren dat de start weliswaar in een opwelling 
gebeurt, maar dat zij hun vervolgstappen wel bewust zetten, zoals het afsluiten van 
deuren en ramen en de telefoon onklaar maken. Van 19 verdachten is op basis van de 
dossiers niet vast te stellen of zij doelbewust te werk zijn gegaan of in een opwelling.

Vluchtweg
Volgens informatie uit de dossiers bereidt ongeveer de helft van de verdachten 
(35) geen vluchtweg voor, of lijkt er überhaupt niet na te denken over vluchten. 
Veelal is er geen geschikt vluchtmiddel geregeld of vluchtroute uitgestippeld. Deze 
verdachten kunnen zichzelf tijdens het incident meerdere keren tegenkomen. Ze 
rijden tamelijk doelloos rondjes, waarbij ze gemakkelijk door de politie getraceerd 
kunnen worden. Of ze gebruiken als vluchtmiddel hun eigen auto, terwijl die 
bijvoorbeeld nog kinderzitjes op de achterbank heeft, waardoor gijzelnemers en 
gijzelaars wel heel krap op elkaar moeten zitten.
Een minderheid van 22 verdachten heeft hier wel over nagedacht en een vluchtmiddel 
geregeld of vluchtweg voorbereid. Zij hebben bijvoorbeeld een auto gestolen, die 
groot genoeg is om gijzelnemers en gijzelaars te kunnen vervoeren en voldoende 
snel om eventuele achtervolgende politiewagens af te kunnen schudden. 
Van de resterende 15 verdachten bevatten de dossiers onvoldoende informatie 
over dit onderwerp. 

Geweld
De aanvang van de vrijheidsberoving kan variëren van relatief geweldloos, zoals 
het lokken van het slachtoffer naar een bepaalde locatie, tot en met cumulatie 
van geweld, zoals klemrijden van de auto en het slachtoffer met gebruik van 
vuurwapens overmeesteren. In het overgrote deel van de gevallen wordt alleen bij 
de start gedreigd met geweld. Werkt verbaal dreigen niet, dan wordt fysiek geweld 
toegepast, al dan niet met gebruik van een (vuur)wapen. 
Wanneer het slachtoffer eenmaal overrompeld is, dan wordt vervolgens, tijdens de 
daadwerkelijke vrijheidsberoving, vaker geweld gebruikt, variërend van het ‘simpel’ 
in een hoek drijven en tegenhouden van het slachtoffer tot aan het vastbinden en 
knevelen van het slachtoffer. Slechts in enkele situaties wordt ook verder geen fysiek 
geweld gebruikt en blijft het bij dreigingen en verbaal geweld, maar er zijn ook 
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vrijheidsberovingen waarbij het slachtoffer gemarteld of verkracht wordt. 

Tabel 5.4 - Geweld bij vrijheidsberoving, op basis van dossiers
Soort geweld n
Geen 3

Verbaal 6

Fysiek geweld zonder wapen 34

waarvan met zeden * 7

Fysiek geweld met (vuur)wapen ** 29

waarvan met zeden 6

Totaal aantal verdachten 72

* Aanranding, onzedelijke betasting, onzedelijke handelingen, of verkrachting
** Inclusief dreigen met (vuur)wapen

Contrastrategieën
Hiervoor zijn al enkele door verdachten genomen maatregelen de revue gepasseerd 
die de opsporing door de politie kunnen bemoeilijken. Deze kunnen beschouwd 
worden als contrastrategieën: maatregelen die verdachten al dan niet bewust nemen 
om ontdekking door de politie te frustreren. Uit de dossiers blijkt dat een op de drie 
verdachten (24/72) dergelijke strategieën niet hanteert. Zij gebruiken bijvoorbeeld 
hun eigen auto om het slachtoffer mee te vervoeren, houden het slachtoffer vast 
in hun eigen huis, spreken open en bloot over de telefoon (waardoor de politie bij 
afluisteren van de telefoon alles meekrijgt), of houden geen rekening met zichtbaar 
aanwezige bewakingscamera’s. Van 16 verdachten is hier op grond van de dossiers 
niets over te zeggen. 
De overige 32 verdachten passen wel contrastrategieën toe. Daarbij kan een 
onderscheid gemaakt worden in maatregelen ter voorkoming van (vroegtijdige) 
ontdekking van de vrijheidsberoving en strategieën om opsporing en vervolging 
tegen te gaan of te frustreren (vgl. Fijnaut, 1996).
Uit de dossiers komen de volgende maatregelen naar voren die verdachten 
toepassen om uit handen van politie en justitie te blijven: zo winnen ze soms uitvoerig 
informatie in over het slachtoffer of de buit (contra intelligence), maken ze gebruik 
van contraobservatie om de omgeving te verkennen en de mogelijke beveiliging te 
onderkennen en te omzeilen. Daarnaast wordt rekening gehouden met technieken 
die de politie kan inzetten, zoals het afluisteren van de telefoon of het inzetten van 
een politie-infiltrant. Naast het knevelen en boeien van de slachtoffers (om vluchten 
en alarmeren van de politie te voorkomen) kiezen ze een bepaald type slachtoffer 
uit, bijvoorbeeld een drugsdealer (die doet niet zo gauw aangifte), of wordt het 
slachtoffer vastgehouden op een voor de politie, familie en dergelijke onbekende 
locatie (safehouse).
Ook hanteren ze klassieke en meer moderne technieken, zoals het aanschaffen van 
een prepaidtelefoon, anderen laten bellen, gebruik van sluiertaal, zich onopvallend 
gedragen, eventuele getuigen misleiden, zoveel mogelijk mobiel blijven, 
vermommen, contant betalen en ten slotte bedreiging van het slachtoffer na de 
vrijheidsberoving, om het doen van aangifte te voorkomen. 
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Andere contrastrategieën zijn meer gericht tegen vervolging en eventuele 
veroordeling, bijvoorbeeld: bewijsmateriaal vernietigen, geen vast verblijfadres 
hebben waardoor het opsporen en aanhouden lastiger wordt, continu wisselen van 
prepaidtelefoon en telefoonnummer en valse namen of alibi’s gebruiken. Daarnaast 
gebruiken verdachten ‘nieuwe’ technieken om bewijs voor hun onschuld te 
verzamelen of om juist het slachtoffer in een kwaad daglicht te zetten, bijvoorbeeld 
door het opnemen van telefoongesprekken en het bewaren van sms’jes of 
emailberichten die in eigen voordeel kunnen werken (zie ook hoofdstuk 8). 

De slachtoffers 
De politiedossiers leveren ook informatie over de slachtoffers op. Wie zijn de 
slachtoffers, hoe is de keuze voor het slachtoffer bepaald en in welke context vindt 
de vrijheidsberoving plaats?

Geslacht, leeftijd en nationaliteit
De 72 dossiers maken melding van 77 slachtoffers: 30 mannen en 47 vrouwen. De 
leeftijd van de slachtoffers kent een grote spreiding, maar niet van ieder slachtoffer 
is de geboortedatum genoteerd. Het jongste slachtoffer was waarschijnlijk slechts 
enkele maanden oud; in de aangifte en getuigenverklaringen wordt gesproken over 
een “baby”. Ook van het op één na jongste slachtoffer zijn geen precieze gegevens 
voorhanden; in de aangifte wordt gesproken over een jongen van 4 jaar.60 Het 
jongste slachtoffer van wie de precieze gegevens wel bekend zijn, is op het moment 
van de vrijheidsberoving 5 jaar. Het oudste slachtoffer is een man van 65 jaar. 
Voor zover bekend heeft het merendeel van de slachtoffers de Nederlandse 
nationaliteit. Daarnaast komen de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Roemeense, 
Ghanese, Armeense, Poolse, Duitse, Antilliaanse en Guyaanse nationaliteit voor. 
Nationaliteit lijkt echter niet altijd even zorgvuldig ingevuld te zijn en er is in de 
dossiers geen koppeling gemaakt met het GBA-systeem, zoals bij de verdachten (in 
HKS) wel het geval is. Hierdoor is de etniciteit niet bekend. 

Lichamelijk letsel en psychische klachten
In dit hoofdstuk is al stil gestaan bij het gebruik van geweld door verdachten, maar 
nog niet bij de daadwerkelijke gevolgen daarvan. Deze betreffen het vaakst relatief 
licht lichamelijk letsel, zoals blauwe plekken en kneuzingen, maar er kan ook sprake 
zijn van zwaarder lichamelijk letsel, zoals botbreuken, afgebroken tanden, steek- en 
schietwonden en letsel als gevolg van marteling, verwurging of verkrachting. In 
vijftien gevallen is geen lichamelijk letsel gemeld, maar wel psychische klachten. 

Slachtofferkeuze en relatie tussen verdachte en slachtoffer 
Op grond van de dossiers is de keuze van het slachtoffer in verreweg de meeste 
gevallen als bewust te betitelen (tabel 5.5). Bij een minderheid is sprake van min 
of meer willekeurige slachtoffers. In deze gevallen betreft het personen waarmee 
de verdachten geen specifieke band hebben. Met de bewust gekozen slachtoffers 
bestaat het meest een affectieve binding – en daarbij is vaker sprake van een 

60 In beide casussen doet de moeder van het slachtoffer aangifte en zijn haar gegevens opgeslagen. 
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(voormalige) intieme relatie, zoals bij bedpartners of (ex-) geliefden, naast een 
familiaire of vriendschapsband. Maar het komt ook dikwijls voor dat verdachte en 
slachtoffer een zakelijke band hebben, zonder affectieve binding. 
Bij drie verdachten is uit de dossiers niet op te maken welke relatie de verdachte 
met het slachtoffer heeft en of er sprake is van willekeur of bewuste keuze.

Tabel 5.5 - Slachtofferkeuze en relatie met slachtoffer, op basis van dossiers
Slachtofferkeuze Relatie verdachte – slachtoffer n
Willekeurig Geen 7

Bewust Affectieve binding (bedpartners) 26

Bewust Affectieve binding (niet intiem) 18

Bewust Zakelijk 18

Onbekend Onbekend 3

Totaal 72

Aanscherping van de clusters
In hoeverre kan de tot nu toe besproken (aanvullende of nieuwe) informatie uit 
de dossiers bijdragen aan een aanscherping, verdieping of nuancering van de zes 
verdachtenclusters uit het vorige hoofdstuk? In tabel 5.6 zijn verschillende eerder 
besproken kenmerken van verdachten, zoals die af te leiden zijn uit de dossiers, 
gedichotomiseerd en wordt per kenmerk weergeven hoe vaak dit van toepassing is 
per cluster. Uitsluitend is gekeken naar kenmerken waarover voor alle of vrijwel alle 
verdachten informatie uit de dossiers was te vinden. 

Tabel 5.6 - Verdeling dossierkenmerken over zes verdachtenclusters
Cluster A B C D E F Totaal

Kenmerk
Werkwijze met geweld 9 7 12 11 9 8 56
Generalist 0 12 12 5 12 6 47
Motief immaterieel 8 6 2 10 7 11 44
Affectieve band VE/SLT 7 7 4 10 7 9 44
Voorbereiding 10 4 5 8 8 2 37
Contrastrategie 5 4 9 4 7 3 32
> 10 antecedenten 0 10 8 2 8 2 30
Fysiek geweld met wapen 3 8 8 3 5 2 29
Solistische VE 2 4 1 1 9 9 26
Motief materieel* 4 4 8 2 4 1 23
Zakelijke band VE/SLT 4 4 4 1 3 2 18
Opwelling  1 3 2 3 3 6 18
Specifieke recidive (282 Sr) 0 6 4 1 4 1 16
Fysiek geweld met zeden 1 4 3 1 4 0 13
Vrouwelijke verdachte 4 0 0 5 0 0 9
Willekeurig gekozen SLT 1 1 2 0 2 1 7

* inclusief combinatie materieel en immaterieel
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Daarom zijn bijvoorbeeld kenmerken als ‘vluchtweg’, ‘psychische problemen en/of 
verslaving’  en ‘bewuste keuze of opwelling’ buiten beschouwing gelaten. 
Anders dan in hoofdstuk 4 is vanwege de relatief kleine aantallen (72 verdachten, 
verdeeld over zes clusters) geen statistische analyse toegepast, maar is meer 
beschrijvend gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen clusters. 

Verdeling van de kenmerken over de clusters
Allereerst zijn er kenmerken die relatief hoog scoren: ‘werkwijze met geweld’, 
‘generalist’, ‘motief immaterieel’ en ‘affectieve band tussen verdachte en 
slachtoffer’. Hoewel ‘werkwijze met geweld’ altijd van toepassing is op cluster C 
(jonge gewelddadige mannen) en bijna altijd op cluster D (samenplegers), lijkt het 
toch vooral een tamelijk generiek kenmerk van vrijheidsberoving.
In drie van de zes clusters zijn alle verdachten generalist, maar niemand in cluster A 
(onervarenen). Immateriële motieven komen in vijf van de zes clusters relatief vaak 
voor, maar minder in cluster C (jonge gewelddadige mannen). Behalve in cluster C 
(jonge gewelddadige mannen) hebben de verdachten relatief vaak een affectieve 
band met het slachtoffer.
Omdat ‘werkwijze met geweld’ niet goed differentieert, is dit kenmerk nader 
toegespitst op twee minder vaak voorkomende kenmerken: ‘fysiek geweld met 
wapen’ en ‘fysiek geweld met zeden’. Fysiek geweld met wapens komt het meest 
voor bij cluster B (ervaren criminelen) en C (jonge gewelddadige mannen) en 
het minst bij A (onervarenen), D (samenplegers) en F (solistische gewelddadige 
mannen). Fysiek geweld met zeden komt helemaal niet voor in cluster F (solistische 
gewelddadige mannen), maar wel bij een deel van de verdachten in cluster B 
(ervaren criminelen) en E (zedendelinquenten). Dit kenmerk differentieert echter 
niet scherp tussen de zes clusters. 
Aangezien ‘affectieve band tussen verdachte en slachtoffer’ eigenlijk alleen 
minder frequent voorkomt in cluster C (jonge gewelddadige mannen), is daarnaast 
gekeken naar ‘zakelijke band met slachtoffer’. Dit kenmerk vertoont echter weinig 
differentiatie tussen de clusters.
Aan de andere zijde van het spectrum staan twee kenmerken die het laagst scoren: 
willekeurige slachtoffers en vrouwelijke verdachten. Het eerste kenmerk laat geen 
duidelijk onderscheid zien tussen de clusters, maar vrouwelijke verdachten treffen 
we uitsluitend aan in cluster A (onervarenen) en cluster D (samenplegers). 
Er zijn ook kenmerken die niet hoog, maar ook niet echt laag scoren. Bij sommige 
hiervan springen een of meer clusters eruit. Zo heeft in drie clusters de meerderheid 
van de verdachten ‘meer dan tien antecedenten’ (ervaren), tegenover een 
minderheid of niemand in de andere drie clusters. Ook heeft in twee clusters de 
meerderheid van de verdachten de vrijheidsberoving voorbereid, tegenover de 
minderheid in de overige vier clusters. Hetzelfde geldt voor solistische verdachten. 
Bij het toepassen van contrastrategieën is er wel variatie, maar er kan geen duidelijk 
patroon ontwaard worden. 
Ten slotte zijn er kenmerken waarop wat minder verdachten scoren.61 Hierbij komen 
materiële motieven het vaakst voor in cluster C (jonge gewelddadige mannen) en 
vrijheidsberoving in een opwelling het meest in cluster F (solistische gewelddadige 

61 De grens met de tussencategorie is (vrij arbitrair) gelegd bij één op de drie verdachten. 
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mannen). Specifieke recidive (282 WvSr) wordt nauwelijks of niet aangetroffen in 
drie van de zes clusters. 
 
Toegevoegde waarde van de dossieranalyse
Wat kan de informatie uit dossiers toevoegen aan de clusterindeling uit het vorige 
hoofdstuk? Hiervoor hebben we een globaal overzicht gegeven, nu volgt een 
bespreking per cluster.  

Cluster A: Onervarenen 
Bij de clusteranalyse heeft deze groep verdachten weinig tot geen antecedenten, 
is er weinig samenloop met andere delicten en is één op de vijf verdachten vrouw. 
De dossieranalyse bevestigt dit beeld en kleurt het verder in. Alle twaalf verdachten 
hebben minder dan tien antecedenten,62 niemand is specifiek recidivist en ook 
niemand is generalist. Ook bij de dossieranalyse treffen we in dit cluster vrouwelijke 
verdachten aan, overigens net als in cluster D; in de andere clusters zijn alle 
verdachten man. Verder hebben de verdachten in dit cluster de vrijheidsberoving 
het vaakst voorbereid, maar hierin onderscheiden zij zich niet duidelijk van de 
verdachten in cluster D (samenplegers) en E (zedendelinquenten). 

Cluster B: Ervaren criminelen 
De verdachten uit dit cluster onderscheiden zich bij de clusteranalyse doordat zij 
gemiddeld het oudst zijn, de meeste antecedenten hebben (vooral wat betreft 
drugs-, vermogens- en geweldsdelicten) en de samenloop met geweld en drugs 
relatief vaak voorkomt. Bij de dossieranalyse komen wel nieuwe kenmerken naar 
voren, maar die zijn niet geheel uniek voor dit cluster. Zij zijn weliswaar allemaal 
generalist, maar dit geldt ook voor cluster C (jonge gewelddadige mannen) en 
cluster E (zedendelinquenten). 

Cluster C: Jonge gewelddadige mannen 
Bij de clusteranalyse vertegenwoordigt dit cluster de jongste groep verdachten; 
er zijn uitsluitend mannen met vooral veel antecedenten op het gebied van 
vermogensdelicten. De vrijheidsberovingen gaan veelvuldig gepaard met geweld 
en afpersing. De dossieranalyse voegt hieraan toe dat de verdachten in dit cluster 
het vaakst vanuit materiële motieven handelen (hoewel niet allemaal). Ook wordt 
in hun dossiers het meest melding gemaakt van contrastrategieën, terwijl zij het 
minst een affectieve band hebben met het slachtoffer. Tegelijkertijd lijken ze wat 
betreft generalisme sterk op verdachten in cluster B (ervaren criminelen) en cluster 
E (zedendelinquenten). 
 
Cluster D: Samenplegers 
De verdachten uit cluster D onderscheiden zich bij de clusteranalyse door het 
grootste aandeel vrouwelijke verdachten en omdat de vrijheidsberoving het 
vaakst samen met een of meer anderen wordt gepleegd. Antecedenten op het 

62 Weliswaar lijken de verdachten uit dit cluster op basis van de dossieranalyse wat betreft aantal antecedenten dicht 
 in de buurt van verdachten in cluster D (samenplegers) en cluster F (solistische gewelddadige mannen) te komen, 
 maar dit is slechts schijn en het gevolg van een grove indeling (minder dan tien, in plaats van het gemiddelde 
 aantal, zoals bij de clusteranalyse).
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gebied van seksuele delicten ontbreken en er is helemaal geen samenloop met 
zedendelicten, maar samenloop met afpersing komt in dit cluster het vaakst voor. 
Bij de dossieranalyse vertonen de verdachten in dit cluster vrij veel gelijkenis met 
verdachten in cluster A (onervarenen). Dat is ook het enige andere cluster met 
vrouwelijke verdachten. De verdachten in dit cluster lijken in vergelijking met cluster 
A nog iets frequenter geweld te gebruiken en ook vaker een affectieve relatie te 
hebben met het slachtoffer. In tegenstelling tot cluster A zitten er wel generalisten 
in dit cluster, maar dit is geen generiek kenmerk. Materiële motieven spelen meestal 
geen rol.

Cluster E: Zedendelinquenten 
Bij de clusteranalyse hebben deze verdachten verreweg de meeste antecedenten 
voor zedendelicten en is veruit het vaakst sprake van samenloop met seksuele 
misdrijven. De dossieranalyse voegt hieraan toe dat alle verdachten in dit cluster 
generalist zijn en bij vrijheidsberovingen overwegend solistisch te werk gaan. 
Dit laatste kenmerk hebben ze gemeenschappelijk met cluster F (solistische 
gewelddadige mannen). 

Cluster F: Solistische gewelddadige mannen of geweldplegers?
Deze verdachten blijken bij de clusteranalyse uitsluitend mannen te zijn. Zij bezitten 
het allervaakst geweldsantecedenten, maar geen antecedenten op het gebied 
van zeden- of drugscriminaliteit en er is geen samenloop met dergelijke delicten, 
evenmin als met vermogensdelicten en afpersing. Blijkens de dossieranalyse zijn 
materiële motieven in dit cluster uitzonderlijk, gebeurt de vrijheidsberoving het 
meest in een opwelling en hebben de verdachten dikwijls een affectieve band 
met het slachtoffer. In tegenstelling tot de bevinding bij de clusteranalyse, die laat 
zien dat alle verdachten in dit cluster de vrijheidsberoving in hun eentje hebben 
gepleegd, blijkt uit de dossieranalyse dat dit toch niet altijd het geval is. Daarom 
spreken we in het vervolg van geweldplegers, aangezien geweld, tot zover bekend, 
het onderscheidende kenmerk lijkt te zijn.63 

Conclusie
De bevindingen van de dossieranalyse dragen bij aan verfijning en nuancering van 
de clusters uit het vorige hoofdstuk. Tegelijkertijd voegt de dossieranalyse nauwelijks 
aan een bepaald cluster volledig unieke kenmerken toe. Typerend voor een cluster 
lijkt dus vooral de combinatie van bepaalde kenmerken te zijn. Een uitzondering 
hierop, is cluster F (zie ook tabel 5.7). Door de extra dossierkenmerken ontpopt dit 
cluster zich meer in de richting van ‘geweldplegers’. Het solistische kenmerk, dat 
bij de clusteranalyse zo opvallend lijkt, wordt niet bevestigd in de dossieranalyse. 

63 Het feit dat het alleen mannen zijn, is namelijk geen onderscheidend kenmerk (komt ook voor bij cluster C).
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Tabel 5.7 - Overzicht wijzigingen naamgeving verdachtencluster
Was (op basis van enkel HKS) Wordt (HKS + dossiers)

Onervarenen Onervarenen

Ervaren criminelen Ervaren criminelen

Jonge gewelddadige mannen Jonge gewelddadige mannen

Samenplegers Samenplegers

Zedendelinquenten Zedendelinquenten

Solistische gewelddadige mannen Geweldplegers

Politieoptreden
De opsporingsdossiers bevatten ook informatie over het optreden van de politie 
bij vrijheidsberovingen. In hoeverre blijkt het handelen van de politie conform het 
‘politieprotocol bij gijzelingen of ontvoeringen’ zoals die in de jaren 80 van de 
vorige eeuw is vastgesteld en in de jaren erna is aangescherpt (zie hoofdstuk 1 en 
2)? Tabel 5.8 geeft een overzicht hoe de politie volgens de dossiers reageert. (In 
hoofdstuk 8 wordt stil gestaan bij de perceptie die de respondenten hebben over 
de werkwijze van politie en justitie.)

Tabel 5.8 - Reactie politie bij vrijheidsberoving (dossiers)
Soort reactie n

1 Alleen aangifte 2

2 Aangifte en verhoor verdachte na uitnodiging 8

3 Aangifte, aanhouding en verhoor verdachte 16

4 Aangifte, aanhouding, verhoor en onderzoek 16

5 Aangifte, aanhouding, verhoor, onderzoek en inzet techniek 13

6 Aangifte, aanhouding, verhoor, onderzoek en inzet specialisten 5

7 Aangifte, aanhouding, verhoor, onderzoek, inzet techniek en specialisten 12

8 Geen aangifte, wel aanhouding 1

Totaal 72

Basiswerkzaamheden
Bij de eerste drie reactievormen verricht de politie geen onderzoek; dit is het geval 
bij een forse minderheid van de verdachten (29/72 = 40%). Aangiften worden 
altijd opgenomen, maar soms blijft het daarbij. Ook worden niet alle verdachten 
aangehouden. Sommigen worden uitgenodigd om naar het politiebureau te komen 
om een verklaring af te leggen. In vijf van de 29 gevallen is er geen strafrechtelijk 
vervolg. 

Politieonderzoek
Bij de vierde reactie doet de politie naast de genoemde basiswerkzaamheden 
ook onderzoek. Dit varieert van het horen van getuigen, het doen van een 
buurtonderzoek, het landelijk signaleren van het slachtoffer en de verdachte (plus 
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vervoermiddelen) al dan niet via een zogenoemd ‘Amber Alert’,64 tot en met 
huiszoeking bij de verdachte. In zeven van de 20 gevallen is er geen strafrechtelijk 
vervolg. Daarnaast valt op dat niet alle bij de vrijheidsberoving betrokken verdachten 
worden opgespoord en aangehouden.
In een geval (de achtste reactie) wordt geen aangifte gedaan, maar is de verdachte 
wel aangehouden en verhoord, spreekt de politie met slachtoffers en getuigen en 
is er een strafrechtelijk vervolg. 

Inzet techniek en specialisten
Bij de vijfde reactie maakt de politie tevens gebruik van technische hulpmiddelen. 
Dit varieert van het inzetten van de bekende telefoontap en andere 
‘interceptietechnieken’ tot aan het gebruik van camerabeelden. Bij de zesde reactie 
ontbreken de technische hulpmiddelen, maar wordt wel gebruikgemaakt van de inzet 
van specialisten, zoals arrestatieteam, observatieteam, politieonderhandelaars65 
en financieel specialisten. De zevende reactie is de meest uitvoerige, want hierbij 
maakt de politie gebruik van alle kennis, techniek en expertise waarover de politie 
kan beschikken. Typerend hiervoor is bijvoorbeeld de inzet van een helikopter.

Inadequate reacties
Vaak opereert de politie direct na de melding efficiënt en kunnen de verdachten 
op heterdaad worden aangehouden, of kunnen zij, met behulp van verschillende 
technieken, de slachtoffers traceren en bevrijden. Maar in sommige gevallen 
reageert de politie niet adequaat op een melding van een vrijheidsberoving. Zo 
komt het voor dat het slachtoffer doorverwezen wordt naar de volgende dag 
om aangifte te doen en zodoende weer in de armen van de verdachte terecht 
komt, met alle gevolgen van dien. Daarnaast worden sommige verdachten slechts 
summier verhoord en te snel heengezonden. Op het moment dat er kritisch naar 
de aangifte en verhoren wordt gekeken, blijken er de nodige tegenstrijdigheden 
in te staan en moet de verdachte weer worden uitgenodigd voor een aanvullend 
verhoor – die verschijnt vervolgens nooit meer. Ook lukt het de politie niet altijd om 
de verdachte aan te houden. In één situatie slaat de politie de plank volledig mis 
en wordt de schuld van de vrijheidsberoving bij het slachtoffer gelegd en adviseert 
de politie het slachtoffer om ‘weerbaarheidtrainingen’ te gaan volgen om herhaling 
in de toekomst te voorkomen. Door criminologen worden dergelijke reacties, het 
afschuiven van de schuld op het slachtoffer, wel getypeerd als blaming the victim 
(Lissenberg et al., 2001; Walklate, 1998, 1990). Er worden bij deze aangifte geen 
acties richting de verdachte ondernomen. 

64 Het Amber Alert programma (America’s Missing Broadcast Emergency Response) is ontstaan in 1996 in de VS na de 
 ontvoering en moord op het 9-jarige meisje Amber Hagerman. Opsporingsambtenaren en lokale media bundelen 
 de krachten in een protocol voor de inzet van opsporingsberichtgeving bij kinderontvoeringen. Het betreft een 
 technisch hulpmiddel waarbij het grote publiek wordt geïnformeerd over een vrijheidsberoving, waardoor er meer 
 informatie over dader, slachtoffer, pleeg- en verblijfplaats, etc. bij de politie bekend wordt (vgl. Holder et al., 2012).
65 Leden van dit team hebben specifieke kennis en expertise op het gebied van ontvoering en gijzeling (vgl. inleidend 
 citaat in hoofdstuk 1). In totaal is dit team  bij negen verdachten ingezet (13% van de 72 verdachten).
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Slot incident
Het einde van het incident kent drie varianten: 26 verdachten stoppen er zelf mee, 
slaan op de vlucht en laten het slachtoffer vrij; 22 verdachten worden na interventie 
door de politie gearresteerd en de slachtoffers worden bevrijd. Bij 22 verdachten 
kunnen de slachtoffers zelf ontsnappen, al dan niet met hulp van anderen.66 

Politieoptreden per cluster
Zijn de verschillende manieren van politieoptreden bij vrijheidsberoving gelijkelijk 
verdeeld over de zes clusters van verdachten of komen bepaalde reacties vaker 
voor bij bepaalde clusters? In tabel 5.9 zijn de reacties van de politie teruggebracht 
tot drie categorieën. 

Tabel 5.9 - Verdeling politieoptreden over de zes daderclusters (dossiers)
Cluster A B C D E F Totaal

Reactie
Geen onderzoek 2 2 5 3 7 8 27

Onderzoek, zonder techniek of specialisten 3 3 1 3 2 4 16

Ook techniek en specialisten 7 7 6 6 3 0 29

Totaal 12 12 12 12 12 12 72

De eerste reactie (geen onderzoek, alleen aangifte en verhoor) komt het meest 
voor bij clusters F (geweldplegers) en E (zedendelinquenten). De tweede reactie 
(wel onderzoek, geen techniek of specialisten) is tamelijk gelijk verdeeld over de 
clusters. De derde reactie, waarbij de politie ‘alles uit de kast trekt’, ontbreekt 
geheel bij cluster F (geweldplegers).

Conclusie en discussie
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie in politiedossiers over een steekproef 
van 72 verdachten van vrijheidsberovingen in 2007 en 2008. Eerst is nagegaan in 
hoeverre de verdachtenclusters uit hoofdstuk 4 op individueel niveau herkenbaar 
en toepasbaar zijn. De informatie uit de politiedossiers is aan de hand van dezelfde 
kenmerken als die bij de clusteranalyse ‘blind’ beoordeeld, dat wil zeggen zonder te 
weten in welk cluster een verdachte is ingedeeld. Na vergelijking blijkt de overgrote 
meerderheid (93%) van de verdachten bij hetzelfde cluster ingedeeld te zijn als bij 
de clusteranalyse. Bij slechts vijf verdachten is dit niet het geval. Deze zijn op basis 
van dossierinformatie op individueel niveau anders ingedeeld. 
Vervolgens is bekeken in hoeverre de politiedossiers extra informatie bevatten over 
de verdachten en het delict, die de bestaande clusters kan nuanceren, aanvullen of 
verdiepen. Terwijl in HKS bijvoorbeeld niets over het motief van de verdachten staat, 
kan op basis van de politiedossiers een onderscheid gemaakt worden tussen materiële 
(zoals geld en drugs) en immateriële motieven (zoals haat en seks). Ook bevatten 
de dossiers informatie over onder andere de al dan niet doelbewuste keuze van de 

66 Bij twee situaties is niet goed te achterhalen wat de uiteindelijke oorzaak van de beëindiging van de vrijheidsberoving 
 is geweest.
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slachtoffers, de mate waarin en de wijze waarop verdachten de vrijheidsberoving 
hebben voorbereid en het al dan niet anticiperen of inspelen op interventie door de 
politie, met andere woorden: het gebruik van  contrastrategieën. 
Deze extra informatie levert geen aanwijzingen op voor eventuele nieuwe clusters 
verdachten. Wel kunnen de bestaande verdachtenclusters genuanceerd en verdiept 
worden. Zo blijken ‘beginnende criminelen’ (cluster A) de vrijheidsberoving meestal 
goed voor te bereiden en ook wel contrastrategieën toe te passen. Daarentegen 
komt uit de politiedossiers naar voren dat ‘ervaren criminelen’ (cluster B), zich 
lang niet altijd voorbereiden en/of gebruik maken van contrastrategieën. Met de 
gegevens uit de politiedossiers worden vooral de verdachten in cluster F scherper 
in beeld gebracht. Zij blijken beter te kenschetsen als enkel ‘geweldplegers’ dan als 
‘solistische gewelddadige mannen’ zoals in hoofdstuk 4.

De dossieranalyse vestigt tevens de aandacht op de rol van rationaliteit bij 
vrijheidsberovingen. Rationaliteit staat immers op gespannen voet met slecht 
voorbereide en impulsieve vrijheidsberovingen, die we regelmatig tegenkomen in 
de dossiers. Indien vrijheidsberovingen vooral een rationele vorm van criminaliteit 
zouden zijn, dan zou men verwachten dat daders (rekening houdend met de 
pakkans) deze goed zouden voorbereiden, hun slachtoffers bewust zouden kiezen, 
contrastrategieën zouden inzetten, et cetera. Met andere woorden: dat zij vooraf de 
kosten en baten grondig tegen elkaar af zouden wegen. 
Het feit dat dit kennelijk lang niet altijd het geval is, betekent echter niet bij 
voorbaat een verwerping van de rationele keuzebenadering. Een klassieke variant 
van deze benadering is de routine activity theorie van Cohen en Felson (1979). Zij 
onderscheiden hierbij drie elementen, die als het ware voorwaarden zijn voor crimineel 
gedrag: de aanwezigheid van (1) een gemotiveerde dader, (2) een aantrekkelijk 
doelwit en (3) het ontbreken van adequaat toezicht. Het is niet ondenkbaar dat met 
deze benadering op het eerste gezicht ‘impulsieve’ vrijheidsberovingen verklaard 
kunnen worden (zie daarvoor hoofdstuk 9). Hier wordt volstaan met de constatering 
dat uit de dossieranalyse ook verdachten naar voren zijn gekomen, die bij aanvang 
van de vrijheidsberoving een immaterieel motief hebben, maar er soms alsnog met 
een materiële buit (geld, drugs) vandoor gaan omdat die als het ware ‘voor het 
grijpen’ lag. 

De dossieranalyse levert ook lessen voor de politiepraktijk op. Bij een vrijheidsberoving 
moet de politie snel handelen en dan kan meestal niet eerst HKS geraadpleegd 
worden. De clusteranalyse uit het vorige hoofdstuk is echter volledig gebaseerd 
op HKS-kenmerken. Sommige hiervan, zoals geslacht van de verdachte, kunnen al 
snel bekend zijn, maar bij andere HKS-kenmerken tast de politie aanvankelijk vaak 
nog in het duister. De dossieranalyse geeft ook inzicht in kenmerken die niet in HKS 
staan, maar wel al in een vroeg stadium van de vrijheidsberoving bekend kunnen 
zijn, zoals de eis van de verdachte. Tegelijkertijd blijkt dat de gestelde eisen in de 
praktijk anders kunnen uitpakken. Zo kan iemand die geen materiële eisen stelt er 
toch met een materiële buit vandoor gaan. De bevinding dat beginnende criminelen 
de vrijheidsberoving wel degelijk voorbereiden, terwijl ervaren criminelen dit juist 
vaak niet doen, kan van eminent belang zijn hoe de politie het beste optreedt.
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In de hoofdstukken 1 en 2 is al gewezen op de invloed die politieoptreden kan 
hebben op het gedrag van criminelen. Uit de dossieranalyse blijkt dat de reactie 
van de politie bij vrijheidsberovingen heel verschillend kan zijn, variërend van een 
aangifte opnemen tot en met een heel arsenaal van interventies en technieken. In 
hoeverre beïnvloedt dit verschil in politieoptreden het gedrag van gijzelnemers en 
ontvoerders? Spelen hun eerdere ervaringen met de politie een rol bij eventuele 
volgende vrijheidsberovingen? Of laten zij zich leiden door meer stereotype 
beelden over de werkwijze van de politie, zoals die bijvoorbeeld door de media 
worden geventileerd over geruchtmakende zaken? Dergelijke vragen kunnen we 
niet, in elk geval onvoldoende, beantwoorden op basis van de informatie in de 
politiedossiers. Wellicht werpen de interviews met verdachten, die in de volgende 
hoofdstukken centraal staan, meer licht op deze onderwerpen.



6
 Voorstelrondje
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Nu komen de vrijheidsberovers zelf aan het woord: hoe zien zij zichzelf en hoe kijken 
ze terug op en oordelen zij over het gepleegde delict? Na de analyse van cijfers en 
dossiers (hoofdstuk 4 & 5) worden in dit hoofdstuk 38 plegers kort voorgesteld en 
wordt door hun ogen de ontvoering of gijzeling geschetst. Uit elk verdachtencluster 
zijn at random geselecteerde respondenten geïnterviewd, in totaal 40. Uiteindelijk 
zijn er twee buiten beschouwing gelaten om uitvergroting binnen een cluster 
(samenplegers) te voorkomen (zie hoofdstuk 3). Voorafgaand aan de interviews zijn 
de politiedossiers grondig bestudeerd.
De interviews vinden plaats bij de respondenten thuis, in horecagelegenheden 
of in de ‘advocatenkamer’ van een penitentiaire inrichting. Na de kennismaking 
begint elk interview met algemene demografische vragen (leeftijd, etniciteit, 
opleiding, werk, relatie etc.), gevolgd door vragen over psychische gesteldheid 
en eventuele verslaving. Deze vragen zijn niet alleen bedoeld om (ontbrekende) 
gegevens te verzamelen en een completer en meer persoonlijk beeld te krijgen 
van de respondenten. Tevens fungeren ze als warming up voor meer gevoelige 
onderwerpen aangaande het delict, hun eigen rol daarbij en, in bredere zin, hun 
criminele gedrag en ervaringen met en visie op criminaliteitsbestrijding; deze 
laatste thema’s zullen vooral in volgende hoofdstukken aan de orde komen. 
Ten behoeve van de anonimiteit zijn de werkelijke namen vervangen door fictieve 
namen. De beginletter van elke naam refereert naar het cluster waartoe de respondent 
volgens de HKS-analyse zou behoren (cluster A t/m F).67 Voor de presentatie van de 
respondenten wordt een alfabetische volgorde aangehouden en staan de leeftijden 
vermeld die ze hadden tijdens het interview. Om in sommige gevallen de context 
beter te kunnen begrijpen, wordt de leeftijd tijdens de vrijheidsberoving expliciet 
genoemd. 
Bij elk cluster wordt eerst in het kort een algemeen beeld geschetst en daarna 
wordt per respondent een beschrijving gegeven van de persoon, gevolgd door een 
synopsis van de vrijheidsberoving en de terugblik hierop door de respondent. Per 
cluster zal tevens, door de ogen van de respondent, kritisch naar de typering van 
het delict worden gekeken. Dit geldt zowel voor het delict op individueel niveau, als 
voor de betiteling van de verdachtenclusters. Daar waar nodig zal de omschrijving 
worden aangepast. Tot slot wordt nagegaan in hoeverre de gepleegde delicten zich 
verhouden tot de eerder gepresenteerde verdachtenclusters. 

Cluster A: Onervarenen - of onbekenden?
Uit dit cluster zijn zes respondenten geïnterviewd, vier vrouwen en twee mannen, 
variërend in leeftijd van 37 tot en met 52 jaar. Vier zijn hoogopgeleid (hbo of 
universiteit). Slechts een van de zes rept over psychische problemen en niemand is 
verslaafd. In tegenstelling tot wat in hun politiedossiers staat, blijkt uit de interviews 
dat sommigen (in het buitenland) wel degelijk enige criminele ervaring hebben 
opgedaan. Daarom kan dit cluster misschien beter aangeduid worden met de term 

67 Let wel: de interviews zijn ‘blind’ uitgevoerd. De respondenten zijn at random geselecteerd door een collega- 
 onderzoeker en de onderzoeker weet bij aanvang van de interviews niet tot welk cluster de respondent volgens de 
 HKS-clustering behoort. 
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‘onbekenden’. Onbekend voor of met de politie.68

Drie van deze vrijheidsberovingen zijn te typeren als kindzaak, twee als langdurige 
vrijheidsberoving en een als publieke vrijheidsberoving. 

Abimbola (37) is een man van Afrikaanse afkomst die tijdens de vrijheidsberoving 
illegaal in Nederland verblijft. Hij heeft in zijn land van herkomst een universitaire 
opleiding genoten, heeft een kind en was ten tijde van het delict getrouwd. (Zijn 
detentieperiode gooit volgens hem nu roet in zijn liefdesleven; zijn vrouw heeft 
onlangs de relatie verbroken.) Hij vertelt eigenaar te zijn van een bedrijf dat 
internationaal zaken doet, maar daarnaast hand- en spandiensten levert aan de 
drugshandel. In het verleden is Abimbola, zowel in land van herkomst als in een ander 
Europees land, opgepakt voor drugshandel, fraude en afpersing.69 Een veroordeling 
heeft volgens Abimbola wegens gebrek aan bewijs, nooit plaatsgevonden.

Synopsis incident en context
Abimbola wordt tijdens een drugstransport geconfronteerd met het feit dat de 
drugskoerier zonder drugs was teruggekomen, terwijl de leveranciers de drugs wel 
hebben afgegeven. De plotseling ontstane situatie moet door Abimbola en zijn 
vrienden worden opgelost. In eerste instantie geloven ze het verhaal dat de koerier 
opdist. Maar als ze het gaan controleren, krijgen ze het vermoeden dat ze “geript” 
zijn. De spanning loopt op omdat de leveranciers geld willen zien en de koerier is 
de enige persoon die het probleem in hun ogen kan oplossen. Het slachtoffer wordt 
tijdens de enkele dagen durende vrijheidsberoving fysiek (martelen) en mentaal 
(dreigen) onder druk gezet. 
 

“We beat him, but what else can you do to him to get the things? He calls it 
kidnapping, but if for example like when we asked him and he told okay there’s 
the drugs than everything would be fine you know. Everybody, everything would 
keep cool and everybody would walk away.”

Deze vrijheidsberoving is te typeren als langdurige vrijheidsberoving, alhoewel 
Abimbola het liever houdt op een ripdeal. 
 
Adam (43) is een geboren en getogen Nederlander. Hij heeft een hbo-diploma en 
bekleedt een leidinggevende positie binnen een bedrijf. Adam heeft een lange en 
duurzame relatie, is vader van twee kinderen en financieel gezien heeft hij niet te 
klagen. De vrijheidsberoving is zijn eerste (en tot zover laatste) ervaring met politie 
en justitie. 

Synopsis incident en context
Adam en zijn gezin worden al enige tijd geconfronteerd met pesterijen, waarbij 
ze vermoeden dat een ex-vriendin van een van de kinderen de oorzaak hiervan is. 
Als zich weer een incident voordoet, bedenkt Adam zich geen moment. Samen 

68 Gezien het geringe aantal antecedenten is het niet mogelijk om respondenten uit dit cluster te typeren als 
 allrounder (met verschillende criminele feiten ervaring opgedaan) of ‘specialist’ (gericht op een enkel type crimineel 
 delict).
69 Op basis van deze gegevens kan hij als allrounder aangemerkt  worden, zie tabel 6.1.
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met een van zijn kinderen rijdt hij “opgefokt” naar de woning van die bewuste ex-
vriendin toe om “problemen in het gezin praktisch op te lossen”. Adam vertelt dat 
de situatie hem gewoon “overkomt”. Hij reageert “in een impuls en denkt nergens 
meer over na”. Het meisje ontkent en het gesprek loopt uit de hand, waarna Adam 
“de veroorzaker van het leed” uit de woning meetrekt, in de kofferbak van zijn auto 
stopt en naar zijn eigen woning brengt. 

“De enige gedachte die ik had was de persoon, los van geslacht, te confronteren 
met de daad. Mijn intentie was, ook omdat het ging om een minderjarig iemand, 
om die persoon bij de ouders af te leveren. Dat ging niet meer omdat het toen 
escaleerde.”

Dit incident is te typeren als kindzaken. Adam ziet het zelf als “gewoon, we hebben 
gereageerd op iets en we zijn daarvoor veroordeeld”. Hij zegt wel dat hij anders 
had gehandeld als hij de tijd had genomen om erover na te denken.

Afina (37) is geboren in Oost-Europa, getrouwd en heeft rechten gestudeerd. 
Financieel gezien heeft ze niet te klagen. Haar betrokkenheid bij de internationale 
drugshandel legt haar geen windeieren. Afina vertelt al eerder in het buitenland 
gearresteerd te zijn geweest op verdenking van drugshandel.70 Tijdens een 
internationaal transport wordt ze opgepakt. Wegens gebrek aan bewijs wordt ze 
volgens haar uiteindelijk vrijgesproken, maar ze heeft wel enige tijd vastgezeten. 

Synopsis incident en context
Afina wordt ook geconfronteerd met een ripdeal. Een drugskoerier “came back and 
told I don’t have it”. Afina vertelt dat de politie haar ervan verdenkt de grote baas 
van de drugsorganisatie te zijn, die verantwoordelijk is voor de “kidnapping”, maar 
dat spreekt ze zelf tegen. 

“The boy travelled drugs for the guys and they didn’t know what to begin with 
him and that’s why they became aggressive with him. I was involved because I 
have to talk with him.” 

De koerier wordt naar een safehouse gebracht, waar hij enkele dagen gemarteld en 
vastgeketend wordt. Hij blijft volgens Afina “jumping from one story to another”, 
waardoor ze uiteindelijk besluiten om de familie van het slachtoffer onder druk te 
zetten. Er wordt 100.000 euro aan losgeld geëist. De vrijheidsberoving is te typeren 
als langdurige vrijheidsberoving, maar Afina houdt het zelf op een “ripdeal”. 
Achteraf gezien denkt zij dat het heel anders gelopen was als het slachtoffer de 
waarheid zou hebben verteld. 

Amber (41), Nederlandse, is getrouwd en is moeder van kinderen. Zij heeft in 
het verleden een mbo-opleiding afgerond, maar door de komst van kinderen is 
doorstuderen voor haar geen optie meer. Amber heeft een goed betaalde baan. 

70 Op basis van haar jarenlange betrokkenheid bij de drugshandel in verschillende landen, kun je haar als specialist  
 typeren (zie * in tabel 6.1).
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Zij  is nooit eerder met politie en justitie in aanraking gekomen. “Zelfs niet voor een 
verkeersboete.” 

Synopsis incident en context
Als Amber en haar man op een avond horen en zien dat er vernielingen bij hen 
worden aangericht en ze vervolgens een groep personen ziet wegrennen, bedenkt 
manlief zich geen moment en gaat meteen achter de groep aan. Hij weet een van 
de jongens op straat te overmeesteren en neemt hem mee naar hun eigen woning. 
Amber wordt vervolgens alleen gelaten met de jongen.

“Ik schrok me rot want hij [man respondent] kwam met die jongen hier, hij ging 
weer weg en toen dacht ik even van, ik sta nu met hem, oh shit, ik moet zorgen 
dat ik me niet laat kisten. Ik zag dat die jongen bang was en dat maakte me 
sterk.”

Amber dwingt het slachtoffer om de vernielingen te herstellen en op te ruimen. 
Ze vindt dat “ouders soms corrigerend moeten kunnen optreden” en dat je daar 
niet altijd de politie voor nodig hebt. Nadat ook de andere vernielers door haar 
man zijn opgespoord en de schade hersteld is, voeren ze met hen een“opvoedend 
gesprek”. Nadat beloofd is dat het niet meer zal gebeuren, laten zij het groepje 
weer gaan. Deze vrijheidsberoving is te typeren als een publieke vrijheidsberoving, 
maar Amber vindt zelf dat het geen strafbaar gedrag was. Een ontvoering heeft in 
haar ogen als doel “om losgeld te verkrijgen”, dat is volgens haar wat je vanuit de 
media meekrijgt en daarvan is in haar situatie absoluut geen sprake.

Anna (55), Nederlandse, is getrouwd, hbo geschoold, heeft kinderen en is lange tijd 
maatschappelijk actief geweest. Door een chronische ziekte is werken onmogelijk 
geworden en is Anna in haar mobiliteit beperkt en afhankelijk van een aangepast 
voertuig. In haar vroegere werk heeft ze veelvuldig met de politie samengewerkt, 
maar ze is nooit eerder als privépersoon met de politie in aanraking geweest. 

Synopsis incident en context
Anna is op weg voor wat boodschappen, als ze een klein kind alleen tussen 
geparkeerde auto’s ziet spelen en plots de straat op ziet rennen. Ze ziet dat er geen 
ouder in de buurt is en is bang dat er een ongeluk zal gebeuren. Er wordt op die 
weg immers hard gereden. 

“Ik kende dat jongetje niet, een jochie van een jaar of vijf. Ik maakte me zorgen 
over hem en was bang dat er ongelukken zouden gebeuren. Ik vond het gevaarlijk 
dat hij maar telkens over de straat rende en op die auto’s aan het bonken was. 
Ik sprak hem aan, vroeg naar zijn ouders die er niet waren en toen zei ik ‘zal ik je 
dan even thuis brengen’?”

De jongen vertelt waar hij woont en dat hij wel weggebracht wil worden. Omdat 
Anna nog steeds geen ouders in de buurt ziet en het opgegeven adres een eind 
verderop ligt, besluit ze het jongetje met haar scootmobiel thuis te brengen. In de 
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bewuste straat aangekomen, wordt ze opgewacht door “een stel kijvende wijven”. 
Niet veel later wordt ze door de politie naar de grond gewerkt en gearresteerd. 
Deze vrijheidsberoving is te typeren als kindzaken, maar zij benoemt het zelf als 
“hulpverlening”. Ze is zich van geen kwaad bewust geweest. 

Anouk (42), Nederlandse, is gescheiden, maar heeft nog steeds een lat-relatie met 
haar ex-man. In tegenstelling tot de andere respondenten uit dit cluster heeft Anouk 
geen enkele opleiding genoten. Dat kan volgens haar wel vaker voorkomen bij 
“reizigers”, zoals ze zichzelf typeert.71 Anouk heeft geen werk en daardoor heeft ze 
het financieel niet breed. Ze heeft meerdere kinderen die allen wegens problemen 
uit huis zijn geplaatst. Als enige respondent uit dit cluster, vertelt Anouk dat ze 
psychische problemen (depressies) had. Door incidenten en ruzies met haar ex-man 
is Anouk meerdere keren met de politie in aanraking geweest, maar is ze zelf nooit 
aangehouden of veroordeeld. “Als je van het kamp komt is het anders, vrouwen 
blijven thuis en maken de wagen schoon, heel ouderwets terwijl de mannen van 
alles uitvreten.”
De ex van Anouk komt uit een grote familie en dat zijn volgens haar “geen 
lieverdjes”. Hierdoor heeft ze vanuit de zijlijn veel meegekregen van de criminele 
activiteiten van haar man en schoonfamilie en de gevolgen hiervan. 

Synopsis incident en context
Anouk heeft volgens de politie een minderjarig familielid van haar vrijheid  beroofd. 
Anouk spreekt dit tegen en zegt dat het meisje met toestemming van de voogdij op 
een verjaardag aanwezig is  en dat zij aan het einde van de dag niet terug wil naar 
het tehuis waar ze woont. In overleg met elkaar wordt besloten dat ze het weekend  
blijft, zonder de voogdijinstelling te informeren. De instelling trekt echter aan de 
bel en er wordt aangifte gedaan van “gedwongen vrijheidsberoving”. Dit incident 
is te typeren als kindzaak. Anouk is zich echter van geen kwaad bewust, omdat het 
volgens haar “met instemming van het slachtoffer is gebeurd”. 

Cluster B: Ervaren criminelen - of gedrogeerden?
Alle respondenten uit dit cluster zijn man, variërend in leeftijd van 36 tot en met 
52 jaar. Ze zijn allemaal laagopgeleid en financieel gezien zitten ze op zwart zaad. 
(Ze zijn werkloos, hebben af en toe zwart werk of zijn net gestart als (zelfstandig) 
ondernemer in de bouw.) De geregistreerde antecedenten variëren in aantal (van 5 
tot meer dan 100) en aard; twee van hen zijn te kenmerken als allrounder en de andere 
vier als specialist. Ze hebben allemaal iets te maken gehad met het drugsmilieu (vier 
verslaafd aan drugs en twee betrokken bij drugshandel) en zijn ook alle zes bekend 
met hulpverlenende instanties (afkickcentra, psychiatrie). Opmerkelijk is dat ze allen 
tijdens de vrijheidsberoving onder invloed zijn van drugs en/of alcohol. Hierdoor 
zijn ze wat betreft hun handelingen tijdens de vrijheidsberoving te kenmerken als 
gedrogeerden.72

71 Met de term “reizigers” typeert Anouk in eigen bewoording haar woonwagenachtergrond. 
72 De eerder opgedane criminele ervaringen (kenmerkend voor dit cluster) was tijdens de uitvoering van de 
 vrijheidsberoving ver te zoeken. Hun handelingen werden beïnvloed door de consumptie van drugs en/of alcohol, 
  waarmee zij zich onderscheiden ten opzichte van de andere clusters.
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Twee van deze vrijheidsberovingen zijn te typeren als langdurige vrijheidsberovingen, 
twee als gewelddadige vermogenszaken, een als gewelddadige vrouwenkidnap en 
een als vrijheidsberoving van mannen. 

Bachir (39) is een Nederlander met een Marokkaanse achtergrond. Zijn hoogst genoten 
opleiding is de lts. Hij zegt geen psychische problemen te hebben, maar vertelt ook 
dat hij onder invloed van drugs wel “para” kan worden. Bachir krijgt professionele 
hulp en hierdoor heeft hij nu wel woonruimte en werk. Hij is verslaafd, nu voornamelijk 
softdrugs en alcohol, maar vroeger ook harddrugs (cocaïne en xtc). Hij heeft geen 
serieuze relatie, maar wel verschillende “neukertjes om gewoon te ballen”. Bachir 
vertelt dat hij voor vijf serieuze incidentsoorten met de politie in aanraking is geweest 
(totaal 44 antecedenten):  diefstallen, berovingen, drugszaken, vuurwapenincidenten 
en vrijheidsberoving (2x). Hij ziet zichzelf als een expert in de misdaad, maar beschouwt 
zichzelf niet als een harde crimineel. Hij heeft er moeite mee om iemand pijn te doen, 
dus houdt hij het voor zichzelf het liefste op de drugshandel (specialist).

Synopsis incident en context
Bachir gaat samen met een stel vrienden een avond stappen en nuttigt daarbij  de 
nodige drugs en alcohol. “We waren allemaal naar de pleuris, we dronken cocktails, 
snoven een lijntje en rookten behoorlijk wat hasj.” Ter afsluiting besluiten ze om nog 
wat te drinken bij een vriend thuis. Daar begon Bachir om iets kleins te “flippen”. 
Hij weet niet eens meer wat het is geweest, maar volgens hem het stelt niets voor. 
Zijn vriendin wil hierdoor meteen naar huis en aangezien Bachir “plannen heeft 
voor de avond”, gaat hij met haar mee. Tijdens de autorit wordt Bachir helemaal 
“para” en ze krijgen hierdoor een aanrijding. Volgens Bachir komen ze er met 
wat schrammetjes vanaf en kunnen ze lopend verder naar huis. Door de drugs en 
de alcohol begint Bachir “echt psychisch” te worden, maar hij vertelt dat hij zijn 
vriendin (het slachtoffer) niet geslagen heeft. Wel weet hij zich te herinneren dat hij 
haar korte tijd heeft opgesloten, maar dat is in zijn ogen maar “enkele minuutjes”. 
Deze vrijheidsberoving is het beste te typeren als gewelddadige vrouwenkidnap, 
maar terugkijkend naar het incident vindt Bachir het meer een bedreiging:“een 
echte ontvoering is iemand dagenlang opsluiten”.

Barry (52) is een geboren en getogen Nederlander die enkel een lagere 
schoolopleiding heeft gehad. Barry is werkloos, zit in de WAO, is al lange tijd vrijgezel. 
Hij vertelt dat hij geen psychische problemen heeft. Barry is vroeger zwaar verslaafd 
geweest aan “noem maar op”. Nu gebruikt hij alleen nog dagelijks alcohol en een 
beetje cocaïne. Barry vertelt dat hij vanaf zijn 14e verslaafd is aan heroïne en om in 
zijn eigen behoefte te kunnen voorzien, gaat hij dealen. Dat gaat lange tijd erg goed, 
maar uiteindelijk is hij toch gepakt en veroordeeld. Hij is meer dan 80 keer met de 
politie in aanraking geweest. Het meest voor inbraken, “brandkasten, dat is echt mijn 
hobby”, waardoor hij zichzelf ziet als ‘specialist’. Barry is de enige uit zijn gezin die 
crimineel is geworden en beschouwt zichzelf als het “zwarte schaap van de familie”. 
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Synopsis incident en context
Barry wordt door anderen bij de ontvoering betrokken. Het gaat om een geschil 
over geld en hij vertelt dat vrienden van hem meerdere keren hebben geprobeerd 
om geld dat zij van het latere slachtoffer tegoed hebben, terug te krijgen. Als zij 
op een middag bij elkaar zijn en samen biertjes drinken, ontstaat plots het idee om 
het verschuldigde bedrag op te gaan halen. Volgens Barry gaat het om een paar 
duizend euro. In hun eigen auto gaan ze op zoek naar het slachtoffer. Ze weten niet 
precies waar hij is, maar zoeken op de bekende plekken. Als ze de man op straat 
zien lopen, springen ze uit de auto, overrompelen hem en sleuren hem in de auto 
en rijden met hoge snelheid weg. Tijdens de rit voeren ze de druk op en slaan ze het 
slachtoffer. In de ogen van Barry moeten ze meteen doorpakken, maar zijn vrienden 
willen het slachtoffer nog een kans geven om het geld te regelen. Ze zetten de 
man, hevig bloedend, uit de auto en rijden verder. Dit incident is te typeren als 
gewelddadige vermogenszaken, maar Barry vindt het zelf geen echte ontvoering, 
maar “meer een halfbakken product” omdat het geen geld heeft opgeleverd. 

Bas (36) is een Nederlandse man en vrijgezel. Zijn hoogst genoten schoolopleiding 
is de lts en ten tijde van de vrijheidsberoving werkt hij in de bouw. Bas heeft 
ADHD, is bekend met afkickprogramma’s en in het verleden heeft zijn drank- en 
drugsgebruik voor problemen gezorgd. Hij blowt nog stevig, gebruikt af en toe “nog 
wat sterkers, een xtc pilletje of wat coke, maar ik ben er niet meer aan verslaafd”. 
Bas is in het verleden voor verschillende, zoals hij het noemt “dingetjes”, met de 
politie in aanraking geweest (14 geregistreerde antecedenten) voor delicten als 
overval, wapenbezit, vechtpartijen, inbraak, (hard)drugs(handel) en ontvoering. 
Bas ziet zichzelf als redelijk ervaren op crimineel gebied, maar is op basis van 
zijn antecedentgegevens meer een allrounder te noemen die niet echt ergens in 
gespecialiseerd is. Zelf beschouwt hij zich als “jongen van de straat”.

Synopsis incident en context
Bas heeft samen met twee vrienden een bedrijfje in de bouw. Een van zijn vrienden 
is na betaling van een opdracht er met het geld van de klant vandoor gegaan. 
Volgens Bas heeft hij vierduizend euro “weggemaakt via zijn neus” en als de 
anderen dat ontdekken, willen zij het geld terug hebben. 

“We hebben meerdere malen afspraken met hem gemaakt, dat hij elke week 
wat geeft, dat het geld weer terugkomt, dan was er niets aan de hand, maar hij 
kwam ze niet na.”

Er moet een oplossing komen, want zo gaat het volgens Bas niet langer. De vriend 
wordt al een keer bedreigd en geslagen, maar zonder succes. Ook die dag proberen 
ze hem bang te maken door hem te bellen, om zo het geld terug te krijgen. Als ze 
tijdens bier halen het slachtoffer toevallig op straat zien lopen, spreekt Bas hem op 
straat aan (“Stap even in, potje bier …”). Dat het slachtoffer vervolgens een paar 
klappen krijgt, is volgens Bas gewoon verdiend. Die dag zijn ze behoorlijk onder 
invloed van “pillen en drank” en dan “kraam je allemaal onzin uit”. Het incident 
is te typeren als een gewelddadige vermogenszaak. Zelf vindt Bas dat het geen 



112  |  Ontvoeringen & Gijzelingen  |  6 Voorstelrondje

ontvoering is geweest. Meer een “ruzie tussen vrienden”, wat volgens hem wel 
vaker kan gebeuren bij jongens van de straat.

Berat (40) is een Nederlandse man van Turkse afkomst. Hij heeft in Turkije op 
de middelbare school gezeten, maar woont inmiddels meer dan twintig jaar in 
Nederland. Hij is getrouwd, heeft kinderen en is een paar jaar geleden werkloos 
geworden. Hij heeft een eigen zaak gehad, en daarvoor is hij in dienst geweest 
bij verschillende bedrijven. Berat vertelt dat hij “vroeger” verslaafd is geweest aan 
gokken. Volgens Berat heeft hij geen last van psychische problemen. Hij vertelt 
dat hij alleen voor ruzies en alcohol met de politie in aanraking geweest. Zijn 
drugsantecedenten verzwijgt hij in eerste instantie, maar tegen het einde van het 
interview geeft hij ze met omhaal van woorden toe:

“Kijk sommige mensen kunnen fouten maken, maar normaal is een man een 
goede man. Je moet die man toch een kans geven, als het niet dodelijk is, maar 
over geld, dat zijn kleine foutjes, dan moet hij toch leven, dan moet je hem een 
kans geven. Ik moet zorgen voor het goede leven van mijn familie.” 

Op basis van politiegegevens (5 antecedenten) is Berat specialist (drugs) te noemen. 
Zelf ziet hij zich graag als “belangrijk persoon” binnen de Turkse gemeenschap, die 
bij problemen om hulp wordt gevraagd.

Synopsis incident en context
Berat bevindt zich op een Turks feest, waar een van de gasten die behoorlijk  dronken 
is, vrouwen lastigvalt op de dansvloer. Berat vertelt dat dit in zijn cultuur niet kan  
en dat de gastheer hem vraagt om “het probleem op te lossen”. Berat stuurt een 
paar jongens op de lastpak af, die hem vervolgens met enig geweld buiten de 
deur hebben gezet. Bij de ingang ontstaat een woordenwisseling, waarna Berat de 
jongens opdracht geeft om de man richting zijn huis te brengen. Niet veel later komt 
de man terug en hij begint stennis schoppen. Berat’s reputatie staat op het spel en 
hij besluit dat hij zich er zelf mee gaat bemoeien. Hij geeft de man wat “klapjes in zijn 
gezicht” en geeft opdracht om de man thuis af te zetten. Samen met drie anderen 
wordt de man in een auto geduwd en Berat rijdt mee om te zorgen dat het probleem 
nu definitief opgelost wordt. Tijdens de rit ontstaat er weer een woordenwisseling, 
waarbij over en weer wordt gescholden en geslagen. Het slachtoffer wordt daarom 
uit de auto gezet, ver uit de buurt van het feest. Vervolgens wordt hij, na wat klappen 
geïncasseerd te hebben, op een afgelegen plek achter gelaten. Volgens Berat is het 
niet ver en kan hij makkelijk lopend naar huis komen. Het incident is te typeren als een 
vrijheidsberoving van mannen, maar Berat ziet dat zelf anders. Hij beschouwt het als 
“een ruzie”, waarbij veel drank in het spel is.

Biagino (36) is een Nederlandse man met een Italiaanse achtergrond. Hij komt uit een 
gebroken gezin, heeft enkel de basisschool gevolgd en kent een lange geschiedenis 
met jeugdzorg en andere hulpverleningstrajecten. Biagino vertelt diverse baantjes 
gehad te hebben, alle met een relatief kort dienstverband. Hij is verslaafd (geweest) 
aan drugs (cocaïne, wiet en GHB) en zijn drugsgebruik zorgde altijd voor veel 
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problemen. Hij staat onder behandeling bij de GGZ.73 Biagino is gescheiden en nu 
vrijgezel. Hij heeft kinderen die wonen bij zijn ex. Meer dan 100 antecedenten staan 
bij de politie geregistreerd, waaronder verschillende vrijheidsberovingen. Volgens 
Biagino kan er een film gemaakt worden van wat hij allemaal heeft meegemaakt. 
Hij beschouwt zich zelf als “mafioso” en ontleent daar zijn status aan. Gezien zijn 
politiegeschiedenis en wat hij verteld heeft, is hij een allrounder te noemen die alles 
oppakt wat zich aandient, waardoor hij zich nergens in heeft gespecialiseerd.

Synopsis incident en context
Biagino raakt “via-via” betrokken bij de gijzeling waar hij later voor veroordeeld 
wordt. Hij vertelt dat zijn broer “mot had” met het latere slachtoffer “om een 
mokkel” en dat de naam van zijn familie door het slijk wordt gehaald. Die dag zitten 
ze “onder de drank en drugs” en ze willen het slachtoffer “alleen maar klappen 
geven”, maar het verloopt iets anders. Als Biagino en zijn familieleden bij de woning 
van het slachtoffer komen, begint zijn broer het slachtoffer te bedreigen en uit te 
schelden. Het slachtoffer scheldt terug, waardoor Biagino zich ook beledigd voelt 
en zich met de ruzie gaat bemoeien. De broer van Biagino heeft vervolgens het 
slachtoffer “helemaal total loss geslagen en hem de woning uitgegooid”. Buiten 
aangekomen, wil Biagino drugs hebben en aangezien hij de weg niet kent, moet 
het slachtoffer mee om de weg te wijzen. “Die gozer kende al die weggetjes” en 
brengt hen naar een dealer. Bij de dealer blijft het conflict spelen. Biagino vindt 
dat geen goed idee en besluit om samen met zijn broer naar buiten te gaan. Hij 
neemt daarbij de drugs mee, zonder het te betalen en laat het slachtoffer achter 
bij de dealers. Deze vrijheidsberoving is het beste te typeren als een langdurige 
vrijheidsberoving,74 maar Biagino ziet dat anders en zegt: 

“Ik begrijp jou wel Jaap, gijzeling is iets dat je mensen onder druk houdt achter 
in de auto. Dat noem ik een gijzeling en voor jaren terug heb ik ze wel in de 
kofferbak gehad van mijn auto, twee personen. In mijn optiek was dit geen 
gijzeling, dit was gewoon, hij was niet verplicht om mee te gaan.”

Boaz (45) is een Nederlander die nog nooit op school heeft gezeten. Hij vertelt 
opgegroeid te zijn in een woonwagenkamp en is al zijn levenlang werkloos. Boaz 
is niet verslaafd aan drugs en wil er eigenlijk ook weinig mee te maken hebben. 
Boaz zegt geen psychische problemen te hebben, maar wel dagelijks alcohol 
te gebruiken. Hij heeft geen relatie meer en is meerdere keren met de politie in 
aanraking geweest. Volgens de politiesystemen 118 keer. Boaz weet zelf niet meer 
hoe vaak, maar wel dat het vooral inbraak, geweld en alcoholdelicten betrof. Ook 
komen er drie vrijheidsberovingen in zijn criminele geschiedenis voor. Ondanks zijn 
eerdere ervaringen, vindt hij zichzelf daar eigenlijk niet geschikt voor. 

“Daar moet je wel een persoon voor wezen om dat te doen, zoals Holleeder, dat 
zijn echte criminelen he, zware jongens. Ik zou niet weten wat je moet kunnen 

73 Geestelijke gezondheidszorg.
74 Het slachtoffer is enige dagen vastgehouden door de drugsdealer. Daarnaast speelt drugs een rol, hetgeen bij dit 
 type vrijheidsberoving veel voor komt.
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om iemand goed te ontvoeren, ik denk dat je goed moet nadenken, bedenken 
hoe je het moet doen.”

 
Boaz ziet zichzelf meer als een ‘specialist’, waarbij inbraak in woningen echt zijn 
‘ding’ is en waar hij graag over praat. 

Synopsis incident en context
Boaz vertelt door toedoen van anderen bij de (laatste) vrijheidsberoving betrokken 
te zijn geraakt. Met drie anderen gaat Boaz naar een drugsdealer om wat cocaïne 
te halen. Zelf blijft hij in de auto achter, terwijl zijn vrienden naar binnen gaan. In de 
woning van de dealer gaat er kennelijk iets mis. Twee van hen komen naar buiten 
rennen en vertellen dat ze ervandoor moeten gaan. Volgens Boaz hebben ze hem 
verteld dat de derde man, het slachtoffer, daar achterblijft. “Het maakte mij niets 
uit waar hij blijft, ik ken hem niet, als hij daar wil blijven dan blijft hij daar, moet hij 
zelf weten.” Toen zijn ze met zijn drieën weggereden en achteraf krijgt hij te horen 
dat ze niet hebben betaald voor de drugs, maar wel wat hebben meegenomen. 
Dit is volgens Boaz van tevoren niet afgesproken. “Ze hadden gewoon geld. Ze 
zullen wel gedacht hebben het is een dealer, hij kan toch niet naar de politie.” Het 
slachtoffer dat achterblijft, zit dus in de problemen, hij moet de dealers betalen en 
Boaz vermoedt dat het daarom ontvoering wordt genoemd. Boaz voelt zichzelf niet 
schuldig. Hij is immers niet binnen geweest, maar de politie scheert volgens hem 
alles over een kam. Dit incident is, vanwege het drugsaspect, het beste te typeren 
als langdurige vrijheidsberoving. Zelf beschouwt Boaz het als een “ripdeal”. 

Cluster C: Jonge gewelddadige mannen - of roekelozen?
Conform de benaming van dit cluster zijn alle zes respondenten jong (24-35 jaar), van 
het mannelijk geslacht en gewelddadig. Geen van hen heeft een gedegen opleiding of 
ruime legale werkervaring. Hun leven wordt gekenschetst door periodes van detentie 
en bemoeienis met de politie is hen niet vreemd. Drie zijn specialist en drie allrounder, 
maar bij alle zes is geweld een dominant kenmerk in hun criminele geschiedenis. Zij 
presenteren zich in de interviews als roekelozen; personen die geweld totaal niet 
schuwen. Uit wat zij hierover vertellen spreekt onbezorgdheid over de gevolgen van 
hun gewelddadig gedrag of daaraan verbonden gevaren. Sterker nog, sommige 
respondenten ontlenen aan hun geweld zelfs hun status in het criminele milieu. De 
drugsscene is hen niet vreemd, vijf van hen gebruiken (in meer of mindere mate) drugs 
en vier respondenten zijn ook in de drugshandel actief. Twee personen benoemen 
psychische problemen (depressie of waandenkbeelden) en drie respondenten 
vertellen een extreem kort lontje te hebben. Alle zes zijn bekend met hulpverlenende 
instanties (afkickcentra, psychiatrie). Vier van deze vrijheidsberovingen zijn te typeren 
als gewelddadige vermogenszaak, een als gewelddadige vrouwenkidnap en een als 
seksuele vrijheidsberoving. 

Cadeo (24), is een Nederlandse man met een Surinaamse achtergrond. Hij komt 
uit een gebroken gezin, volgde een mbo-opleiding, heeft geen werk. Ze hebben 
het vroeger thuis financieel gezien niet breed gehad. Cadeo leeft vooral op straat, 
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waar een “heleboel tuig bij elkaar” komt. Op zijn twaalfde is hij al met de politie in 
aanraking gekomen en daarna gaat het mis. Overvallen worden zijn ‘specialisme’. In 
die tijd is Cadeo een fanatiek vechtsporter, maar wegens blessures zit een carrière 
in de sportwereld er voor hem niet in. Cadeo heeft nog steeds een relatie, hij blowt 
elke dag, maar ziet dat niet als verslaving. Uit psychologische onderzoeken die hij 
heeft moeten ondergaan, is gebleken dat hij “best opvliegerig kan zijn”, vooral als 
hem onrecht wordt aangedaan. 

“Ik zie mezelf als een echte crimineel. Ik heb een gewelddadige reputatie. Daar 
ben ik best trots op en daarom krijg ik altijd snel ‘werk’ aangeboden. Ik vind het 
niet erg om een vuurwapen te gebruiken en daar sta ik nu om bekend.”

 
Cadeo vertelt dat hij agressietraining heeft moeten volgen en dat de laatste keer 
zelfs TBS en dwangverpleging tegen hem is geëist. Abnormaal in zijn ogen, “ik 
hoor toch geen stemmen in mijn hoofd”. Volgens Cadeo wordt hij nu beschouwd 
als “harde kern jongen”, zeker nu er TBS achter zijn naam staat.

Synopsis incident en context
Cadeo is zich er naar eigen zeggen niet van bewust geweest dat hij een langdurige 
vrijheidsberoving heeft gepleegd. Hij heeft  zich indertijd met verschillende criminele 
activiteiten bezig gehouden (fraude, wiethandel, inbraken, geweldsdelicten, etc.) en 
van het geld dat hem dit oplevert, leeft hij “als een god in Frankrijk”.75 Tijdens een 
avond stappen leert hij een meisje kennen, dat vervolgens meegaat naar zijn huis waar 
hij zich “met haar heeft vermaakt”. Later blijkt dat zij in de escort zit, waardoor Cadeo 
spontaan besluit dat ze dat werk in vervolg maar voor hem moet gaan doen. Het 
slachtoffer verblijft over een periode van enkele maanden in het huis van respondent, 
waarbij zij de helft van haar inkomsten moet afstaan. Cadeo brengt het meisje zelf naar 
haar klanten, met een vuurwapen op zak, maar hij grijpt niet in als klanten handtastelijk 
en gewelddadig naar het slachtoffer worden. Dat is “het risico van het vak”. Cadeo 
wordt aangehouden voor vrijheidsberoving. Zo heeft hij het nooit bekeken en opgevat, 
“ze was immers al escort”. Het incident is te typeren als seksuele vrijheidsberoving.

Cadfael (29) is een Nederlandse man met een Antilliaanse achtergrond. Hij heeft 
een mts-opleiding gehad, heeft geen werk en heeft verschillende losse relaties met 
vrouwen. Cadfael ziet zichzelf als “muzikant” en vanuit deze ‘scene’ is hij ook met 
drugs in aanraking  gekomen. Hij gebruikt heroïne en cocaïne en ziet dat zelf ook als 
verslaving. Hij zegt meerdere middelen te combineren om tijdens het componeren 
van muziek wakker te blijven en inspiratie te krijgen. Cadfael vertelt “tig keren” met 
de politie in aanraking te zijn geweest, vooral wegens geweld. Naar eigen zeggen 
kan hij heel relaxed zijn, maar heeft hij wel zijn grens, dan denkt hij niet na en “pak 
ik gewoon mijn rechten”. Dat is “mijn manier van doen”. Cadfael vertelt dat hij op 
die momenten geen drugs nodig heeft. “Ik ben juist zonder drugs, dat vind ik ook 
zo raar. Sommigen doen dingen en dan durven ze niet meer als je nuchter bent. 

75 Vgl. Klerks (2000), die al opmerkt dat crimineel gedrag ook een uitdagende en fascinerende kant heeft, het is 
 spannend en alles behalve een ‘burgermannen’ bestaan te noemen. Ook Adler (1993) heeft oog voor de 
 hedonistische levensstijl van drugsdealers.
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Dan ben je toch geen man.” Volgens Cadfeal heb je pas echt karakter als je anders 
met drugs omgaat en ziet zichzelf absoluut niet als een “straatjunkie”. Cadfeal is het 
beste te aan te duiden als specialist, vooral op het gebied van drugs. 
Synopsis incident en context
Cadfael vertelt een actieve en ervaren drugsdealer te zijn. Een van zijn klanten, die 
overigens zelf ook dealt, is hem nog geld verschuldigd en als dit niet terugbetaald 
wordt, besluit hij opeens om het zelf te gaan halen. In de woning van zijn slachtoffer 
zijn meerdere personen (“junkies”) aanwezig, maar zij leggen Cadfael geen 
strobreed in de weg op het moment dat hij zijn slachtoffer onderhanden neemt. 
Sterker nog, “ze helpen mee” als hij het slachtoffer overrompelt. Gezamenlijk 
worden de kleren van het slachtoffer uitgetrokken om hem vervolgens naakt vast te 
binden met een stuk touw en een riem die “toevallig in de woning lagen”. Cadfael 
vertelt dat de anderen niet ingrijpen als het slachtoffer wordt “gebrandmerkt” met 
een heet strijkijzer. Het slachtoffer raakt buiten bewustzijn en moet uiteindelijk in 
het ziekenhuis worden opgenomen voor zijn verwondingen. Aangezien er geen 
cash geld in de woning aanwezig is, neemt Cadfael genoegen met de voorraad 
drugs “zo’n 100 gram bruin”, die het slachtoffer in zijn woning bewaart. Deze 
vrijheidsberoving is te typeren als een gewelddadige vermogenszaak. Cadfael 
beschouwt het eerder als “eigen schuld, dikke bult”.

Camero (35), is een Nederlandse man met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond. 
Ondanks verschillende detentieperiodes, weet hij zijn mbo af te ronden. Hij heeft 
voor korte periodes bij verschillende bedrijven werkervaring opgedaan, maar vertelt 
overwegend zonder (legaal) werk te zitten. Camero heeft geen relatie en gebruikt 
zowel hard- als softdrugs, maar vindt zichzelf niet verslaafd. Meerdere keren komt 
hij met de politie in aanraking, in het begin voor diefstal, later voor overval, gijzeling 
en afpersing. Gezien de variatie kun je hem allrounder  noemen, maar Camero ziet 
zichzelf liever als “professionele crimineel” en is trots op zijn “gewelddadige imago” 
die hij in de “onderwereld”  bezit. Camero wil vooral spreken over de successen die 
hij heeft gehad. Hij vertelt twee verschillende gijzelingen kort na elkaar te hebben 
gepleegd. De een lukt, maar voor de ander wordt hij gepakt. Camero zegt dat hij zeer 
opvliegend en agressief is en dat hij pas later nadenkt over de gevolgen. Dat blijkt 
ook tijdens het interview, door het wisselende gedrag van Camero, moet het gesprek 
met hem in meerdere etappes worden uitgevoerd.

Synopsis incident en context
Camero pleegt samen met twee anderen een ontvoering van een, zoals hij het 
noemt, “criminele zakenman”. De vrijheidsberoving begint met een gewapende 
overval, maar wegens gebrek aan “cash” op de overvallocatie wordt deze gevolgd 
door een ontvoering. Hier is door zijn “matties” vooraf al rekening mee gehouden. 
Camero vertelt vanuit het “criminele circuit” getipt te zijn over hun slachtoffer. De 
man is wellicht betrokken  bij diverse louche handel (witwassen, fraude) waarbij 
hij ook “criminelen bedonderd zou hebben”. Het slachtoffer moet volgens hun 
tipgever “een lesje leren”, waarbij voor Camero als bijkomend voordeel aanwezig 
is dat er “grote hoeveelheden cash te halen zouden zijn”. Camero maakt tijdens de 
voorbereiding en uitvoering gebruik van zijn eerdere ervaringen met ontvoeringen. 
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Het slachtoffer wordt zoals gepland op zijn bedrijf met een vuurwapen overvallen en 
samen met een aanwezige medewerker overrompeld en gekneveld. De eigenaar van 
het bedrijf wordt mee genomen in de kofferbak van hun voertuig. In een safehouse 
wordt gewacht tot de “2 ton aan losgeld” is geregeld. Deze vrijheidsberoving is het 
beste te typeren als een gewelddadige vermogenszaak. Zelf beschouwt Camero 
het als een ontvoering zonder resultaat.

Cemal (24), is een Nederlandse man met een Turkse achtergrond, woont nog bij zijn 
ouders en heeft “door omstandigheden” zijn mbo-opleiding niet afgemaakt. Zijn oude 
liefdesrelatie heeft volgens hem ervoor gezorgd  dat hij met de politie in aanraking 
is gekomen (8 antecedenten). Cemal heeft nu het gevoel dat hij met een stempel op 
zijn hoofd rondloopt. Hij werkt sinds kort als kleine zelfstandige, heeft een nieuwe 
relatie en vertelt nog nooit drugs te hebben gebruikt (ondanks drugsantecedenten). 
Cemal is door het “RIAGG”een keer onderzocht voor “problemen” waar hij mee zit. 
Dit is volgens hem op eigen initiatief, omdat hij niet lekker in zijn vel zat. 

“Door de dagen dat ik heb vastgezeten, heb ik iets van mij verloren, ik heb 
helemaal geen vertrouwen meer, al die bedreigingen en zo, daar heb ik wel spijt 
van, ik heb het toch moeten doen, dat voelde ik, dan heb ik zoiets van laat maar, 
ik moest het gewoon doen.”  

Cemal vertelt dat hij niet tegen oneerlijkheid kan en als hij daarmee wordt 
geconfronteerd niet goed weet te handelen. “Op een gegeven moment ga ik dan 
agressief doen, mij onnodig beschuldigen, daar kan ik niet tegen”, aldus Cemal. Hij 
vertelt dat hij zich probeert te beheersen, maar dat hij “op een gegeven moment 
“gekke dingen” doet. Gezien de variatie in zijn criminele geschiedenis, kan hij als 
allrounder aangeduid  worden, met als specialisme geweld. Zelf ziet Cemal zich niet 
als crimineel. Hij wil ook niets meer met die wereld te maken hebben en doet zijn 
uiterste best om zijn “stempel” weg te poetsen.

Synopsis incident en context
Cemal heeft een relatie met een meisje dat volgens hem lijdt aan het borderline 
syndroom”. Cemal wordt “door verliefdheid” meegezogen in de criminele wereld 
van zijn vriendin en haar familieleden, waardoor hij bij activiteiten wordt betrokken 
waarop hij helemaal niet zit te wachten (het plegen van vermogensdelicten, overmatig 
drugs- en drankgebruik). Verzet hiertegen of het opperen van “andere ideeën” wordt 
door zijn schoonfamilie “niet gewaardeerd”, waardoor Cemal het gevoel heeft steeds 
verder “af te glijden in deze wereld”. Door het wispelturige karakter van zijn vriendin, 
hij beschrijft het zelf als “aantrekken afstoten”, heeft Cemal het gevoel dat hij 
“helemaal gek werd gemaakt en geen controle meer had over zijn eigen leven”. Hij 
besluit vanuit een impuls om naar zijn vriendin te gaan, waarbij hij haar mishandelt en 
bedreigt in haar eigen woning. De politie vindt dat hij het slachtoffer van haar vrijheid 
heeft beroofd, waardoor dit incident als gewelddadige vrouwenkidnap te typeren is. 
Cemal vindt zelf dat zijn gijzeling te veel is opgeblazen. 

“Het woord gijzeling vind ik overdreven, het was alleen een tik en wat geschreeuw 
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en de verkrachting waar zij [het slachtoffer] het over had, heeft al helemaal niet 
plaatsgevonden, dat is door haar verzonnen om mij extra te kunnen pakken.”

Chámo (34), is een Nederlandse man die na zijn middelbare schoolopleiding is 
gaan werken bij verschillende bedrijven, in verschillende functies. De laatste jaren 
heeft hij geen werk meer gehad. Chámo woont samen en is meer dan veertig keer 
met de politie in aanraking geweest. Vooral voor geweld, diefstallen en drugszaken, 
waardoor hij een allrounder te noemen is. Zelf zegt hij alleen weed te gebruiken, 
maar niet verslaafd te zijn. Hij vertelt dat hij psychiatrisch  wordt onderzocht omdat de 
politie denkt dat hij een psychische stoornis heeft. Zelf ontkent hij dat. Maar tijdens 
het interview lijkt Chámo last te hebben van achtervolgingswanen. Hij vertelt onder 
andere op de vlucht te zijn voor criminelen, voor een speciale opsporingsdienst 
te werken en overal microfoontjes en camera’s te zien. Het interview mag ook niet 
opgenomen worden. 

Synopsis incident en context
Chámo pleegt bewust en gepland een gewapende overval, maar dat mondt uit in 
een “onbedoelde gijzeling”. Volgens Chámo beschuldigt een groep criminelen hem 
ervan geld en goederen achterover gedrukt te hebben. Daarom is Chámo dringend 
om geld verlegen en ziet hij een gewapende overval als enige mogelijkheid om snel 
aan geld te komen. Chámo besluit, na wat alternatieven overwogen te hebben om 
een overval te plegen op een winkel behorend bij een landelijke keten, want die 
zijn volgens hem “goed verzekerd”. Het daadwerkelijke slachtoffer76 wordt echter 
willekeurig gekozen. “Zij stond toevallig achter de kassa” en Chámo heeft haar 
nodig om de kassa open te krijgen. Als de overval zich vervolgens verplaatst naar 
een ruimte waar de kluis staat, kunnen de klanten die nog in deze winkel aanwezig 
zijn, ontsnappen. Hierdoor wordt de politie gealarmeerd en verandert de overval 
in een ongeplande gijzeling. Deze vrijheidsberoving is het beste te typeren als 
een gewelddadige vermogenszaak. Chámo neemt zelf ook het woord gijzeling in 
zijn mond om de vrijheidsberoving te typeren, maar herhaalt dat een overval de 
bedoeling is geweest.

Chris (25) is een Nederlandse man die alleen een speciale lbo-opleiding heeft 
gevolgd. Hij vertelt overal en nergens te wonen, geen werk te hebben en af en 
toe een pilletje te slikken, vooral op een feest. Volgens zijn moeder zou Chris 
bindingsangst hebben en dat bevestigt hij: “Ik heb nooit liefde gekend en kan dus 
ook geen liefde gegeven.” Een relatie zit er dus (nog) niet in. Hoe vaak Chris met 
de politie in aanraking is geweest, kan hij zich niet herinneren. Het waren volgens 
hem vooral voor “grote dingen” als meerdere keren geweld, poging doodslag, 
bedreiging, afpersing, ontvoering en wapenhandel. Chris vertelt dat er verschillende 
“gedragskundige onderzoeken” zijn geëist, maar dat het er tot nu toe nog nooit 
van is gekomen. Wel vindt hij van zichzelf dat hij “een kort lontje” heeft en dat hij 
soms “totaal geen remmingen” kent. Chris ziet zichzelf graag als grote crimineel, 
die zich ‘gespecialiseerd’ heeft in wapen- en drugshandel, maar dit blijkt niet uit 
zijn politiegeschiedenis. Hij etaleert zich naar de buitenwereld toe vaak als een 

76 Vgl. Crelisten en Szabo (1979) die onderscheid maken tussen primair en secundair slachtofferschap.
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domoor. “Ik stel me vaak als domoor op, veel mensen trappen daar in, maar ik gooi 
ze bewust zand in de ogen, dat ze mij onderschatten.” 

Synopsis incident en context
Chris is betrokken bij een vrijheidsberoving die een redelijk georganiseerd begin 
kent, maar waarbij onnadenkend en impulsief gedrag de uitvoering domineert. 
Chris vertelt al jaren actief in de drugs- en wapenhandel te zijn, waarbij zijn latere 
slachtoffer een soort “werknemer” is. Volgens Chris is hij verantwoordelijk voor het 
stashen van de drugs, koerierswerkzaamheden of andere simpele klussen tegen 
betaling. Op een gegeven moment benadert het slachtoffer Chris om geld te lenen. 
“Zo’n 1200 euro”, die hij vervolgens niet meer terugbetaalt. Hierdoor is niet alleen 
het vertrouwen tussen Chris en zijn medewerker geschonden, ook voelt Chris zich 
door hem “bedonderd”: “Niet zo zeer om het geld, maar meer uit principe.” Chris 
probeert te achterhalen waar zijn slachtoffer verblijft, door (prepaid) telefoons uit te 
delen en geld te geven aan (andere) verslaafden die hem kennen voor informatie 
over zijn slachtoffer. Uiteindelijk wordt hij geïnformeerd over de verblijfplaats en vanaf 
dat moment reageert Chris vanuit een impuls. Samen met een vriend ‘vliegt’ hij naar 
“het junkenpand” toe, dringt de woning binnen en met geweld overmeestert hij zijn 
slachtoffer. Zijn slachtoffer wordt vervolgens “in de kofferbak van de auto gefrommeld” 
om hem in een safehouse, dat hier overigens niet voor bedoeld is, vast te binden en 
zeer gewelddadig toe te takelen. Het slachtoffer wordt, na verkrijging van een klein 
geldbedrag, “meer dood dan levend ergens op straat uit de auto gegooid”.

“Ik was heel kwaad dat ik slechts enkele tientjes kon pinnen en ben weer terug 
gegaan, ik heb hem [slachtoffer]vervolgens weer geslagen net zo hard tot het leek 
dat hij dood was. Toen stopte ik. Het was niet de bedoeling om hem dood te slaan, 
maar als het was gebeurd dan was dat zo en dan moesten we hem begraven.”

Deze vrijheidsberoving is het beste te typeren als een gewelddadige vermogenszaak, 
zelf houdt Chris het op een combinatie van afpersing, ontvoering en poging doodslag.

Cluster D: Samenplegers
Twee van de respondenten uit dit cluster zijn vrouw, de ander vier man. Hun leeftijd 
varieert sterk, van 14 tot en met 62 jaar. Twee respondenten gaan nog naar school, 
één heeft een eigen bedrijf. Niemand is verslaafd, psychische problemen komen 
wel voor. Afgezien van een jonge respondent (een meisje dat alleen vanwege 
het onderhavige delict in aanraking kwam met de politie), zijn de respondenten 
te typeren als allrounder. De verhalen van de respondenten bevestigen de titel 
van dit cluster: in alle gevallen werd de vrijheidsberoving samen met één of meer 
anderen gepleegd. Drie van deze vrijheidsberovingen zijn te typeren als publieke 
vrijheidsberoving, een als geweldloze vrouwenkidnap, een als gewelddadige 
vrouwenkidnap en een als gewelddadige vermogenszaak. 

Dahbia (17) is een Nederlands meisje met een Marokkaanse achtergrond. Ze woont 
nog bij haar ouders en gaat naar school (havo). Dahbia vertelt dat ze nog nooit eerder 
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met de politie in aanraking is geweest. In het politiesysteem HKS staan echter twee 
antecedenten geregistreerd die overigens beide te herleiden zijn naar de door Dahbia 
gepleegde vrijheidsberoving. Je kunt je afvragen of Dahbia niet beter tot het eerste 
cluster (cluster A) gerekend kan worden, gezien haar onbekendheid met de politie. 
Dahbia is niet verslaafd en zegt geen psychische problemen te hebben. Het hebben 
van een “goede reputatie” en het dragen van de juiste kleding zijn onderwerpen 
die haar leven op dit moment domineren. Financieel gezien heeft ze niet te klagen, 
ze heeft nu een baantje in een winkel en vertelt nog geen vriendje te hebben. Op 
basis van Dahbia’s summiere criminele historie is ze niet als allrounder of specialist te 
kwalificeren, maar als iemand met weinig ervaring. Zelf ziet ze zich als een “scholier” 
die in het verleden een misstap heeft gemaakt waar ze veel spijt van heeft.

Synopsis incident en context
Dahbia (toen 14) pleegt samen met twee vriendinnen77 een vrijheidsberoving. Zij 
hebben een conflict met een leeftijdsgenootje. Het slachtoffer zou geroddeld hebben 
en de drie vriendinnen vinden dat “het slechte praten” maar eens afgelopen moet 
zijn. Omdat gewoon aanspreken niet is gelukt, bedenken ze een plan om het geroddel 
te doen stoppen en spreken met elkaar af wie wat zal doen. Het uitpraten loopt 
echter compleet uit de hand, het slachtoffer wordt mishandeld en tegengehouden 
als zij ervandoor wil gaan. De ontstane vrijheidsberoving duurt volgens Dahbia in 
totaal meer dan een uur, waarbij er vooral het laatste half uur steeds meer geweld 
bij te pas komt. Door de komst van onbekende buitenstaanders, komt er plots een 
einde aan het incident. Deze vrijheidsberoving is het beste te typeren als publieke 
vrijheidsberoving. In de ogen van de Dahbia stelt het allemaal niet zo heel veel voor, 
ze vindt het meer een ruzie alhoewel ze wel vindt dat ze te ver is gegaan.

Dave (14), een geboren en getogen Nederlandse jongen en woont bij zijn (gescheiden) 
ouders. Hij is ten tijde van de vrijheidsberoving slechts 11 jaar oud, maar is toch 
al vaker met de politie in aanraking geweest. Dit is volgens hemzelf onder andere 
voor brandstichting en een paar ruzies. Dave volgt speciaal onderwijs. Hij vertelt dat 
hij heel impulsief kan reageren. Dat hij eerst iets doet en dat hij daarna pas gaat 
nadenken. Volgens Dave heeft hij “een ODD-stoornis”. Dit uit zich volgens hem in 
“… het doen van volwassen gedrag, maar in combinatie van het denken van een klein 
kind”. Dave wordt hiervoor behandeld, waardoor hij bekend is met hulpverlenende 
instanties. Hij vertelt niet verslaafd te zijn, geen drugs te gebruiken, maar elke dag 
wel een pakje shag te roken. Dave is gezien zijn criminele achtergrond als allrounder 
te kwalificeren, zelf geeft hij aan dat hij het moeilijk vindt om naar zichzelf te kijken. 

Synopsis incident en context
Dave is samen met leeftijdsgenootjes buiten aan het spelen. Een van de 
buurtkinderen gedraagt zich in de ogen van Dave irritant. Dit “jochie” is volgens 
Dave al vaker vervelend geweest. Daarom rent Dave naar hem toe om hem “aan 
te pakken”. Als hij de jongen vast heeft, komt er een andere jongen bij staan die 
oppert om het slachtoffer in een (zee)container te stoppen, die op het veld staat 
waar ze aan het spelen zijn. Samen pakken ze hun slachtoffer beet en duwen hem 

77 Zijn ook geïnterviewd, maar uit de analyse gelaten om, zoals gezegd, uitvergroting te voorkomen.
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in de container, maar die krijgen ze niet echt op slot. Daarvoor zijn ze volgens Dave 
niet sterk genoeg. Het inmiddels huilende slachtoffer kan op een gegeven moment 
de deuren zelf open duwen en wegrennen. Deze vrijheidsberoving is het beste te 
typeren als publieke vrijheidsberoving. Zelf ziet Dave het eerder als mishandeling: 

“Hij had zijn hoofd een beetje kapot en zijn kleren. Een vrijheidsberoving is iets 
heel anders, dat is gewoon als je iemand een paar uur vasthoudt, dit was nog 
geen vijf minuten.”

Derk (38) is een Nederlandse man, inmiddels een gescheiden vader, die vanaf zijn 
17e levensjaar in aanraking is geweest met de politie. Hij heeft een middelbare 
opleiding en vertelt niet verslaafd te zijn of psychische problemen te hebben. Derk 
geeft aan al op jonge leeftijd in de problemen te zijn gekomen, omdat hij opkomt 
voor “onrecht” dat hem in zijn ogen wordt aangedaan. Als dit namelijk het geval is, 
verzet hij zich daartegen en is hij “zo sterk als een os”. Dit laatste heeft de politie en 
het personeel in de gevangenis meermaals  zelf moeten ervaren, aldus Derk. In de 
bajes wordt Derk naar eigen zeggen gezien als een grote jongen.  In het verleden is 
hij wel betrokken geweest bij de drugshandel. De politie ziet hem als een ‘regelaar’. 
Zelf ziet hij zichzelf het liefste als “een organisator of manager”. Gezien zijn diverse 
criminele ervaringen is hij het beste als allrounder te typeren.

Synopsis incident en context
Derk gijzelt samen met zijn maat tot twee keer toe een man. Het slachtoffer heeft 
Derk van alles beloofd, maar komt geen enkele afspraak na. Daarnaast bezit de man 
behoorlijk wat geld en dat is iets wat Derk, zeker na een detentieperiode, “goed 
kon gebruiken”. Samen met zijn maat maken ze een plan en bepalen ze wie wat zal 
doen. Het slachtoffer wordt in diens eigen woning overmeesterd, vastgebonden 
en bedreigd. De eerste keer neemt Derk genoegen met een groot geldbedrag 
dat het slachtoffer hun cash aanbiedt. Aangezien andere beloftes (nog steeds) niet 
zijn nagekomen en er waarschijnlijk meer geld te halen valt, besluiten ze om hun 
slachtoffer met een tweede bezoek te vereren. Ook de tweede gijzeling wordt 
weer (goed) voorbereid. Die is nog in volle gang als de politie, die getipt is door 
omstanders, roet in het eten komt gooien. Beide vrijheidsberovingen zijn het beste 
te typeren als gewelddadige vermogenszaken. Derk noemt het zelf een gijzeling, 
maar legt daarbij wel de nadruk op de afpersing.

Dina (62) is een geboren en getogen Nederlandse vrouw en al overgrootmoeder. 
Dina is opgegroeid in een woonwagenkamp. Zij is alleen naar de lagere school 
geweest en heeft daarna uiteenlopende baantjes gehad (legaal en illegaal), 
maar nooit echt lang. Het leven van Dina wordt gekenmerkt door problemen. 
“Criminaliteit, verwaarlozing, seksueel misbruik, vechtpartijen, ziekte, gedonder 
met politie en hulpverlenende instanties.” Dina is niet verslaafd aan alcohol of 
drugs, maar geeft wel aan psychische problemen te hebben. Zij duidt dit laatste 
zelf aan als overspannen en zenuwaanvallen. In haar leven is ze meerdere keren met 
de politie in aanraking geweest, vooral voor vechtpartijen. Zelf zegt ze het altijd 
voor haar kinderen en kleinkinderen op te nemen en dat dan soms “de stoppen 
los slaan”. Gezien haar criminele staat van dienst is ze als allrounder te kwalificeren. 
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Synopsis incident en context
Volgens het politiedossier is het slachtoffer, een kleindochter van Dina, door haar 
vader en broer ontvoerd en vervolgens enkele dagen tegen haar wil in de woning 
van oma Dina vastgehouden. Daar zou ze door haar grootvader zijn verkracht. 
Dina spreekt dit verhaal met klem tegen. Volgens Dina is haar kleindochter “niet 
helemaal goed in haar hoofd en verzint zij allerlei verhalen” – en dat is volgens haar 
bij zowel de hulpverlening als de politie bekend . Tijdens de aangifte is in haar ogen 
het verhaal van haar kleindochter klakkeloos voor waarheid aangenomen, zonder 
het gecontroleerd te hebben. Volgens Dina is het pijnlijke aan de situatie dat haar 
echtgenoot is beschuldigd van seksueel misbruik, terwijl hij terminaal ziek is en 
zich niet meer zelfstandig kan bewegen. Ze vertelt dat haar man niet veel later is 
overleden. Afgaand op het politiedossier moet  dit incident aangeduid worden als 
seksuele vrijheidsberoving, maar op basis van het verhaal van Dina – waarvan de 
juistheid achteraf (voor het grootste deel) wordt bevestigd door de politie – is het 
eerder te typeren als geweldloze vrouwenkidnap.

Direnc (17) is een Nederlandse jongen met een Turkse achtergrond. Hij is net ontslagen 
uit detentie en woont weer bij zijn ouders. Hij heeft geen werk en wil weer naar school. 
Direnc zegt dat hij tijdens zijn detentie meerdere persoonlijkheidsonderzoeken 
heeft moeten ondergaan. Daaruit blijkt volgens Direnc dat hij “gewoon normaal” 
is, maar dat hij wel snel ontvlambaar is. De vriendengroep is, naast zijn familie, het 
belangrijkste voor hem. Vooral zijn status binnen de groep moet zorgvuldig bewaakt 
worden en daarom mag niemand weten dat wij hem interviewen. De interviewlocatie 
heeft hij met zorg gekozen, maar eenmaal binnen praat hij ronduit. Direnc vertelt dat 
hij zelf niet verslaafd is, maar dat er binnen zijn groep wel drugs worden gebruikt en 
verhandeld. Volgens Direnc wordt hij door de politie ten onrechte als de grote dader 
aangewezen. Hij is voor vrijheidsberoving en poging doodslag veroordeeld, maar 
zegt stellig dat hij helemaal niet de intentie heeft gehad om “een vrijheidsberoving te 
plegen, laat staan iemand te vermoorden”. Gezien zijn gevarieerde criminele ervaring 
is Direnc het beste aan te duiden als allrounder.

Synopsis incident en context
Direnc is met zijn vrienden aan het “chillen” in de woning van zijn grootouders, 
die op vakantie zijn. Op een gegeven moment ontstaat bij hen het idee om twee 
vriendinnen te bellen en ze uit te nodigen om ook te komen. Eenmaal binnen, vindt 
een van de meisjes het aantal jongens te groot en besluit weg te gaan. Na haar 
vertrek doet Direnc de deur op slot, iets wat hem later zwaar wordt aangerekend. 
Het andere meisje wil blijven, omdat een van de aanwezige jongens een “flow” van 
haar is. In het begin is het gezellig en leuk, maar dit verandert als het meisje en haar 
“scharrel” ruzie met elkaar krijgen. Van bekvechten wordt het slaan en schoppen 
en op een gegeven moment gaan drie jongens met het tegenstribbelende meisje 
naar een slaapkamer. Wat er precies in die slaapkamer gebeurt, weet Direnc niet 
te vertellen, maar de ruzie gaat daar wel door. Volgens Direnc gaat het conflict 
over een “ongewilde zwangerschap”, waarbij het slachtoffer in haar “buik werd 
geslagen en een kussen op haar hoofd werd gedrukt”. Hevig geschrokken van een 
bewusteloos slachtoffer, ontstaat er paniek en wil iedereen het huis zo snel mogelijk 
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verlaten. Deze vrijheidsberoving is het beste te typeren als een gewelddadige 
vrouwenkidnap. Direnc vindt het zelf eerder “een ruzie, waarbij wel geslagen is”, 
maar dat het verhaal door het slachtoffer erg is “aangedikt”.
 
Duygu (33) is een Nederlandse man met een Turkse achtergrond. Hij groeit op in 
een groot gezin dat moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Om er bij te 
kunnen horen, pleegt hij inbraken en diefstallen. Over deze periode in zijn leven is 
Duygu allesbehalve trots. Maar voor de vechtpartijen waarvoor hij gepakt is, schaamt 
hij zich minder. Dat hoort volgens hem bij het “opgroeien op straat”. Je moet voor 
jezelf opkomen, “anders lopen ze over je heen”. Duygu noemt zichzelf onzeker, 
maar ook erg nieuwsgierig en iemand met een kort lontje. Zijn nieuwsgierigheid 
zorgt ervoor dat hij bijvoorbeeld verschillende soorten drugs (zoals xtc, cocaïne) 
heeft uitgeprobeerd, maar raakt nooit verslaafd. Gezien zijn criminele verleden is 
Duygu te typeren als een allrounder. Duygu vertelt zijn leven nu weer op orde te 
hebben. Hij is inmiddels gescheiden van zijn vrouw, geniet van zijn vrijgezellenleven 
en de economische weelde die zijn goedlopende bedrijf hem verschaft. 

Synopsis incident en context
Duygu wordt tijdens zijn werk gebeld door zijn jongere broer. Die heeft problemen 
met twee andere jongens en ze hebben afgesproken om hun problemen in een park 
uit te praten. Duygu vertrouwt de situatie niet en besluit om samen met zijn collega 
ook naar de ontmoetingsplek te gaan. Als Duygu ziet dat zijn broertje door twee 
andere jongens met een steen op zijn hoofd wordt geslagen, besluit hij in te grijpen. 
De jongens zien dat en gaan er vandoor. Duygu rent achter ze aan. De achtervolging 
veroorzaakt een hoop tumult, omdat die zich afspeelt in een drukke winkelstraat en 
in verschillende winkels. Uiteindelijk kan een van de jongens ontsnappen, maar 
weet Duygu met hulp van zijn collega de ander te overmeesteren. Vervolgens duwt 
Duygu deze jongen in hun eigen auto en neemt hem mee. Ze besluiten om via het 
ene slachtoffer, de andere te gaan “lokken”. Na verschillende telefoontjes, waarbij 
over en weer bedreigingen worden geuit, spreken ze af om elkaar te ontmoeten op 
een locatie in de buurt. Daar aangekomen, verschijnt niet het andere slachtoffer, 
maar omsingelt de politie de auto waarin ze zitten. Dit incident is het beste te 
typeren als een publieke vrijheidsberoving. Duygu spreekt zelf van een ruzie die 
uitloopt in een ontvoering.

Cluster E: Zedendelinquenten
Alle zeven respondenten uit dit cluster zijn man, in leeftijd variërend van 28 tot en met 
47 jaar. Twee zijn verslaafd (geweest) en allebei, plus een derde respondent spreken 
van psychische problemen. Hun opleidingsniveau loopt uiteen van speciaal onderwijs 
tot en met hbo. Wat betreft hun criminele gedrag zijn zes van de zeven te typeren 
als allrounder. Allemaal hebben ze zedenantecedenten, uiteenlopend in aantal en 
ernst. Toch hebben de vrijheidsberovingen in dit onderzoek niet vanzelfsprekend ook 
een seksuele dimensie. Van drie respondenten is de gebeurtenis wel te typeren als 
seksuele vrijheidsberoving, maar van de anderen als gewelddadige vrouwenkidnap 
(twee respondenten) of als gewelddadige vermogenszaak (twee respondenten).
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Eddy (28) is een Nederlandse man met weinig opleiding. Zijn ouders zijn gescheiden. 
Hij vertelt dat hij veel schulden heeft, maar dat hij gelukkig werk heeft.

“Ik heb op het speciaal onderwijs gezeten en heb niet echt een opleiding gehad, 
op mijn vijftiende werd ik van school getrapt en toen kon ik geen vakantie vieren, 
ik kreeg van mijn vader een schop onder mijn kont en moest aan het werk achter 
de kruiwagen.”

Eddy zou (te) veel energie hebben (mogelijk ADHD), maar dat is volgens hem nooit 
officieel getest. Hij heeft vroeger hard- en softdrugs gebruikt en vertelt dat hij in 
de periode dat alle problemen speelden “helemaal de weg kwijt was”. Hij zit in 
die tijd niet lekker in zijn vel, heeft verkeerde vrienden, ruzie met zijn vader en 
een problematische relatie met zijn toenmalige vriendin. De zeven contacten met 
de politie spelen ook in die periode, waardoor er nu bedreiging, mishandeling, 
verkrachting en vrijheidsberoving op zijn antecedentenlijst vermeld staan. Gezien 
deze diversiteit is hij als allrounder aan te merken. Eddy ziet zichzelf niet (meer) 
als crimineel. Hij vertelt na die tijd met alles gekapt te hebben en ook niet meer 
verslaafd te zijn. Hij heeft een nieuwe vriendin, een huis en een baan en gebruikt 
alleen nog “tabak en alcohol en af en toe een joint”.

Synopsis incident en context
Eddy heeft in die tijd een knipperlicht relatie met zijn latere slachtoffer, waarin seks 
en drugs een dominante rol spelen. Op de bewuste avond is Eddy’s toenmalige 
vriendin “helemaal van de wereld geraakt” door drugsgebruik. Ze hebben eerder 
die avond seks gehad en is alles nog “koek en ei”. Deze relaxte sfeer verandert 
als ze drugs gebruiken, wat kennelijk verkeerd bij haar viel. Volgens Eddy wordt ze 
“para” en wil ze “zelfmoord plegen”. Eddy vertelt dat hij haar heeft wegtrokken uit 
een openstaand raam om dat laatste te voorkomen. Maar ze blijft “flippen”.

“Op een gegeven moment heeft ze haar kleren uitgetrokken en zij zei ‘wacht 
maar ik ga je iets aan doen’. Ik zeg wat ga je me aandoen terwijl je zo naakt staat. 
Ze zei dat ze zo naakt op straat zou gaan staan en zou zeggen dat hij haar zo op 
straat had gezet.” 

Eddy vertelt dat hij nog geprobeerd heeft om haar tegen te houden door de voordeur 
op slot te draaien. Er ontstaat een worsteling, maar ze weet toch te ontsnappen. 
Tijdens de aangifte heeft het slachtoffer tegen de politie gezegd dat ze is verkracht. 
Eddy ontkent dat laatste met klem. Volgens Eddy doet ze dat bewust, omdat ze 
een vrouw toch eerder  geloven dan een man. Deze vrijheidsberoving is het beste 
te typeren als gewelddadige vrouwenkidnap.78

 
Eisa (30) is een Nederlandse man met een gemixte Noord-Afrikaanse en Zuid-
Amerikaanse achtergrond. Eisa vertelt dat hij op zijn tiende voor het eerst met 

78 Terwijl op basis van het politiedossier het als een seksuele vrijheidsberoving getypeerd kan worden. Een kwalificatie 
 die Eddy ten stelligste ontkent. Tijdens het interview komt Eddy betrouwbaar en authentiek over. Hij vertelt dat hij 
 eerder op de dag wel seks heeft gehad, maar dat is gewild. Later blijkt dat het slachtoffer de aangifte met betrekking 
 tot de verkrachting heeft ingetrokken. Dit laatste blijkt op een andere plaats in het politiesysteem vastgelegd te zijn.
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de politie in aanraking kwam en dat dit sindsdien in verschillende landen is 
gebeurd. Hij ziet de criminele wereld als zijn wereld. Volgens Eisa was zijn leven 
misschien heel anders gelopen als hij niet al zo jong met de politie in aanraking was 
gekomen. Misschien had hij dan wel gestudeerd, terwijl hij nu nog geeneens zijn 
basisschoolopleiding heeft weten af te ronden. 

“Ik ben intelligent en als ik me had kunnen concentreren op het rechte pad, dan 
had ik misschien niet geleefd in de schemerwereld van de samenleving. Ik kan niet 
bepalen wat ik word of ga worden. Ik heb de potentie om een grote crimineel te 
worden. Het is een lotsbestemming. De criminele wereld is mijn wereld. Ik stop 
niet in dit milieu, het is een levensstijl geworden, die je jezelf aanleert.” 

Eisa heeft geen werk, is niet verslaafd en heeft geen vrienden, “enkel kennissen”. 
Volgens Eisa is hij erg zelfverzekerd, heeft hij narcistische trekjes en een hoog IQ 
en is hij een “echte perfectionist”. In Nederland is hij meer dan twintig keer met de 
politie in aanraking geweest, vooral voor geweld- en drugszaken, waarbij meerdere 
vrijheidsberovingen zijn voorgekomen. Eisa is het beste als een specialist te typeren, 
hetgeen hij zelf ook opmerkt. “Ontvoeringen zijn mijn handelsmerk geworden.” 

Synopsis incident en context
Eisa is met anderen betrokken bij, zoals hij het zelf noemt “een ontvoering van een 
crimineel”, die zeer professioneel is uitgevoerd. Na een gedegen voorbereiding, 
waarbij zij hun slachtoffer dagenlang observeren, overvallen Eisa en zijn companen 
in ‘commandostijl’ het slachtoffer op straat. De auto van het slachtoffer wordt 
klem gereden en hij wordt samen met zijn bodyguard met (vuurwapen)geweld 
overmeesterd. Het slachtoffer wordt vastgebonden en gekneveld in een vluchtauto 
gezet en vervolgens rijden ze snel weg, de bodyguard achterlatend. De totale 
overrompeling duurt slechts enkele minuten. Tijdens de vlucht wordt er gewisseld 
van auto, waarna het slachtoffer naar een safehouse wordt gebracht. Eisa en zijn 
vrienden nemen met de tegenpartij contact op en eisen 1 miljoen euro voor de 
vrijlating van het slachtoffer.79 Deze vrijheidsberoving is het beste te typeren als een 
gewelddadige vermogenszaak.

Elano (38) is een Nederlandse man met een Antilliaanse achtergrond. Na de lts volgt 
hij meerdere vakopleidingen en werkt al lange tijd als zzp-er in de bouwwereld, 
maar heeft het financieel niet breed. Hij is getrouwd, heeft kinderen en houdt er 
daarnaast meerdere “scharrels” op na. Elano ziet zijn softdrugsgebruik als verslaving, 
hij blowt immers bijna iedere dag. Volgens Elano is hij zo’n 80 keer met de politie in 
aanraking gekomen, vooral voor diefstallen, verduistering, drugshandel, geweld en 
verkrachting.80 Gezien deze variatie is hij een allrounder te noemen. Zelf vindt Elano 
dat hij “geen lieverdje is geweest”. Elano vertelt erg bezig te zijn met zijn reputatie, 
waarbij zijn pistool (een “mozer”)81 in zijn kring een positief effect heeft, maar dat 
de verkrachtingen op zijn lijst zijn reputatie schaden. Volgens Elano heeft hij geen 
psychische klachten, maar is er wel meerdere keren tbs tegen hem geëist.

79 Tijdens de onderhandelingen wordt dit bedrag fors verlaagd.
80 In de politiesystemen staan 43 antecedenten geregistreerd.
81 Fonetische uitspraak van een merk, een Mauser, (hand)vuurwapen.
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Synopsis incident en context
Elano is getrouwd, maar heeft daarnaast meerdere vriendinnen. Met een van hen heeft 
hij geregeld ruzie en eigenlijk wil Elano van haar af. Het kost volgens Elano te veel tijd, 
geld en energie om haar erbij te houden.“Als ik met die bitches beweeg, dan zorg ik 
goed voor ze, dan verwaarloos ik ze niet, ze krijgen alles wat hun hartje begeert.” Na 
een hevige ruzie, waarbij hij zijn slachtoffer vertelt met de relatie te stoppen, krijgt Elano 
zin in seks. Het gebeurt volgens hem wel vaker dat ze na een ruzie seks hebben en ook 
nu dramt hij door. Hij dwingt haar tot het hebben van seks in haar eigen woning. Tijdens 
de daad staat de politie, kennelijk toevallig, voor de deur. Zij bellen aan, maar Elano 
weet te voorkomen dat zijn slachtoffer de deur opendoet. Hij wil niet dat ze, beiden 
poedelnaakt, met de politie moeten praten. Waarom de politie voor de deur staat en 
wie hen heeft gebeld, kan Elano niet vertellen.82 Als de politie weggegaan is, verlaat 
ook Elano de woning. Deze vrijheidsberoving is het beste te typeren als een seksuele 
vrijheidsberoving, hetgeen ook door Elano wordt bevestigd.
 
Enzo (29) is een Nederlandse man met een Antilliaanse achtergrond. Hij heeft 
een vmbo-opleiding gevolgd, heeft een relatie en vertelt uit een “goed milieu” 
te komen waardoor hij “nooit te klagen heeft gehad over geld”.  Enzo zegt niet 
verslaafd te zijn, wel af en toe wat drugs te gebruiken, en geen psychische klachten 
te hebben. Enzo zegt dat hij meer dan vijftig keer met de politie in aanraking is 
geweest, terwijl in de politiesystemen sprake is van nog geen tien antecedenten. 
Die betreffen zeden-, vermogens- en geweldszaken, maar volgens Enzo stelt “het 
zedenaspect uit mijn personaliadossier” niet veel voor. Het heeft te maken met 
een ex die het niet kon verkroppen dat hij een ander heeft. Volgens Enzo vertelt ze 
vanuit “jaloersigheid” allemaal leugens die nooit zijn bewezen, maar wel achter zijn 
naam blijven staan. Hij is het beste als allrounder te kwalificeren. Enzo zegt dat hij 
nu een “isd” boven zijn hoofd heeft hangen en beschouwt dat als kwalificatie om 
crimineel te zijn en te blijven. De gevangenis is in zijn ogen een soort highschool, 
“je komt mensen in de gevangenis tegen en dergelijke en daar leer je van alles”.

Synopsis incident en context
Een vriendin van Enzo vertelt dat ze door een man bedwelmd en seksueel misbruikt 
is. Deze man, het latere slachtoffer, zou alleen in een huis wonen en zou vaker “jonge 
meisjes geld betalen in ruil voor seks”. De seksuele handelingen die de man  verricht 
met de meisjes, worden door hem gefotografeerd en vastgelegd op video. Als Enzo 
en zijn vrienden het verhaal van hun vriendin horen, besluiten ze om de man “te 
grazen te nemen”. Ze bedenken gezamenlijk een plan en lokken met een smoes hun 
latere slachtoffer naar zijn eigen woning. Daar overvallen Enzo en zijn vrienden de 
man, waarbij behoorlijk fysiek geweld is gebruikt. Ze binden de man vast op een stoel 
en plakken zijn mond af met tape. Voor Enzo is het de bedoeling om de woning weer 
te verlaten, maar zijn vrienden halen de zakken van hun slachtoffer leeg en treffen 
daarin veel geld aan. Vervolgens doorzoeken ze de woning. Ze treffen in een kamer 
veel seksfoto’s en video’s aan, maar ook een dichte kluis en een geladen vuurwapen. 
Omdat ze willen weten wat er in de kluis zit, zetten ze het slachtoffer onder druk om 
de kluiscode af te staan. Daarbij maken ze gebruik van zijn eigen vuurwapen (de 

82 Elano vermoedt dat een van de agenten een oogje had op zijn ex.
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wapens die ze zelf mee hebben genomen, zijn ongeladen). Deze vrijheidsberoving is 
het beste te typeren als een gewelddadige vermogenszaak, alhoewel Enzo het zelf 
betitelt als een “wraakactie”.

Erdem (47) is een Nederlandse man van Turkse afkomst. In Turkije heeft hij op de 
basisschool gezeten, maar hij heeft daarna geen enkele opleiding weten af te maken. 
Lange tijd werkt hij in Nederland in de confectie-industrie, maar de laatste jaren is 
hij werkloos. Erdem is getrouwd en heeft kinderen. Hij heeft geen enkele ervaring 
met drugs. Erdem vertelt drie keer met de politie in aanraking te zijn geweest: 
voor “ruzie en verkrachting” (maar in de politiesystemen staan 9 antecedenten 
geregistreerd). Hij is het beste als allrounder te typeren, maar ziet zichzelf niet als 
crimineel. Volgens hem was het “allemaal niet de bedoeling” en beschouwt hij 
zichzelf vooral als slachtoffer. Erdem vertelt geen psychische problemen te hebben, 
maar zegt wel “ik ben wel iemand, als men mij aanraakt, dan zal ik altijd terug 
vechten”. Trots en status spelen bij hem een belangrijke rol.83 

Synopsis incident en context
Erdem heeft al een tijdje het gevoel dat er een “erotische spanning” hangt tussen 
hem en een jongere vrouwelijke collega. Beiden zijn echter getrouwd, waardoor 
over deze spanning en gevoelens niet gesproken wordt. Erdem zocht daarom naar 
een moment waarbij hij alleen met haar is, zonder dat ze gestoord kunnen worden. 
Erdem ziet hiervoor een mogelijkheid en bereidt een heimelijke ontmoeting voor. 
Hij lokt haar met een smoes naar de door hem bedachte locatie en daar zoekt hij 
toenadering. “Het maakte mij niets uit, ik wilde seks, maar zij wilde daar geld van 
mij voor seks en dat wilde ik dus niet en daardoor is heel veel trammelant ontstaan.” 
Dit laatste is niet de bedoeling. Er ontstaat een discussie, die uitmondt in een kort 
handgemeen. Erdem probeert te voorkomen dat de vrouw weggaat omdat hij bang 
is dat zijn intentie bij zijn echtgenote en zijn familie bekend gaat worden. Maar hij 
beseft ook dat hij haar niet tegen kan blijven houden en op het moment dat zij zich 
heeft losgerukt en weet te ontsnappen, laat hij haar gaan. Dit incident is het beste 
te typeren als een seksuele vrijheidsberoving.

Erol (35) is een Nederlandse man met een Turkse achtergrond die door omstandigheden 
zijn hbo niet heeft weten af te maken. Erol is vader, woont zelfstandig en heeft geen 
relatie en zit zonder werk. Volgens Erol is hij 7 of 8 keer met de politie in aanraking 
geweest, terwijl in de politiesystemen 20 antecedenten geregistreerd staan. Volgens 
Erol komt dit verschil omdat “de politie bij een incident meerdere feiten ten laste legt 
en deze telt”. Gezien de diversiteit in de geregistreerde antecedenten (geweld, zeden, 
vermogen en afpersing) is Erol het beste als allrounder te typeren. Zelf ziet hij zich 
meer als een specialist. Om geld te verdienen, houdt Erol zich bezig met oplichting 
en fraude, waarbij hij vertelt vooral anderen hierbij te adviseren en daarvoor betaald te 
worden. Erol zegt behoorlijk depressief te zijn; hij krijgt hulp van maatschappelijk werk. 
Ook zit Erol in de schuldsanering, maar probeert hij zijn leven wel weer op te pakken. 

83 Erdem accepteert de interviewvergoeding niet en zegt “laat het koffiegeld zijn”.
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Synopsis incident en context
Erol vermoedt dat zijn vriendin vreemdgaat. Om uit de mond van zijn vriendin zelf 
te horen wat er echt aan de hand is, besluit hij om met haar af te spreken in zijn huis 
om te praten. Tijdens het gesprek worden zijn vermoedens bevestigd. Het gesprek 
loopt vervolgens “compleet uit de hand”, waarbij het Erol naar eigen zeggen 
“zwart voor mijn ogen werd”. Erol mishandelt zijn vriendin behoorlijk en houdt 
haar tegen op het moment dat ze wil vluchten. Als hij zichzelf weer onder controle 
heeft en beseft wat hij heeft gedaan, belt hij de politie om zich aan te geven. Deze 
vrijheidsberoving is te typeren met gewelddadige vrouwenkidnap.
 
Everto (32) is een Nederlandse man van Surinaamse komaf. Hij is een gescheiden 
vader, die na het lbo enkele vakspecifieke opleidingen volgt en vervolgens 
werkzaam is geweest in de bouw. Hij vertelt dat hij in zijn leven behoorlijk wat 
schulden heeft opgebouwd, waardoor hij in de schuldsanering terecht is gekomen. 
Everto heeft wel eens drugs gebruikt, maar is niet verslaafd en kampt niet met 
een psychische stoornis “of dat soort dingen”. Hij zegt voor verkrachting, poging 
doodslag, huisvredebreuk, diefstal en vrijheidsberoving met de politie in aanraking 
te zijn geweest. Hierdoor is Everto als allrounder te typeren. Zelf ziet hij zich niet als 
een crimineel. Hij zegt dat al zijn politiecontacten te herleiden zijn naar een periode 
van drie maanden, waarbij problemen met zijn ex de oorzaak waren. Volgens Everto 
is het tijdens zijn relatie heel gewoon dat de politie voor de deur staat, maar dat het 
op het laatst “naar een kookpunt toe ging”. 

Synopsis incident en context
Everto leert zijn vriendin op jonge leeftijd kennen en ze hebben jarenlang een 
relatie. Na verloop van tijd komt hun relatie op een dood spoor te zitten en ontdekt 
Everto dat zijn vriendin vreemdgaat. Hij wordt letterlijk ooggetuige van de seksuele 
escapades van zijn vriendin, waardoor hij diep gekrenkt en furieus wordt. In eerste 
instantie wil hij alleen met zijn vriendin praten. Om te zorgen dat hij “serieus werd 
genomen”, pakt hij een mes uit de keukenla. Zijn vriendin staat onder de douche. 
Met het mes in de hand spreekt hij haar aan en vraagt om een verklaring. 

“Ik kwam binnen en ze schrok natuurlijk, maar ik wou gewoon weten wat er was 
gebeurd, weet je wel. Daarom had ik ook een mes. Dat ze niet ging liegen. 
Puur om te dreigen. Toen gingen we praten en heeft ze gewoon gezegd van 
dat het stom is van haar en dat het haar speet en zo en dat ze nooit meer zou 
doen. Maar ja, dan knak je en op een gegeven moment pak je haar gewoon. Die 
jongens mochten wel en ik mag niet en dan ga je verder.” 

Omdat zijn vriendin naakt is, besluit Everto haar te dwingen om ook seks met hem te 
hebben, iets wat lange tijd niet heeft plaatsgevonden. Hij verkracht haar en sluit haar 
vervolgens op in de slaapkamer. Hij weet dat hij fout is en vermoedt dat de politie 
zal worden ingelicht. Als hij onraad ruikt, slaat hij op de vlucht. Deze gebeurtenis is 
het beste te typeren als een seksuele vrijheidsberoving. Everto typeert het zelf als 
“verkrachting”. 
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Cluster F: Geweldplegers
Alle zeven respondenten uit dit cluster zijn man. Hun leeftijd loopt uiteen van 24 tot 
en met 43 jaar. Er is een flinke variatie in opleidingsniveau (basisschool tot HBO), 
sociale en financiële situatie (gezin en goede baan tot zwervend bestaan en leven 
in de schuldsanering), wel/geen verslaving en ervaring met de politie (van weinig 
tot een uitgebreid strafblad). Wat betreft criminaliteit zijn twee respondenten te 
typeren als crimineel weinig ervaren, twee als allrounder en drie als specialist. 
Qua type delict zijn de vrijheidsberovingen heel gevarieerd. Twee zijn te typeren 
als gewelddadige vrouwenkidnap. De overige vijf zijn elk tot een ander type te 
rekenen: seksuele vrijheidsberoving, geweldloze vrouwenkidnap, vrijheidsberoving 
van mannen, publieke vrijheidsberoving en gewelddadige vermogenszaak. 

Fabian (25) is een Nederlandse man met een Antilliaanse achtergrond. Hij heeft een 
mbo-diploma, heeft geen relatie of werk en geeft aan niet verslaafd te zijn (maar wel 
regelmatig te blowen). Fabian vertelt in de drugsscene actief te zijn geweest, vooral 
met dealen en het rippen van andere dealers. Met het laatste is hij overigens wel 
gestopt omdat hij het te gevaarlijk vond. Fabian zegt “overal en nergens” te wonen 
en vanaf zijn tiende met de politie in aanraking te zijn geweest. Eerst voor diefstal, 
later voor geweld, vuurwapenbezit en gijzeling. Qua criminele voorgeschiedenis kan 
hij dus als allrounder getypeerd  worden, maar zelf beschouwt hij zich toch vooral 
als iemand die zich gespecialiseerd heeft in overvallen om “zijn brood mee te 
verdienen”.84 Hij zegt liever ergens naar binnen te rennen, iemand neer te schieten of 
vast te binden en er met het geld vandoor gaan, dan in de drugs- of vrouwenhandel 
te zitten. Daar heeft Fabian volgens eigen zeggen geen geduld voor. Hij ziet zichzelf 
als iemand die actie nodig heeft. Volgens justitie heeft Fabian psychische problemen, 
maar zelf zegt hij daar niets van te merken en ook geen “speciale medicijnen of wat 
dan ook te gebruiken”. Wel vertelt hij makkelijk beïnvloedbaar te zijn.  

Synopsis incident en context
Fabian is van plan om samen met een vriend een overval te plegen. Ze hebben de 
overval goed voorbereid, waarbij ze gebruik hebben gemaakt van eerder opgedane 
ervaringen met overvallen. Het is de bedoeling om het slachtoffer te overmeesteren 
en eventueel vast te binden, zodat ze de gelegenheid hebben om ongestoord de 
(juiste) buit mee te nemen. Terwijl ze onderweg zijn naar het slachtoffer van de 
overval, stuiten ze op omstanders die de situatie niet vertrouwen en hen proberen 
tegen te houden. Conform hun eerder besproken (nood)plannen, overmeesteren 
ze deze mensen met behulp van een vuurwapen, waardoor er een (ongeplande) 
gijzelingssituatie ontstaat. Deze vrijheidsberoving is het beste te typeren als een 
publieke vrijheidsberoving. Fabian zelf ziet dit incident als het “overmeesteren van 
het slachtoffer”, waarbij het slachtoffer vastgebonden wordt om controle over de 
situatie te krijgen en de vlucht makkelijker te maken. 

Farzad (39) is een man van Noord-Afrikaanse afkomst. Farzad is gescheiden. Hij 
heeft enkel een koksopleiding gevolgd en is al enkele jaren werkloos. Farzad vertelt 
geen ervaring te hebben met drugs, niet verslaafd te zijn en geestelijk en lichamelijk 

84 In tabel 6.1 meegenomen als specialist.
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gezond te zijn. Wel heeft hij tijdens de scheidingsperiode veel problemen gehad. 
Farzad is volgens eigen zeggen alleen voor “kleine dingen” met de politie in 
aanraking geweest. Volgens de politiesystemen acht keer, vooral voor geweld, 
waardoor hij te typeren is als specialist. Volgens Farzad wordt  hem “geen recht 
gedaan”. Hij vermoedt dat het komt door een taalbarrière, dat de politie hem niet 
begrijpt en dat ze hem daarom niet gelooft. Hij ziet zichzelf graag als slachtoffer in 
plaats van crimineel.

Synopsis incident en context
Farzad is samen met een vriend in een café wat wezen drinken en heeft daarbij een 
vrouw ontmoet. Deze vrouw stelt in de loop van de avond voor om bij haar thuis nog 
wat te gaan “chillen”. Als ze met zijn drieën (een vriend van Farzad gaat ook mee) 
richting huis lopen, maken ze behoorlijk wat lawaai. Ze zijn allen aangeschoten en 
moeten regelmatig stoppen omdat “de een was gestruikeld die door de ander weer 
overeind geholpen moest worden”. Uit het niets komt de politie eraan en worden 
ze gearresteerd. Farzad vermoedt dat hij wordt aangehouden voor het “dronken 
zijn”, maar later blijkt het te gaan om een vrijheidsberoving. Niet dat Farzad weet 
wat dit betekent. Terugkijkend vermoedt hij dat omwonenden de politie hebben 
gebeld. Het wordt kennelijk als vreemd ervaren dat er twee allochtone mannen 
met een (schreeuwende) blanke vrouw in de weer zijn. Deze vrijheidsberoving is het 
beste te typeren als een geweldloze vrouwenkidnap.

Fatih (34) is een Nederlandse man met een Turkse achtergrond. Fatih heeft in Turkije 
de havo gevolgd, is getrouwd en heeft werk bij een productiebedrijf. Hij is niet 
verslaafd, heeft geen ervaring met drugs, maar zegt wel door zijn relatieproblemen 
depressief en suïcidaal te zijn geworden. Door deze relatieproblemen is hij ook 
met de politie in aanraking gekomen. Hij heeft twee antecedenten. Hij is eerder 
gepakt voor mishandeling en daarna voor deze gijzeling. Beide incidenten hebben 
te maken met problemen binnen zijn relatie. Hij is te typeren als ‘weinig ervaren’. 
Zelf vindt hij zowel de mishandeling als de gijzeling overdreven. Hij vindt zichzelf 
geen “slechte jongen” en vertelt voor zijn relatie en na die tijd nooit meer met de 
politie in aanraking te zijn geweest.

Synopsis incident en context
Fatih komt net uit de nachtdienst en terwijl hij nog half slaapt, begint zijn vrouw 
ruzie met hem te maken. Fatih heeft geen zin in ruzie en wil zijn vrouw kalmeren. 
De laatste tijd hebben ze vaker ruzie gehad, waarbij hij zich soms niet meer kan 
beheersen en haar een klap heeft gegeven. Dit laatste is door zijn vrouw een keer 
doorgegeven aan de politie (met alle gevolgen van dien) en hij wil nu voorkomen dat 
er weer problemen zullen ontstaan. Zijn vrouw blijft echter ruzie maken en wil naar 
haar familie toe, maar daar heeft Fatih geen zin in en hij houdt haar tegen. Als zij op 
een gegeven moment kans ziet om het huis uit te rennen, gaat Fatih haar meteen 
achterna en sleept haar weer de woning in. De politie is hier ‘toevallig’ getuige 
van, waarop de politie hem aanhoudt voor mishandeling en vrijheidsberoving. Dit 
laatste is het beste te typeren als een gewelddadige vrouwenkidnap. Zelf vindt 
Fatih deze beschuldigingen overdreven. 
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“Dat klopt niet, ik heb alleen misschien gezegd, ‘ik wil niet dat je naar je oom 
gaat’. Ik heb niet in een kamer de deur op slot gedaan, je moet hier zitten en kan 
nergens naartoe. Dat heb ik niet gedaan.”

Felix (31) is een geboren en getogen Nederlandse man. Felix vertelt alleen op de 
basisschool te hebben gezeten en opgegroeid te zijn in een woonwagenkamp. Hij 
heeft nooit gewerkt, is vrijgezel en verslaafd aan verschillende soorten drugs. 
Felix zegt vanaf zijn veertiende met de politie in aanraking te zijn gekomen en nu 
wel “17 kantjes” aan criminele geschiedenis te hebben. Volgens hem is dat voor 
geweld, diefstal, wapens, prostitutie, bedreiging en “weet ik veel wat nog meer”. 
Gezien de diversiteit van zijn criminele geschiedenis is hij het beste als allrounder 
te typeren, waarbij Felix aangeeft dat “bedrijfsinbraak” en “diefstal van metaal” tot 
zijn persoonlijke favorieten behoren. Volgens Felix heeft hij last van schizofrenie, 
en omschrijft dat als “het hebben van meerdere persoonlijkheden”. Felix is van 
mening dat deze klachten vooral door de combinatie van drugs en jenever worden 
veroorzaakt. Hij krijgt er medicijnen voor en staat onder psychiatrische behandeling.

Synopsis incident en context
Felix wordt door een vriendin, het latere slachtoffer, om hulp gevraagd bij het 
vinden van onderdak en werk. Aangezien deze vrouw in het verleden werkzaam is 
geweest in de prostitutie, is de keuze snel gemaakt en wordt gezamenlijk besloten 
om een werkplek in een seksclub te zoeken. Als tijdelijke verblijfplaats kan Felix 
voor haar een kamer regelen bij een vriend van hem. Ze hoeft maar een klein 
bedrag te betalen – en daarvoor krijgt ze ook te eten en te drinken. Bij een bordeel, 
dat ze samen bezoeken, kan ze direct aan de slag. Felix gaat als haar chauffeur 
fungeren en hiervoor krijgt hij een deel van haar opbrengsten. Felix vertelt nooit 
een cent van zijn slachtoffer gehad te hebben, terwijl hij voor haar al het nodige 
geld heeft uitgegeven. Op een gegeven moment ontsnapt zijn slachtoffer uit de 
woning waar ze verblijft en doet ze bij de politie aangifte van vrijheidsberoving 
en gedwongen prostitutie. Hierdoor is dit incident het beste te typeren is als een 
seksuele vrijheidsberoving. Felix vindt de aantijgingen aan zijn adres onzin, het is 
immers allemaal op vrijwillige basis geweest. 
  
Ferry (24) is een Nederlandse man die onlangs vader is geworden. Ferry heeft 
het vmbo doorlopen, heeft een baan en woont nu zelfstandig. Ten tijde van de 
ontvoering was hij nog woonachtig bij zijn ouders. Ferry zegt dat hij niet verslaafd 
is, maar wel af en toe een jointje te roken (afhankelijk van wie er op bezoek komt). 
Ferry vertelt dat de psychiater vermoedt dat hij ADHD heeft. Hij krijgt hiervoor 
medicijnen, maar is daar snel mee gestopt omdat hij een “kasplantje” wordt. Ferry 
zegt twee keer met de politie in aanraking te zijn geweest: de eerste keer in verband 
met een gewapende overval en de laatste keer voor de ontvoering. Volgens Ferry 
is hij de eerste keer aangehouden omdat “een maat” van hem iets heeft gedaan 
waardoor hij ook “vast is komen te zitten”. Achteraf gezien is “het dom” omdat 
hij beseft dat hij zich door de “andere jongens heeft laten gebruiken”. Hij vertelt 
nieuwsgierig te zijn geweest en gaat kijken hoe zijn vrienden een gewapende 
overval gaan plegen. Getuigen hebben hem gezien en het nummerbord van zijn 
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auto genoteerd. Volgens Ferry heeft hij echter niets te maken met de overval, maar 
heeft hij er wel een dag voor vastgezeten. Straf of iets dergelijks heeft hij nooit 
gekregen, waardoor hij de vrijheidsberoving als zijn eerste echte contact met de 
politie beschouwt, “bekeuringen voor te snel rijden niet meegerekend”. Gezien zijn 
voorgeschiedenis, is hij te typeren als ‘weinig ervaren’.

Synopsis incident en context
Ferry heeft jarenlang een relatie gehad met een meisje. Als de relatie wordt 
beëindigd, is hij kapot van de breuk. Ferry vertelt nog lange tijd gevoelens voor 
zijn ex-vriendin gehad te hebben, maar dat zij daar misbruik van heeft gemaakt. 
Als zij op een avond hem plagerig belt en confronteert met een “pikant verhaal”, 
is de maat bij Ferry vol. Woedend rent hij het ouderlijk huis uit en wil “als een gek” 
naar zijn ex toe. Als hij haar op straat ziet lopen, bedenkt hij zich geen moment. 
Ondanks geschreeuw en tegenspartelen, pakt hij haar beet en dwingt hij haar in de 
auto te gaan zitten, waarna hij er met haar vandoor gaat. De politie vindt het een 
vrijheidsberoving, waarbij het te typeren is als een gewelddadige vrouwenkidnap. 
Ferry gaat hier voor een deel in mee, maar zegt:  “Als ik haar in de kofferbak had 
gegooid met een zak over de kop en dat soort dingen wat je ook op televisie ziet, 
dan is dat een echte ontvoering.” 

Fouad (34) is een Nederlandse man met een Marokkaanse achtergrond. Fouad 
rondt het lbo af. Hij komt op zijn negende levensjaar voor het eerst met de politie 
in aanraking. Volgens Fouad is dat voor een diefstal van een fiets. Fouad vertelt 
meerdere “scharrels”te hebben gehad, niet verslaafd te zijn en geen ervaring met 
drugs te hebben en gewoon gezond te zijn. Op zijn dertiende wordt hij voor het eerst 
gearresteerd voor inbraak, daarna volgen andere vermogensdelicten, gewapende 
overvallen, vuurwapenbezit en twee keer een gijzeling. Gezien de diversiteit is hij 
het beste als allrounder te typeren, zelf ziet Fouad zich als “professionele overvaller” 
(dus specialist) en hij geniet van de bijhorende reputatie.85 Fouad beschrijft zichzelf 
als “jongen van de straat”, afkomstig uit een arm “gastarbeidersgezin”. Om erbij 
te willen horen, dure merkkleding te dragen, uit te gaan en dingen te doen die “in 
zijn”, probeert Fouad op allerlei manieren aan geld te komen. Op straat kom je 
volgens hem op ideeën. “Eerst diefstal uit winkels, dan de kluisjes bij de kassa’s”, 
alleen zijn volgens Fouad de verdiensten niet erg hoog. Je moet dus snel weer 
opnieuw aan de slag. Fouad besluit om zich te storten op “iets groters” en ziet dat 
jongens om hem heen gewapende overvallen plegen. Hij besluit zich daar ook op 
te richten en zegt: “Je kunt niet zomaar met ze mee doen, je zult je eerst moeten 
bewijzen door zelf met een plan te komen.”

Synopsis incident en context
Fouad gaat heel “berekenend” te werk. Het is de bedoeling om een gewapende 
overval te plegen met als doel de inhoud van de aanwezige kluis. Die moet volgens 
Fouad goed gevuld zijn. Bij deze overval is bewust rekening gehouden met het feit 
dat de slachtoffers gegijzeld moeten worden, omdat alleen via hen toegang tot de 
kluis verkregen kan worden. 

85 Als specialist meegeteld in tabel 6.1.
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“Het was in principe een gewapende overval waarbij we besloten hadden 
om twee mensen vast te binden en de mond te tapen. Dat is natuurlijk een 
vrijheidsberoving, maar het was nodig om het geld uit de kluis te krijgen, het 
was geen doel op zich.”

Het binnendringen van het pand en het gijzelen van de slachtoffers gaat goed, alleen 
omstanders hebben vlak voor de overval iets vreemds opgemerkt en het bedrijf 
geïnformeerd. Hierdoor loopt de uitvoering mis. De bedrijfsleider komt poolshoogte 
nemen en wordt (volgens plan) meteen gegrepen zonder dat hij de kluissleutel bij 
zich heeft. Ook met de komst van een tweede werknemer wordt de kluisprocedure 
niet gestart (wat volgens plan wel de bedoeling moet zijn). Hij wordt een willekeurig 
slachtoffer omdat hij de situatie niet vertrouwt en gaat  kijken. De kluis blijft dicht 
zitten, de politie wordt geïnformeerd en ze moeten vluchten om niet gepakt te 
worden. Het incident is het beste te typeren als een gewelddadige vermogenszaak.

Freek (43) is een geboren en getogen Nederlander, vader en eigenaar van een 
goedlopend bedrijf. Freek heeft een hbo-opleiding gevolgd, is niet verslaafd en 
heeft geen ervaring met drugs. Freek vertelt geen psychische klachten te hebben 
en een keer voor geweld en meerdere keren voor “alcohol in het verkeer” met 
de politie in aanraking te zijn geweest. Zijn ruzie stamt nog uit zijn studententijd, 
maar zijn (volgens justitie) “gewelddadige status” achtervolgt hem nog steeds. Dat 
heeft hij onlangs gemerkt bij de terechtzitting van zijn vrijheidsberoving, waarbij 
de officier van justitie zijn gewelddadige verleden oprakelt. Volgens Freek is de 
ruzie meer dan twintig jaar geleden gebeurd en het bevreemdt hem dat het nog 
steeds wordt gebruikt en gebruikt mag worden. Ook de vrijheidsberoving staat nu 
als stempel achter zijn naam, ondanks dat het een sepotzaak werd. Hij beschouwt 
zichzelf niet als crimineel en alleen het te diep in het glaasje kijken, brengt hem 
soms in problemen met de politie. Freek is, gezien zijn contacten met de politie als 
allrounder te typeren.

Synopsis incident en context
Freek komt al jaren met zijn gezin in een horecagelegenheid. De eigenaar ervan 
begint echter roddels over Freek te verspreiden. Een tijdlang laat hij dit links liggen, 
maar als op een avond dit onderwerp weer ter sprake komt, besluit hij “beneveld 
door de alcohol” om verhaal te gaan halen. Samen met een vriend rijdt hij, in zijn 
eigen auto, naar de horecagelegenheid toe. Als de laatste gasten vertrokken zijn, 
spreekt Freek de eigenaar aan. De discussie die dan ontstaat, is behoorlijk heftig, 
waarbij Freek zijn slachtoffer uitscheldt en bedreigt. Hij vertelt dat hij ondanks 
zijn alcoholconsumptie, het slachtoffer met geen vinger heeft aangeraakt. “Ik 
kende mijn grens”. Het slachtoffer staat achter de bar en kan geen kant op. Hij is 
ingeklemd tussen zijn bar en een tierende Felix die de uitgang van de bar blokkeert. 
“Feitelijk gezien kon mijn slachtoffer geen kant op… dus als je het zo bekijkt is 
het een vrijheidsberoving.” De vrijheidsberoving is het beste te typeren als een 
vrijheidsberoving van mannen.
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Tot slot
In dit hoofdstuk zijn per verdachtencluster de 38 geïnterviewde personen geschetst 
aan de hand van enkele algemene kenmerken en hun criminele voorgeschiedenis. 
Ook zijn in het kort, vanuit hun eigen perspectief, de vrijheidsberovingen beschreven 
waarvan zij verdacht zijn. Ze hebben daarbij aangegeven of ze het ook zelf als 
vrijheidsberoving zien of dat ze er een ander beeld bij hebben. 
Uit de interviews komt naar voren dat sommige respondenten uit het eerste 
verdachtencluster A (‘onervarenen’) weliswaar niet eerder in de Nederlandse 
politiesystemen geregistreerd zijn, maar wel (in het buitenland) met de politie in 
aanraking zijn geweest. Het lijkt daarom correcter om dit cluster in het vervolg aan 
te duiden als: onbekenden. Tevens blijkt uit de interviews dat alle respondenten 
uit cluster B (‘ervaren criminelen’) tijdens de vrijheidsberoving onder invloed zijn 
geweest van alcohol en/of drugs. Het is niet de opgedane ervaring die kenmerkend 
is voor de gepleegde vrijheidsberoving, maar het feit dat bij al deze respondenten 
hun handelen beïnvloed is geweest door de consumptie van drugs. Dit cluster kan 
dan ook in het vervolg beter getypeerd worden als gedrogeerden. De respondenten 
uit cluster C (jonge gewelddadige mannen) komen in de interviews naar voren als 
roekeloos. Ze zijn niet alleen trots zijn op hun gewelddadige imago, medeplegers 
doen hier ook een beroep op. In het vervolg zullen we dit cluster aanduiden met 
de term roekelozen, waarbij het geweldgebruik zich duidelijk onderscheidt van 
respondenten uit cluster F (geweldplegers). Bij deze laatst genoemde cluster is het 
geweld vooral instrumenteel van aard: nodig om het doel te bereiken of controle 
over de situatie te krijgen. Bij de roekelozen slaan de stoppen door, waar ze later 
zelfs trots op zijn (vgl. Blok, 1991 & De Jong, 2007). De namen van de overige twee 
clusters blijven ongewijzigd.
Op grond van hun criminele voorgeschiedenis, in combinatie met hun eigen visie 
hierop, kunnen de meeste respondenten ingedeeld worden als allrounder dan wel 
als specialist. Daarnaast zijn er respondenten die beschouwd moeten worden als 
weinig of niet ervaren in criminaliteit. In geen enkel verdachtencluster hebben alle 
respondenten (voorafgaand aan de vrijheidsberoving) hetzelfde ‘crimineel profiel’, 
maar op één na alle respondenten uit cluster E (zedendelinquenten) zijn allrounder 
(tabel 6.1). 
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Tabel 6.1 - Overzicht gepleegde vrijheidsberoving naar onderscheiden clusters

Naast een indeling in (zes) verdachtenclusters is in hoofdstuk 4 op basis van 
clusteranalyse een indeling in (acht) typen vrijheidsberovingen gemaakt. Zoals 
uit bovenstaand overzicht blijkt, zijn al deze typen vertegenwoordigd. Elk 
verdachtencluster kent verschillende typen vrijheidsberovingen. Tegelijkertijd 
komen kindzaken uitsluitend voor in het eerste verdachtencluster (onbekenden).

  

Type 
vrijheidsberover 
was

Onervarenen Ervaren 
criminelen

Jonge 
geweld-
dadige 

mannen

Samenplegers Zeden-
delin-

quenten

Solistische 
geweld-
dadige 

mannen

TOTAAL

Type
vrijheidsberover
wordt

Onbekenden Gedrogeerden Roekelozen Samenplegers Zeden-
delin-

quenten

Geweld-
plegers

Crimineel profiel

Allrounder 1 2 3 5 6 2 19

Specialist 1 4 3 1 3 12

Weinig/
geen 
antecedenten

4 1 2 7

Type incident

Gewelddadige 
vermogenszaak

2 4 1 2 1 10

Gewelddadige 
vrouwenkidnap

1 1 1 2 2 7

Seksuele 
vrijheidsberoving

1 3 1 5

Langdurige 
vrijheidsberoving

2 2 4

Publieke 
vrijheidsberoving

1 3 1 5

Kindzaak 3 3

Geweldloze 
vrouwenkidnap

1 1 2

Vrijheidsberoving 
mannen

1 1 2
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Op een regenachtige dag in augustus 2011 ontmoeten we Eisa, een van onze 
respondenten. Tijdens het interview vertelt Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige 
vermogenszaak) dat hij een boek aan het lezen is over Ferdi Elsas. Ferdi krijgt landelijke 
bekendheid als hij in 1987 Ahold-topman Gerrit Jan Heijn ontvoert, vermoordt en 
diens familie een grote som geld (en edelstenen) afperst. Ferdi Elsas overlijdt in 
augustus 2009, kort nadat hij op de fiets is aangereden door een graafmachine. 
Niet veel later verschijnt het bewuste boek, van misdaadverslaggevers John van de 
Heuvel en Bert Huisjes (2010). Zij typeren Ferdi E. daarin als volgt: 

“Als een schaakgrootmeester had hij zijn zetten vooruit bepaald. Elk moment 
van de operatie was doordacht. Opties waren overwogen, de alternatieven 
bekeken. Nu kwam het aan op de uitvoering. Mocht er iets fout gaan dan zou hij 
het Flobertgeweer onder zijn kin zetten en de trekker overhalen. Die optie van 
schaakmat was de laatste…”. (2010:12)

De auteurs presenteren een koelbloedige, rationeel handelende dader die bij al 
zijn stappen de voordelen tegen de nadelen afweegt en daarbij bewuste keuzes 
maakt die voor hem het meeste voordeel opleveren. “Ik heb alles stap voor stap 
overwogen. Ik heb mezelf geprobeerd zo te conditioneren alsof ik met een militaire 
operatie bezig was…”. (2010: 208) Dit daderbeeld sluit naadloos aan bij de in 
hoofdstuk 1 en 2 beschreven prominente rol die rationaliteit bij vrijheidsberovingen 
zou spelen (Atkinson et al., 1987; Brandt & Sandler, 2009; Dugan et al., 2005; 
Landes, 1977; Sandler & Enders 2004; Tzanelli, 2006; Yang et al., 2007). 
Eisa komt met dit boek op de proppen omdat het volgens hem een heel eenzijdig 
beeld schetst van ontvoerders, dat in elk geval niet voor Eisa, maar ook niet voor veel 
andere vrijheidsberovers opgaat. Hiermee komen we meteen bij de kernvraag van dit 
hoofdstuk, namelijk: in hoeverre speelt rationaliteit een rol bij vrijheidsberovingen? 
Op zoek naar een antwoord blikken we met de respondenten terug op de door hen 
gepleegde vrijheidsberoving. In hoeverre is er sprake van, al dan niet bewuste, keuzes 
tijdens de opeenvolgende fasen van de vrijheidsberoving? Is die goed voorbereid, of 
juist niet? Hoe komen beslissingen tot stand? Kiezen zij bewust voor vrijheidsberoving 
– en zo ja: voor deze specifieke vrijheidsberoving en voor dit slachtoffer? Overwegen 
zij tijdens de voorbereiding en de uitvoering wellicht eventuele alternatieven?  Aan 
de hand van de bevindingen uit de interviews met vrijheidsberovers worden deze 
aspecten in dit hoofdstuk stapsgewijs besproken. Daarbij wordt wat zij te berde 
brengen kritisch tegen het licht gehouden van de rationele keuzebenadering. Daarom 
beginnen we met een korte schets van deze benadering, alsmede van de kritiek 
hierop, in het bijzonder de rol van impulsiviteit, morele ambiguïteit, expressiviteit en 
groepsprocessen – allemaal factoren die volgens critici op gespannen voet staan met 
de aannamen van dit theoretische perspectief. 
 

De klassieke rationele keuzebenadering
Historisch kunnen volgens Kleemans (2001) de achttiende-eeuwse criminologen 
Beccaria (1738-1794) en Bentham (1748-1832) gezien worden als de grondleggers 
van de klassieke rationele keuzebenadering. Beiden hanteren een rationeel 
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mensbeeld en beschouwen crimineel gedrag als een vrije keuze, waarbij de kosten 
(w.o. pakkans en kans op veroordeling) tegen de baten worden afgewogen en 
nutsmaximalisatie wordt nagestreefd (vgl. Dugan et al., 2005). Bezien vanuit een 
minder lang tijdsperspectief wijzen Bruinsma & Van de Bunt (1993) de Amerikaanse 
econoom Becker (1968) aan als de belangrijkste grondlegger. In zijn artikel ‘Crime and 
Punishment: an Economic Approach’ stelt Becker dat misdaad en straf onverbrekelijk 
met elkaar verbonden zijn en gereguleerd worden door een marktmechanisme van 
vraag en aanbod. Hij hanteert een economische benadering van criminaliteit en 
strafrechtpleging, maar nuanceert hierbij het klassieke mensbeeld van de homo 
economicus. Juist deze nuancering is in de ogen van Bruinsma & Van de Bunt van 
grote betekenis, aangezien Becker onderkent dat de homo economicus ook niet-
materiële aspecten, zoals plezier en geluk, kan nastreven, waardoor mensen niet 
altijd rationeel hoeven te handelen. Becker heeft aandacht voor het feit dat op basis 
van onvolledige informatie over kosten en baten, verkeerde of onbaatzuchtige 
afwegingen gemaakt kunnen worden. Hierdoor geeft hij de homo economicus 
menselijke trekken. Becker stelt niet dat mensen altijd rationeel handelen, maar 
meent wel dat het zinvol is om de empirische werkelijkheid te benaderen alsof alle 
individuen goed geïnformeerd en rationeel handelen.
Deze zienswijze van Becker is in de sociale wetenschappen als ‘rationele 
keuzebenadering’ geïncorporeerd (Bruinsma & Van de Bunt, 1993). Criminelen 
hebben binnen deze benadering geen andere instincten of drijfveren, maar streven, 
net als andere, niet criminele burgers, naar het verwezenlijken van hun voorkeuren 
(nutsmaximalisatie) en wegen daarbij kosten tegen de baten af. In deze visie 
bevinden criminelen zich derhalve in de situatie dat ze kennelijk meer te winnen dan 
te verliezen hebben met het plegen van wetsovertredingen (vgl. Bovenkerk, 2001). 

Uitwerkingen van het perspectief
Voor de echte doorbraak van de rationele keuzebenadering binnen de sociale 
wetenschappen heeft het werk van Clarke & Cornish (1985, 1986) gezorgd (Bruinsma 
& Van de Bunt, 1993; Gul, 2009; Kleemans, 2001). Clarke & Cornish stellen dat 
criminologen zich meer moeten richten op de beweegredenen en werkwijzen van 
daders en daarbij onder ogen dienen te zien dat daders bij het plegen van misdrijven 
bewuste keuzes maken. Door gebruik te maken van een ‘beslissingsmodel’ 
(decision model), zowel voor het betrokken raken bij een criminele gebeurtenis 
(involvement model) als de specifieke gebeurtenis (event model), kunnen de 
belangrijkste beslissingsmomenten bij het plegen van misdrijven achtereenvolgens 
onderscheiden worden: 

(1) de keuze en bereidheid om misdrijven te plegen; 
(2) de beslissing om daadwerkelijk een specifiek misdrijf te plegen; 
(3) beslissingen inzake de concrete uitvoering van het specifieke misdrijf;  
(4) beslissingen gedurende de criminele loopbaan. 

Van belang bij stap 3 is om te beseffen dat keuzes en beslissingen sterk afhankelijk 
zijn van het type misdrijf, waardoor Clarke & Cornish pleiten voor een delictspecifieke 
focus. “Not only because different crimes may meet different needs, but also 
because the situational context of decision making and the information being 
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handled will very greatly among offences.” (1986:2) Zij illustreren het belang van 
een delictspecifieke focus en de door hen voorgestane analytische werkwijze aan de 
hand van woninginbraak waar ze de modellen (involvement & event) voor uitwerken 
en toepassen. Een vergelijking met vrijheidsberovingen maakt duidelijk dat voor 
een ontvoering of gijzeling andere beslissingen genomen moeten worden. 
Bij vrijheidsberoving gaat het om subjecten (mensen als slachtoffers) in plaats van 
objecten (woningen), speelt beroving of wegnemen van goederen niet zozeer een 
rol, maar moeten er keuzes worden gemaakt waar en hoe de overrompeling moet 
plaatsvinden, op welke wijze het slachtoffer vastgehouden, (eventueel) verplaatst 
en verborgen gehouden moet worden en dient er tot slot een beslissing gemaakt 
te worden over hoe de buit het beste verkregen kan worden. De verschillende 
beslissingen gelden voor de grote noemer “vrijheidsberoving”, maar kunnen 
per type ontvoering of gijzeling weer verder uiteengerafeld worden (vergelijk de 
acht delictclusters in hoofdstuk 4). In navolging van de eerdergenoemde Becker 
(1968) achten Clarke en Cornish (1986) het zinvol om het plegen van misdrijven te 
beschouwen alsof het rationeel keuzegedrag is, ondanks het feit dat de beslissing 
van de dader een mix is van criminele disposities en situationele omstandigheden. 
Nee en Meenaghan (2006) passen dit theoretische perspectief specifiek toe op het 
gedrag van woninginbrekers. Zij concluderen dat het inderdaad zeer vruchtbaar is 
om te kijken naar de beslismomenten van daders tijdens de uitvoering van het delict 
(stap 3), maar stellen ook dat daarnaast gekeken moet worden naar de beslissingen 
tijdens de voorbereiding van het delict – en met dit laatste voegen zij een 
beslismoment toe dat voorafgaat aan de derde fase van Clarke en Cornish. Tevens 
merken Nee en Meenaghan een ander cruciaal aspect op, namelijk onvolledige 
of beperkte informatie bij het keuzeproces, hetgeen zij aanduiden met de term 
bounded rationality.86 Zij zeggen hierover: “This does not involve a time-consuming 
cost-benefits analysis of the pros and cons of each action, but relies on the use 
of speedy rules of thumb based on prior learning…” (2006:936). Met dit laatste 
wijzen Nee en Meenaghan op het belang van criminele ervaring; die zorgt ervoor 
dat plegers sneller keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld wat betreft het slachtoffer. 
Daarnaast kan ervaring een zekere mate van routine bewerkstelligen, waardoor ook 
onbedoelde (unintentional) en onbewuste (unconscious) keuzes worden gemaakt. 
Dit laatste kan volgens hen vooral in de startfase van een delict spelen (begin van 
uitvoering in stap 3 van Cornish & Clarke). 
Caroll en Weaver (1986) benadrukken het belang van ervaring met een specifiek 
delict. In hun studie naar winkeldiefstal illustreren ze het verschil in criminal decision 
making tussen beginnende en ervaren criminelen. Ervaren criminelen zijn, door 
het systematisch en strategisch gebruikmaken van hun kennis en ervaring uit 
het verleden, in staat om sneller keuzes te maken dan beginners. Volgens deze 
onderzoekers is bij de keuzemomenten sprake van een hoge mate van rationaliteit; 
de ervaren expert maakt niet alleen sneller keuzes, ook heeft hij meer oog voor de 
mogelijke gevolgen van zijn handelen, zoals ontdekking en vervolging (1986:34). 
Tegelijkertijd is expertise bij ervaren criminelen geen garantie voor een optimale 

86 Becker (1968) wijst hier ook al op. Cornish & Clarke (1986) stellen dat de context de keuzemogelijkheden van 
 daders beperkt , waarbij ze erop wijzen dat door verschillende auteurs, diverse benamingen gehanteerd worden, 
 als adaptive choice, bounded en limited rationality, om dit te duiden. In recenter werk wordt in dit kader gesproken 
 over limited decision making (vgl. Nax, 2008; Verwee et al, 2007; Wilson, 2000).
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uitvoering. In sommige gevallen kan het delict uitgevoerd worden in een “…
deliberate and rational manner…”, maar andere gevallen, “… such as those 
generated by frustration, may be done impulsively…” (1986:23). Met andere 
woorden: ook ervaren criminelen kunnen fouten maken.

Kritiek op de rationele keuzebenadering
Tegen de rationele keuzebenadering bestaat de nodige weerstand en die is 
binnen de sociologie en criminologie vooral gericht op de (aanname van de) 
homo economicus, als tegenhanger van de homo sociologicus: de mens als 
gesocialiseerde, normgeoriënteerde conformist (Kleemans, 2011). Volgens de 
tegenstanders is sociaal gedrag niet te herleiden naar beslismomenten, maar is 
het sociaal geleerd en wordt het gesanctioneerd door de omgeving. Kleemans 
concludeert dat deze twee extreme posities hebben geleid tot een merkwaardige 
tweedeling in de criminologische literatuur: daders worden ofwel beschouwd als 
geïsoleerde, rationele individuen ofwel als volledig bepaald door een groep of 
subgroep waarvan zij deel uitmaken. 
De Amerikaanse socioloog Katz wordt vaak gerekend tot de belangrijkste critici 
van de rationele keuzebenadering (zie o.a. De Haan & Vos, 1993; Wright & Decker, 
1997). Katz (1988) weigert te aanvaarden dat crimineel gedrag altijd weloverwogen 
is. Hij benadrukt het belang van morele emoties bij het plegen van een misdrijf 
(zoals vernedering, wraak, etc.) en is het wel eens met de opvatting dat aandacht 
voor de situatie nodig is om crimineel gedrag te kunnen begrijpen. Daders worden 
niet alleen verleid, maar laten zich ook verleiden door de magie van het moment. 
Hierbij kunnen zij het gevoel krijgen boven alle normale beperkingen te staan, die 
wel voor anderen gelden.87 Volgens Katz wordt in de rationele keuzebenadering de 
ratio overschat en worden impulsiviteit, gebrek aan zelfbeheersing en bewustzijn 
onderschat. Hij pleit voor een benadering van crimineel gedrag die meer de nadruk 
legt op de vaak ambivalente emotionele en morele aspecten. Als voorbeeld geeft 
hij het rondhangen op straat voorafgaand aan een straatroof (stick-up). Dit moet 
volgens hem niet alleen als intelligence-gathering operations worden beschouwd, 
om een geschikt slachtoffer te vinden. Het is ook een strategie, bedoeld als moral 
warm-up om gevoelloos te kunnen zijn tijdens de uitvoering van het delict. “He 
already had gotten away with his immoral purpose privately…” (Katz, 1988:173). 
Volgens Katz wordt crimineel gedrag niet zozeer bepaald door een rationele 
afweging van kosten en baten, maar eerder door een nauwelijks voorspelbare 
uitkomst van ambivalente gevoelens en morele opwarming. De rol van deze 
gevoelens blijven in zijn visie bij de rationele keuzebenadering onderbelicht. 
Hij illustreert het belang van emoties bij het maken van keuzes aan de hand van 
daders die een criminele actie afbliezen, omdat ze voelden dat iets niet goed zat. 
Volgens Katz speelt daarnaast leefstijl een belangrijke rol. Hiermee doelt hij op de 
betekenis die binnen een bepaalde subcultuur gegeven (en gewaardeerd) wordt 
aan crimineel gedrag. Door stoer en juist niet-rationeel om te gaan met de risico’s 
die bijvoorbeeld het plegen van berovingen met zich meebrengt, dwingen plegers 
respect af (vgl. De Jong, 2007). Is het niet voor anderen, dan voor hen zelf. Volgens 

87 Katz (1988) hanteert hiervoor de term transcendence.
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Katz stelt dit hen in staat om nieuwe berovingen te plegen; zij ontwikkelen niet 
alleen een eigen stijl, maar tevens een eigen zelfbeeld (Katz, 1988; De Haan & Vos, 
1993; Giddens, 1991). 
In de visie van Katz drukt de dader bij het plegen van het delict uit wie hij is en 
kunnen vrijheidsberovingen onderdeel uit maken van een levensstijl. Om, in dit 
geval, een vrijheidsberoving te plegen en bereid te zijn desnoods geweld te 
gebruiken, is volgens Katz mentale hardheid vereist. Het is voor de pleger de 
uitdaging zichzelf ervan te overtuigen om het niet op te geven. Het geweldgebruik 
dient als bevestiging van de eigen vastbeslotenheid om de vrijheidsberoving te 
voltooien en als een meedogenloze harde jongen beschouwd te kunnen worden.88 

Impulsiviteit, morele ambiguïteit en expressiviteit
De Haan & Vos (1993) bouwen in hun onderzoek naar straatrovers voort op de kritiek 
die Katz (1988) heeft aangedragen. Zij betogen dat misdadigers niet als rationele 
actoren moeten worden beschouwd, maar veeleer als morele subjecten die zin aan 
hun leven en betekenis aan hun gedrag moeten zien te geven. De Haan en Vos 
stellen dat de rationele keuzebenadering onvoldoende recht doet aan de beleving 
van daders. Zij probeert weliswaar impulsiviteit, expressiviteit en gevoelens van 
schaamte, trots, schuld, e.d. te integreren in de analyse, maar de redengeving van 
criminelen zelf wordt volgens de criminologen in de rationele keuzebenadering 
niet serieus genomen als verklaring van crimineel gedrag. Hierdoor ontstaat een 
discrepantie tussen de redenen die door daders zelf worden gegeven en de 
rationaliteit waarmee het waargenomen gedrag wordt verklaard (De Haan & Vos, 
1993). Binnen de rationale keuzebenadering bepalen onderzoekers vaak achteraf of 
doelen en gedrag rationeel te noemen zijn, terwijl het zinvoller is om met de daders 
terug te blikken op de redengevingen voor en beslissingen met betrekking tot het 
delict (zie ook Felson & Clarke, 1998). De Haan & Vos onderbouwen hun stellingname 
met eigen empirisch materiaal over straatrovers.89 Zij gaan na in hoeverre het 
beroven van voorbijgangers begrijpelijker wordt indien het plegen van dit delict als 
uitkomst van een rationeel keuzeproces wordt beschouwd. Daarbij vragen zij zich 
af of potentiële daders de voor- en nadelen van het delict afwegen en beoordelen 
in het licht van de doeleinden die zij nastreven. Drie aspecten komen hierbij aan 
het licht: impulsiviteit, morele ambiguïteit en expressiviteit, die zich slecht zouden 
laten verklaren vanuit de rationele keuzebenadering. Onder impulsiviteit verstaan 
zij dat daders zonder vooropgezette bedoelingen tot actie overgaan. Met morele 
ambiguïteit doelen ze op de tegenstrijdige gevoelens – naast angst, opluchting 
trots, ook spijt, schaamte en schuld – die daders vaak voor, tijdens en na het delict 
ervaren. Met expressiviteit bedoelen ze dat de betekenis van het plegen van een 
misdrijf voor daders verder reikt dan het directe doel ervan; zij drukken er ook een 
subcultureel gewaardeerde houding mee uit. 
Met hun onderzoek benadrukken De Haan en Vos de beperkte reikwijdte van de 
rationele keuzebenadering. Volgens hen is het niet goed mogelijk het gedrag van 

88 Giddens (1991) spreekt in dit soort situaties over een identity project.
89 De Haan en Vos vergelijken hun eigen empirische bevindingen met de inzichten die Staring en Kroeze (1993) 
 opdeden bij overvallers.
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criminelen te begrijpen en te verklaren zonder aandacht te schenken aan de wijze 
waarop zijzelf het begrijpen en verklaren, “…hoe ambigu die redengevingen ook 
zijn…” (1993: 276).

Groepsdynamiek
Sommige vrijheidsberovers gaan in hun eentje te werk, andere doen het samen 
met een of meer anderen. In hun onderzoek naar beslismomenten van daders bij 
verschillende soorten delicten, staan Bernasco et al. (2003; 2009 & 2013) voor het 
probleem dat het theoretisch en analytisch ingewikkeld is om bij samenwerkende 
criminelen te bepalen hoe de beslissingen tot stand zijn gekomen. Om dit probleem 
te omzeilen, wordt de groep als geheel als beslisser (single agent) beschouwd 
(2013).90 Vanuit analytisch perspectief valt deze keuze te rechtvaardigen, maar 
indien naar de individuele beweegredenen en keuzemomenten van de plegers 
wordt gekeken, valt de nodige differentiatie te bespeuren. 
Hochstetler (2001), die specifiek onderzoek heeft gedaan naar samenwerkende 
dadergroepen, merkt op dat beslissingen binnen een groep het best kunnen 
worden beschouwd als socially bound, want “…interactional dynamics modify both 
the perception of criminal opportunities and criminal decisionmaking. Decisions in 
groups are incremental, contextually situated and affected significantly by variation 
in member influence…” (2001:737). Samenwerkende daders beïnvloeden elkaar en 
daarom acht Hochstetler het belangrijk oog te hebben voor de interpersoonlijke 
interacties binnen een groep. “Offenders construct decisions in accord with conduct 
norms during activities of street life…” (2001:744). Dugan et al. (2005) bevestigen 
deze gedachte en voegen er aan toe dat bij groepen andere belangen kunnen 
spelen, waarbij de kosten-batenafwegingen anders gemeten moeten worden.91

De Jong (2007, 2010) heeft onderzoek gedaan naar interacties bij Marokkaanse 
straatjongeren in Amsterdam. Naast gedeelde uiterlijke kenmerken (zoals kleding, 
haarstijl, taal) onderscheidt hij verschillende morele opvattingen, door hem 
straatwaarden genoemd, die voor deze straatjongeren relevant zijn in het sociale 
leven. De Jong (2007:152) beschrijft zeven straatwaarden, te weten: 

(1)  ‘schijt’ (maling) hebben aan anderen (5) ‘scherp’ (streetwise) zijn 

(2) ‘loyaal’ zijn aan vrienden (6) ‘draaien’ (succes uitstralen) met doekoe 
(geld), bling bling (luxe goederen) en 
chickies (vrouwen) 

(3) ‘bikkel’ hard zijn (tegen stootje kunnen) (7) ‘chill’ (relaxed), ‘bijdehand’ en ‘fatoe’ 
(vermakelijk).

(4) ‘ballen’ (lef) tonen en uitdagingen aangaan

Deze waarden worden in groepsprocessen gevormd en collectief geaccepteerd 
en (zoveel als mogelijk) nagestreefd. De straatwaarden weerspiegelen in zekere zin 
ook de conventionele opvattingen die binnen de dominante samenleving gelden, 
maar de alternatieve invulling (bedrog, bedreiging en geweld) maakt straatwaarden 

90 Volgens Bernasco et al. is dit verdedigbaar aangezien “Offender groups tend to be highly homogeneous in terms 
 of sex, age, racial, ethnic origin and residence…” (2013:3).
91 Voor een leider of initiatiefnemer gelden andere keuzemomenten en beslissingen dan voor een meeloper.
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deviant (De Jong, 2010). Zo staat loyaliteit onder elkaar (homies, matties) hoog in 
het vaandel en is het belangrijk dat er geen eerverlies wordt geleden. Daarnaast 
geniet het aangaan van uitdagingen, waarbij je lef toont, veel aanzien. Indien 
je hierbij de politie te slim af bent, zorgt dit voor veel onderlinge goedkeuring. 
Volgens De Jong geniet een straatjongen respect in zijn buurt, op basis van bezit 
en reputatie. Zijn reputatie geeft weer hoe hij aan zijn bezit is gekomen en of hij 
dit kan beschermen met geweld. Op basis van geld en geweld geniet de een meer 
respect dan de ander. 
Deze straatwaarden vertonen een opvallende gelijkenis met thema’s als ‘mentale 
hardheid’ waar Katz (1988) al op wees. Interessant hierbij is de vraag in hoeverre 
straatwaarden een rol spelen bij keuzes en beslissingen van onze geïnterviewde 
vrijheidsberovers. Door het nastreven van bepaalde subculturele (of criminele) 
waarden kunnen immers andere beslissingen worden gemaakt die bekeken vanuit 
de dominante samenleving niet logisch – met andere woorden: niet rationeel – 
lijken te zijn. 
De Jong & De Haan (2010) wijzen daarnaast op algemene processen van 
groepsvorming en gedragsafstemming. Een negatief stempel kan zorgen voor 
versterking van de groepsidentiteit, verhoging van de groepsdruk en verheviging 
van wij-zij tegenstellingen, wat kan leiden tot opmerkelijk uitdagend groepsgedrag. 
Soms wordt hierbij toelaatbaar (groeps)gedrag geëxpliciteerd, maar meestal kent 
het de vorm van een ongeschreven regel. Hierdoor kan er onduidelijkheid bestaan 
over bepaalde gedragsverwachtingen, waardoor conflicten kunnen escaleren. 
Volgens De Jong & De Haan kan het zelfs zo zijn dat de betrokkenen achteraf 
vaak niet kunnen uitleggen, waarom het zo uit de hand is gelopen. De verklaring 
hiervoor dient primair in groepsprocessen gezocht te worden. 

Rationaliteit en vrijheidsberoving
Een belangrijk kenmerk van de rationele keuzebenadering is de nadruk die gelegd 
wordt op het daderperspectief en op de noodzaak om specifieke vormen van 
criminaliteit te bestuderen. Felson & Clarke stellen: 

“To understand crime, one must always analyse highly specific categories of 
offence.(…). The rational choice perspective seeks to understand how the 
offender makes crime choices, driven by a particular motive, within a specific 
setting, which offers the opportunities to satisfy that motive…” (1998:7).

 
Voor zo ver valt na te gaan, is Landes (1977) een van de eerste auteurs die vanuit dit 
perspectief naar vrijheidsberovingen (meer specifiek vliegtuigkapingen) keek.92 Landes 
besteedt onder andere aandacht aan de afschrikkende werking van security measures. 
Hij concludeert dat hij niet alleen vliegtuigkapingen in het algemeen, maar ook de 
beweegredenen van daders beter weet te doorgronden.  Twee jaar later concludeert 
Miller (1979) dat weinig vrijheidsberovingen worden gepleegd met het oogmerk om 
uiteindelijk een levensdelict (moord of zelfmoord) te plegen – een duidelijke nuancering 

92 Dugan et al. (2005) merken op dat naast Landes (1978) ook Chancey (1975) en Minor (1975) vanuit een economisch 
 perspectief naar vliegtuigkapingen hebben gekeken.
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avant-la-lettre op de casus Ferdi E. in de inleiding van dit hoofdstuk.93 Volgens Miller is er 
veelal bewust nagedacht over een vluchtplan. Recenter werk van andere onderzoekers 
bevestigt dat de rationele keuzebenadering vrijheidsberoving en het gedrag van de 
plegers inzichtelijk maakt (Sandler & Enders, 2004; Tzanelli, 2006; Yang et al., 2007), 
maar ze stellen wel dat de basisprincipes die aan dit criminologisch perspectief ten 
grondslag liggen, genuanceerd dienen te worden. Anders dan in de klassieke rationele 
keuzebenadering kijken ze ook naar irrationele aspecten, zoals emotie, status en 
groepsdruk, in het keuzeproces. Ze concluderen dat deze aspecten van invloed zijn op 
de beslissingen. Daarnaast pleiten zij er expliciet voor om ook te kijken naar de context 
waarin keuzes tot stand komen (vgl. Brandt & Sandler, 2009; Felson & Clarke, 1998; De 
Haan & Vos, 1993; Yang et al., 2007). 
Hoewel Clarke & Cornish benadrukken dat “The explanatory focus of the theory is 
on crimes, rather than offenders” (1986:2), stellen Dugan et al. dat: “It would be 
useful in future research to more thoroughly document individual and group-based 
motivations across different types of hijackings and hijackers” (2005:1058).94 Laten 
we daarom gaan kijken welke keuzemomenten de respondenten hebben tijdens 
de door hen gepleegde vrijheidsberoving. In hoeverre speelt hierbij rationaliteit of 
impulsiviteit een rol? 

Keuze delict en alternatieven 
Aan alle respondenten is gevraagd hoe ze tot (de keuze voor) het delict 
vrijheidsberoving zijn gekomen en welke alternatieven er eventueel voorhanden 
zijn geweest. Zoals uit eerdere onderzoeken (zie o.a. Marth, 2003) naar voren is 
gekomen, zijn hierbij twee uitersten te onderscheiden. Bij de bewuste keuze is 
er tijd geweest om een rationeel overwogen keuze te maken, waarbij eventuele 
alternatieven de revue zijn gepasseerd en waarbij op basis van de beschikbare 
informatie een, in de ogen van de pleger, juiste beslissing is genomen. Bij de 
impulsieve keuze wordt zonder vooropgezette bedoelingen tot actie overgegaan 
of veranderde(n) de betrokkene(n) plotseling van gedachten, waardoor het moeilijk 
voor te stellen is dat het een (bewuste) keuze was.95 
Zestien respondenten (16/38) zeggen (min of meer) bewust gekozen te hebben voor 
vrijheidsberoving nadat ze eventuele alternatieven hebben overdacht. Zo vertelt 
Enzo (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) en Fouad (geweldplegers: 
gewelddadige vermogenszaak) bewust hun slachtoffers vast te willen binden, om 
een ander doel te kunnen bereiken. Enzo wil bewust het gevaar (onverwachtse 
aanval van het slachtoffer) reduceren en de vlucht vergemakkelijken, terwijl Fouad 
het nodig heeft om de beoogde buit binnen te kunnen halen. Fouad vertelt dat er 
voorafgaand aan zijn keuze voor vrijheidsberoving verschillende alternatieven (zoals 
winkeldiefstal, beroving of een overval) de revue zijn gepasseerd. Hij wil echter 

93  De in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde misdaadverslaggevers hebben Kees Sietsma geïnterviewd, een 
 oud-politiecommissaris en expert op het gebied van ontvoeringen en gijzelingen. Sietsma bevestigt de a-typische 
 status van de ontvoering van Gerrit Jan Heijn. Een ontvoering door een persoon, die bovendien op de eerste dag 
 zijn slachtoffer vermoordt, is volgens hem uniek in de Nederlandse misdaadgeschiedenis (2010:232).
94 Dugan et al. (2005) baseren de conclusie op basis van hun onderzoek naar vliegtuigkapingen, waarbij ze het 
 rationele keuzeperspectief als uitgangspunt hadden genomen.
95 Zie ook: De Haan en Vos (1993:352).
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“een grote slag slaan” en een gewapende overval gecombineerd met een gijzeling 
moet het uiteindelijk worden. 

“Het was in principe een gewapende overval waarbij we besloten hadden 
om twee mensen vast te binden en de mond te tapen. Dat is natuurlijk een 
vrijheidsberoving, maar het was nodig om het geld uit de kluis te krijgen, het was 
geen doel op zich.” (Fouad, geweldplegers: gewelddadige vermogenszaak).

Anders dan bij Fouad en Enzo is bij onder andere Derk, Camero en Eisa de 
vrijheidsberoving wel een doel op zich. Derk (samenplegers: gewelddadige 
vermogenszaak) heeft het eerst met alternatieven uitgeprobeerd (zoals praten, 
bedreiging, mishandeling), maar zonder het gewenste resultaat. Daarom besluit 
hij tot een vrijheidsberoving om zo zijn doel te bereiken. Een andere mogelijkheid 
heeft hij niet gezien. Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) en Eisa 
(zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) hebben geen alternatieve 
delicten (meer) overwogen. Zij zeggen zich gespecialiseerd te hebben in 
vrijheidsberovingen en daaraan ook status te ontlenen. 

“Het is echt mijn ding geworden. Ik zie mezelf als een echte crimineel. Ik heb 
een gewelddadige reputatie, daar ben ik best trots op en daarom krijg ik altijd 
snel werk aangeboden.” (Camero, roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) 

Eisa vertelt dat hij vroeger bij allerlei geweldszaken betrokken is geweest, maar 
hebben “ontvoeringen duidelijk meer klasse”. Ontvoeringen zijn zijn “handelsmerk” 
geworden en hij probeert die steeds verder te perfectioneren.

“Ik leer van mijn fouten, ik bestudeer mijn dossier en probeer in de toekomst 
geen fouten meer te maken. Perfectie is mijn motto en de criminele wereld is 
mijn wereld. Ik stop niet in dit milieu, het is een levensstijl geworden, die je jezelf 
aanleert.”  (Eisa, zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak)

Deze citaten van Eisa en Camero bevestigen het belang van een bepaalde levensstijl 
en het nastreven van andere normen en waarden waar Katz (1988) en De Jong 
(2007) op wezen.
Overigens vertellen de meeste respondenten (11/16) die een bewuste keuze voor 
de vrijheidsberoving maken, niet echt de luxe te hebben gehad om ruimschoots 
eventuele alternatieven af te wegen, om dan pas tot een besluit te komen. De 
context waarin ze zich bevinden, limiteert sterk de mogelijkheden, zoals bij de 
ripdeal waar Abimbola bij betrokken is geweest.

“What else can you do to him to get the things, we beat him but he doesn’t want 
to bring it, so you have to keep him or let him go.” (Abimbola, onbekenden: 
langdurige vrijheidsberoving)

Ook Afina (onbekenden: langdurige vrijheidsberoving) vertelt door de situatie 
waarin ze zich bevond, niet echt alternatieven te hebben gehad. De ontvoering van 
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de drugskoerier en de bijbehorende afpersing van diens achterban wordt als de 
enige mogelijkheid ervaren om de gestolen drugs terug te krijgen. Het eventuele 
alternatief, het vermoorden van het slachtoffer of hem gewoon weer laten gaan, is 
voor Afina en haar medeplegers geen optie geweest.

“Did we have an other choice? He took the drugs, what else could we do? He 
had to bring us the thing back or pay us for it, but we would never kill him…”. 
(Afina, onbekenden: langdurige vrijheidsberoving)

Hiertegenover staan de overige respondenten (22/38) die aangeven overdonderd 
te zijn geweest door de situatie. Zij reageren vanuit een impuls op de situatie 
waarmee ze geconfronteerd worden. Zonder daarbij alternatieven af te wegen en 
bewust ergens voor te kiezen. Daar is volgens hen veelal geen tijd voor of ze zijn 
daar mentaal niet toe in staat. Amber (onbekenden: publieke vrijheidsberoving) 
vertelt dat haar man na het horen van rumoer op straat (en het ontdekken van de 
vernielingen), het huis uitrent en dat hij haar bij zijn terugkomst confronteert met 
een van de slachtoffers “zonder te weten wat er aan de hand was”. Er is bij haar 
geeneens sprake van een keuze, ze staat voor een voldongen feit. Haar man heeft 
zonder overleg iemand met geweld van straat meegenomen en Amber krijgt de 
opdracht om op die persoon te letten terwijl hij achter de andere “veroorzakers” 
aangaat. Duygu, die ziet dat zijn broertje door twee personen in elkaar wordt 
geslagen, wordt eveneens met een situatie geconfronteerd, waarin hij het gevoel 
heeft geen keuze te hebben en dus wel moet handelen. “Het is je broertje en je 
neemt het altijd op voor je familie. De eer van de familie staat op het spel en dat 
gaat voor alles.”  (Duygu, samenplegers: publieke vrijheidsberoving) Ook Anna, die 
zich zorgen maakt over het gevaarlijke gedrag van een klein kind op straat (zonder 
toezicht van een ouder), vertelt dat er geen sprake is van een bewuste beslissing:

“Het gebeurde spontaan als reactie op zijn gedrag, er zijn geen alternatieven, 
nou ja, ik wilde eigenlijk dat hij door mijn aanspreken, hij ophield met dat 
gedrag, maar dat deed hij niet. Ook vertelde hij niet waar zijn ouders waren. 
Alleen waar hij woonde en dat hij daar wel naar toe gebracht wilde worden.” 
(Anna, onbekenden: kindzaak)

Sommige respondenten benadrukken dat ze in zo’n gemoedstoestand hebben 
verkeerd (emotioneel geladen, onder invloed van drugs en/of alcohol) dat 
nadenken niet meer mogelijk is, zoals Adam (onbekenden: kindzaak) treffend 
verwoordt. Adam, die al een tijd geplaagd wordt door treiterijen en meerdere 
pogingen onderneemt om het probleem op te lossen, ontdekt op een ochtend dat 
zijn woning is besmeurd. Hij wordt hierdoor zo kwaad dat hij niet anders kan.

“Had ik een andere keuze? Op dat moment dacht ik van niet. Ik heb bewust 
gekozen om naar die woning te gaan met de bedoeling om te praten het voor 
eens en altijd te laten ophouden en de veroorzakers de rotzooi te laten opruimen, 
maar ik heb in een impuls dat meisje meegenomen. Het gaat allemaal wat 
sneller, wat opgefokter. Dan denk je niet meer echt goed na. Op dat moment 
niet meer, later wel.” (Adam, onbekenden: kindzaak)
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Van de respondenten die overdonderd zijn door de situatie is de helft (11/22), 
onder wie de hierboven geciteerde Anna, Amber en Adam, zich er niet van bewust 
dat wat zij doen als crimineel gedrag beschouwd kan worden. Amber verwoordt dit 
zo: “We zijn toch geen criminelen, we zijn ouders die nog nooit met de politie in 
aanraking zijn geweest.” (Amber, onbekenden, kindzaken) 

Dit geldt niet voor de andere elf respondenten (onder wie de reeds genoemde 
Duygu). Ze kiezen weliswaar niet specifiek voor het plegen van een vrijheidsberoving, 
maar zijn al langer crimineel actief en hebben er geen moeite mee om met het 
plegen van misdaad een bepaald doel te bereiken. Door de omstandigheden is 
het een vrijheidsberoving geworden, maar ook een andere vorm van criminaliteit 
is mogelijk geweest. Barry, bijvoorbeeld, vertelt dat het voor hem in principe niet 
uitmaakt wat hij doet, als hij maar zijn centen krijgt. 

“Ik wil het geld, ik zit toch in die handel, dan wil ik die centen ook wel hebben, 
wat moet je anders? De anderen wisten niet wat ik ging doen. We hebben 
sowieso niet afgesproken wie wat zou doen, dat denkt de politie ook altijd. We 
deden gewoon. Ik heb gelijk een vuist gemaakt en boem gelijk vol gegeven, 
toen bloedde hij wel aardig hoor, de auto zat onder het bloed, we moesten hem 
wel in de auto stoppen, want er waren daar veel getuigen, snap je, er stond wel 
een mannetje of vier buiten, dan horen ze te veel en zien ze te veel.” (Barry, 
gedrogeerden: gewelddadige vermogenszaak)

Keuze slachtoffer en alternatieven
Los van de vraag of er sprake is van een bewuste of impulsieve vrijheidsberoving, in 
op één na alle gevallen kiezen de respondenten specifiek voor dít slachtoffer. Bas 
illustreert dit treffend en zegt: 

“We kozen bewust voor het slachtoffer, we hadden geld van hem te goed, 
veel geld en dat laat je niet liggen.” (Bas, gedrogeerden: gewelddadige 
vermogenszaak)

Alleen bij Fabian (geweldplegers: publieke vrijheidsberoving) is sprake van een 
willekeurig en onbedoeld slachtoffer. Samen met iemand anders is hij op pad 
gegaan om een overval te plegen. Het slachtoffer van de overval hebben ze wel 
bewust gekozen, maar een omstander gooit vlak voor de overval roet in het eten. 
Deze persoon heeft Fabian nog nooit eerder gezien, laat staan dat hij weet wie hij is 
en hoe hij heet. De man wordt gegijzeld, omdat hij Fabian hindert bij de uitvoering 
van de overval.

“Een juwelier was de bedoeling, maar een voor ons onbekende man werd 
uiteindelijk slachtoffer. We hadden andere plannen, maar de situatie liep anders. 
Het had ook iemand anders kunnen zijn geweest.” (Fabian, geweldplegers: 
publieke vrijheidsberoving)
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Slechts vier respondenten vertellen dat ze over alternatieve slachtoffers hebben 
nagedacht. Zo zegt Chàmo (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) dat hij 
voor de overval die uitmondt in een onvoorziene gijzeling, verschillende locaties 
heeft overwogen. Hij kiest uiteindelijk voor een winkel die tot een landelijke keten 
behoort. Volgens Chàmo is dan de schade te overzien en zal de verzekering de 
eigenaar schadeloos stellen. Een ander aspect dat bij deze beslissing een rol speelt, 
is de verwachte opbrengst. Chàmo selecteert druk bezochte winkels, waarbij de 
verwachting is dat er dan behoorlijk wat geld in de kassa moet zitten. De uiteindelijke 
selectie komt tot stand na een uitgebreide voorverkenning, waarna hij kan kiezen 
tussen twee winkels. Bij de afweging welke van die twee het uiteindelijk gaat worden, 
speelt de te verwachten weerstand ook een rol. Chàmo kiest uiteindelijk voor de 
winkel met een jong meisje achter de kassa. Bij de andere winkel staat een grote 
man achter de kassa, die mogelijk meer weerstand of verzet zal kunnen bieden. Dat 
is niet Chàmo’s bedoeling. Chàmo kiest dus wel voor een specifieke locatie en hij 
weegt ook twee slachtoffers tegen elkaar af, maar kiest het uiteindelijke slachtoffer 
niet als een specifiek persoon. Hij kent het slachtoffer zelfs helemaal niet. Dit laatste 
geldt ook voor acht andere respondenten (8/38). Ze hebben hooguit het slachtoffer 
een keer gezien. 

Driekwart van de respondenten (28/38) vertelt juist wel dat zij hun slachtoffer van te 
voren kennen, waarbij de relatie varieert van (ex-)geliefde tot aan het alleen kennen 
van de naam van het slachtoffer. Opvallend is verder dat de meeste respondenten 
(34/38) aangeven dat in hun ogen het slachtoffer zelf ook (deels) verantwoordelijk 
is geweest voor zijn/haar eigen slachtofferschap. Zo vertelt Derk, die tot twee keer 
toe zijn slachtoffer gijzelt in zijn eigen woning en daarbij een behoorlijk bedrag aan 
cash geld buit maakt:  

“Het was een miljonair en hij kocht in eerste instantie bescherming bij mijn 
kompaan. Later werd ik ook in deze organisatie betrokken. We moesten vooral 
wraak nemen op de rivalen van het slachtoffer. We werden door hem ingehuurd 
voor allerlei karweitjes en toen waren we ook tot alles in staat. Je komt immers 
berooid uit de gevangenis. Het slachtoffer beloofde van alles, maar maakte niets 
waar. Hij misbruikte ons en hield ons aan de lijn met loze beloften, maar ik heb 
nooit een cent gezien.” (Derk, samenplegers: gewelddadige vermogenszaak)

Het verhaal van Derk riekt sterk naar blaming the victim, waarbij de schuld (deels) 
bij het slachtoffer wordt gelegd (zie ook hoofdstuk 5). Zo mogelijk nog explicieter 
is Ambimbola (onbekenden: langdurige vrijheidsberoving), die over het slachtoffer 
zegt: “He ripped us, he took the drugs.” 
Net als bij de keuze voor het specifieke delict, speelt ook de context een rol bij de 
keuze voor het slachtoffer. Zo wordt soms niet alleen de bewust gekozen persoon 
slachtoffer, maar worden tijdens de uitvoering ook willekeurige personen van hun 
vrijheid beroofd om het doel te bereiken, zoals bij Fouad het geval is.

“De bedrijfsleider werd bewust gekozen, die had de sleutel van de kluis. Het 
andere slachtoffer was puur willekeur. Hier was van te voren ook geen rekening 
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mee te houden omdat bij de kluisprocedure telkens een andere medewerker 
gevraagd kon worden om mee te helpen. De tweede persoon is dus nooit van 
te voren bekend, het had iedereen kunnen zijn…”. (Fouad, geweldplegers: 
gewelddadige vermogenszaak)

De bedrijfsleider is een bewust gekozen slachtoffer, maar de tweede persoon 
die van zijn vrijheid wordt beroofd, komt uit achterdocht kijken en maakt geen 
onderdeel uit van de standaard kluisprocedure. Fouad en zijn maten hebben dit 
slachtoffer tijdens de uitvoering van het delict (stap 3) ongewild en onbedoeld 
“meegenomen”. Een combinatie van bewust en willekeur bij de slachtofferkeuze 
komt dus ook voor.

Beweegredenen
Alle respondenten leggen uit welke drijfveren een rol spelen om tot hun daad en 
de keuze voor het slachtoffer te komen. Zo vertelt Eisa dat de politie weliswaar 
vermoedt dat zijn vrijheidsberoving om drugs gaat omdat hij een drugscrimineel 
heeft ontvoerd, maar dat het bij hem puur om het geld te doen is en de status die 
hij er mee krijgt. Dat zijn slachtoffer crimineel actief is, is voor hem wel belangrijk, 
waarmee of waarin is ondergeschikt. 

“Ik pak geen gewone burger mensen, dat vind ik laag, als je alleen criminelen 
onderling pakt, zal de politie er minder aandacht aanbesteden en als je gepakt 
wordt is de straf ook lager. Als deze mensen het is overkomen, kan iedereen 
het overkomen. Als je een gewone burger pakt is dat anders. Reputatie en 
status speelt een rol, als deze mensen het is overkomen, kan iedereen het 
overkomen. De boodschap is duidelijk, je moet niet sollen met ons.” (Eisa, 
zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak)

Grofweg zijn de motieven van de respondenten in te delen in twee categorieën: 
materieel en immaterieel, maar ook een combinatie komt voor. Bij materiële motieven 
is het hen alleen om geld of goederen (waaronder drugs) te doen. Uitsluitend puur 
materiële beweegredenen spelen slechts bij een kleine minderheid (4/38) een rol. 
Bijvoorbeeld in het geval van Boaz (gedrogeerden: langdurige vrijheidsberoving), 
die vertelt dat hij met wat vrienden bij elkaar heeft gezeten en er enkele van die 
vrienden zin hebben in drugs. Ze hebben geen geld, dus wordt er afgesproken om 
een dealer te “rippen”. Die kan immers toch niet naar de politie gaan, terwijl ze zo 
wel hun “dope” krijgen. 
Bij de meeste respondenten (22/38) spelen uitsluitend immateriële motieven een 
rol. Dit beïnvloedt niet alleen de keuze voor het type delict, maar ook die voor het 
slachtoffer. Erdem zegt hierover: 

“Echt mooi, supermooi was ze niet maar ze mocht er wel zijn en ik kan er wel om 
gaan liegen, maar eerlijk gezegd het was mijn bedoeling om seks met haar te 
hebben.” (Erdem, zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving).
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Dahbia (samenplegers: publieke vrijheidsberoving) vertelt dat zij en haar vriendinnen 
vinden dat hun slachtoffer op moet houden met “het slechte praten” over hen. 
Aangezien aanspreken en waarschuwingen geven geen soulaas bieden, bedenken 
ze een plan om haar “een lesje te leren” en het geroddel te doen stoppen.  
In de overige gevallen speelt een combinatie van materiële en immateriële 
beweegredenen (12/38). Cadeo vertelt bijvoorbeeld niet alleen van de opbrengsten 
te profiteren die zijn slachtoffer met de prostitutie verdient, maar dat hij zelf ook 
gebruik van haar seksuele diensten maakt en dat hij zijn reputatie in het criminele 
milieu heeft zien groeien.  

“Vanaf dat moment hadden we het idee dat we onaantastbare goden waren, we 
hadden geld zat en konden doen en laten wat we wilden.” (Cadeo, roekelozen: 
seksuele vrijheidsberoving)

Ervaring
Tijdens de voorbereiding denken sommige respondenten niet alleen bewust na over 
wie hun slachtoffer zal worden en waarom juist die persoon; ook staan ze stil bij de vraag 
wanneer en waar de vrijheidsberoving plaats moet vinden, welke spullen daarvoor 
aangeschaft of geregeld moeten worden en met wie ze de uitvoering zullen gaan doen. 
Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) kan tijdens zijn voorbereiding 
handig gebruikmaken van zijn eerdere ervaringen met vrijheidsberoving. Zo vertelt 
hij bewust alleen criminelen als slachtoffer te kiezen. Volgens hem betalen die altijd 
en is de politie minder actief “omdat het toch criminelen onder elkaar zijn”. Tijdens 
de voorbereiding regelen Camero en zijn medeplegers onder andere vuurwapens, 
vermommingen en (snelle) vluchtauto’s. Zijn ervaring leert hem dat je moet zorgen 
dat je slachtoffer je niet kan herkennen, dan heb je er later ook geen last van. Omdat 
Camero alleen een naam van het slachtoffer heeft en hij de persoon van te voren 
niet kent, moet er aan “observatie” worden gedaan. Zo zoeken ze onder andere uit 
waar het slachtoffer woont en werkt en houden ze deze man een tijdlang in de gaten. 
Vervolgens besluiten ze om het slachtoffer niet thuis te pakken, maar op zijn bedrijf. 

“We hielden zijn huis in de gaten en we zouden de man volgen als hij uit zijn 
huis kwam en naar zijn bedrijf reed. Zo wisten we meteen hoe hij eruit zag en 
pakten we niet de verkeerde. We hadden bewust besloten om hem pas in zijn 
bedrijf te overvallen en niet in zijn woning, omdat we niet wisten wie er nog 
meer in het huis woonden, zoals zijn vrouw of kleine kinderen die daardoor de 
dupe konden worden. Zij zijn onschuldig.” (Camero, roekelozen: gewelddadige 
vermogenszaak) 

Camero heeft uit eerdere ervaringen geleerd dat een grondige voorbereiding 
noodzaak is.

“Je moet wel de juiste persoon pakken, je moet weten dat ze geld hebben en 
hoeveel. Je kan moeilijk een miljoen krijgen als die mensen maar 100.000 waard 
zijn, snap je?” (Camero, roekelozen: gewelddadige vermogenzaak)
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Ook andere respondenten vertellen dat tijdens de voorbereiding er de nodige 
keuzes zijn en er verschillende beslissingen genomen moeten worden (samen met 
Camero in totaal elf). Het merendeel (27/38) zegt echter geen voorbereidingstijd 
gehad te hebben, laat staan dat ze over de keuzes die in die fase een rol kunnen 
spelen, hebben kunnen nadenken. Sommigen vertellen dusdanig onder invloed van 
alcohol of drugs te zijn geweest, dat ze niet meer helder van geest waren. Dat laatste 
speelt wellicht ook bij Freek, want hij heeft de nodige biertjes gedronken, maar 
belangrijker lijkt dat hij nog helemaal geen ervaring heeft met vrijheidsberoving en 
in zijn eigen auto naar het slachtoffer toe gaat. 

“Het gebeurde spontaan, we zaten in het café en het idee ontstond plotseling 
om daar heen te gaan.” (Freek, geweldplegers: vrijheidsberoving van mannen) 

Freek heeft geen vermommingen of wapens geregeld en kiest het minst gunstigste 
tijdstip uit om “verhaal te gaan halen”. Naar eigen zeggen heeft hij dat laatste kunnen 
weten. Hij weet dat op de avond waarop hij toeslaat, de maandelijks terugkerende 
feestavond wordt gehouden. In de ruimte waar zijn slachtoffer zich bevindt, zijn op 
het moment dat hij binnenkomt veel mensen aanwezig. Daarom moet hij wachten tot 
iedereen weg is en besluit hij om aan de bar maar wat te gaan drinken.  

Voorbereide en geplande uitvoering
Uit de interviews met vrijheidsberovers komen ook verschillende keuzes tijdens 
de daadwerkelijke uitvoering van de vrijheidsberoving aan het licht. Van alle 
respondenten hebben er, zoals gezegd, elf (11/38) daadwerkelijk voorbereidingen 
getroffen en de uitvoering van hun handelen gepland. Daarnaast is bij de uitvoering 
een werkverdeling te bespeuren. Van tevoren is (min of meer) een taakverdeling 
opgesteld en ze vertellen daar tijdens de uitvoering zoveel mogelijk aan gehouden 
te hebben. Dit laatste geldt uiteraard alleen voor de negen respondenten (9/11) 
die de vrijheidsberovingen met twee of meer personen hebben uitgevoerd.  Een 
voorbeeld hiervan is Enzo, hij zegt:

“Alles werd concreet op een rijtje gezet en we vulden elkaar aan. We konden er 
niet lopend heen, dus we moesten vervoer hebben. Een van ons kende iemand 
met een auto en zo kwam die persoon erbij. We vulden elkaar aan en ieder 
kreeg zo zijn rolletje in het plan.” (Enzo, zedendelinquenten: gewelddadige 
vermogenszaak) 

Enzo kan niet terugvallen op eerdere ervaringen met vrijheidsberovingen en de 
daadwerkelijk uitvoering gaat anders dan ze vooraf hebben bedacht. De start 
verloopt weliswaar volgens planning. Een van hen blijft in de auto zitten, die ze 
verderop parkeren. Diens rol is om te waarschuwen bij onraad en om, indien 
dit nodig is, het snel wegvluchten mogelijk te maken. Conform hun plan lokt de 
vrouwelijke medepleger het slachtoffer naar zijn eigen huis. De vrouw kent het 
slachtoffer en daarom zal er geen argwaan gewekt worden. Enzo is samen met 
anderen verantwoordelijk voor de overrompeling. Het slachtoffer is behoorlijk groot 
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en Enzo krijgt vanwege zijn bouw en fysieke kracht de rol om ervoor te zorgen dat 
het slachtoffer snel “onder controle” komt. Tijdens de overrompeling gaat het op 
een aantal punten mis. Terwijl Enzo het slachtoffer naar de grond werkt, kan zijn 
medepleger zijn zenuwen niet meer de baas. Hij schreeuwt dat hij het slachtoffer 
dood zal schieten, terwijl hij daarbij continu de trekker van zijn (ongeladen) pistool 
overhaalt. Het slachtoffer heeft dit snel in de gaten en maakt Enzo’s medepleger 
hiermee belachelijk.

“Die man die wist dat het een nepwapen was, want die gast bleef hem maar 
overhalen, klik klak, ‘ik schiet je verrot’, klik klak. Die man had zoiets van ‘schiet 
dan sukkel’.” (Enzo, zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak)  

Terwijl Enzo uitsluitend van plan is om het slachtoffer een afstraffing te geven door 
hem te mishandelen en hem vastgebonden en gekneveld achter te laten, mondt dit 
tijdens de uitvoering uit in een gewapende overval. 

“We gaven die man een pak slaag en zo en we haalden zijn zakken leeg. Op 
dat moment vonden we een portemonnee met een zooitje geld erin. Een 
paar duizend. Op de plek waar we hem aan het knevelen waren in principe. 
Een van die jongens was helemaal overstuur over zijn vrouwtje, die ging zelf 
half janken en toen zagen we opeens een kluis. Van onze bedoeling om hem 
enkel te mishandelen, sloeg het over in het verhaal om die kluis te openen 
en dat soort dingen. (…). Toen hebben we het verhaal zodanig afgemaakt 
dat we enigszins er wat aan over hadden gehouden qua financiële grapjes en 
onze genoegdoening van een soort wraakactie.” (Enzo, zedendelinquenten: 
gewelddadige vermogenszaak)

Enzo is er duidelijk over dat de uitvoering, ondanks een gedegen voorbereiding, 
anders verloopt dan hij gewild heeft en dat emoties duidelijk een rol spelen. Of in 
dit geval sprake is van een neutralisatietechniek of dat de veranderde uitvoering 
daadwerkelijk terug te brengen is tot een groepsproces (hierover later meer), is 
Enzo niet helder. Volgens hem worden de fouten onder andere gemaakt door 
onervarenheid en door het feit dat zijn mededaders andere bedoelingen hebben. 
Ook de twee solistisch opererende respondenten in deze groep van voorbereide 
vrijheidsberovers (2/11) vertellen dat de geplande uitvoering anders verloopt dan 
gepland. Zo heeft Erdem veel tijd en energie gestoken in het bedenken van een 
plan en het creëren van een situatie, opdat hij alleen kan zijn met zijn slachtoffer. 
Met een smoes heeft hij zijn slachtoffer naar een locatie gelokt waar hij toenadering 
zoekt. Maar het pakt anders uit dan hij hoopt.

“Ik wilde seks, maar zij wilde daar geld van mij voor seks en dat wilde ik dus 
niet en daardoor is heel veel trammelant ontstaan.” (Erdem, zedendelinquenten: 
seksuele vrijheidsberoving)
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Onvoorbereide en niet geplande uitvoering
Dat bij de onvoorbereide respondenten (27/38) de niet geplande uitvoering van 
de vrijheidsberoving de nodige onverwachte keuzes op zullen leveren, ligt in de lijn 
der verwachting. Hoe gaan zij daarmee om? Een van hen is de eerder genoemde 
Afina, die samen met anderen een vrijheidsberoving pleegt. Zij vertelt bijvoorbeeld 
dat voor zowel het slachtoffer als henzelf de taakverdeling tijdens de uitvoering 
onduidelijk is, waardoor de emoties soms hoog oplopen.

“Really, it came to an instant that I was confused too. I didn’t know who is the 
leader, who had the thing and who is just there, you know, because the two of 
them were aggressive and also you were thinking maybe the two of them were 
together. But I remember that when my friend was asking one of them ‘I don’t 
know you, who are you, do you have anything to do with the thing? No, than why 
are you shouting’?” (Afina, onbekenden: langdurige vrijheidsberoving)

Zoals al eerder genoemd, wordt Afina geconfronteerd met een ripdeal en die 
vormt de aanleiding voor de vrijheidsberoving. Het is haar alles aangelegen om 
het ontstane probleem snel op te lossen. Zo wordt de losgeldeis simpel bepaald, 
maar wordt er geen winst mee geboekt. Ook al is hier sprake van een ongeplande 
vrijheidsberoving, Afina’s eerder opgedane ervaring met criminele activiteiten 
komt goed van pas tijdens de uitvoering ervan. Zo kan het slachtoffer eenvoudig 
naar een safehouse worden overgebracht, want deze locatie hebben ze al voor 
hun drugshandel in gebruik en kan nu goed dienen om het slachtoffer in vast te 
houden. De personen die normaliter de stash bewaren, kunnen nu als bewakers van 
hun slachtoffer dienen. 
Echter, niet iedere respondent met ervaring in het criminele milieu kan daar tijdens de 
uitvoering gebruik van maken. Biagino (gedrogeerden: langdurige vrijheidsberoving) 
bijvoorbeeld vertelt “zo onder de coke en de drank te zitten”, dat hij zich nergens 
meer druk om maakt en zelfs bij de dealer (die ze later gingen bedonderen) op de 
bank in slaap valt.

Een uitgesproken voorbeeld van vrijheidsberovers die zonder enige voorbereiding 
aan de slag gaan, is de impulsief en alleen opererende Cadfael. Hij vertelt dat hij 
tijdens de uitvoering van zijn gijzeling in een soort “flow” zat. Niet dat hij onder 
invloed van alcohol of drugs was, in tegendeel.

“Ik gebruik zowel cocaïne als heroïne, maar tijdens de uitvoering ben ik juist 
zonder drugs. Dat vind ik ook zo raar. Sommigen doen dingen en durven dan 
niet als ze nuchter zijn.” (Cadfael, roekelozen: langdurige vrijheidsberoving)

Naar eigen zeggen doet Cadfael tijdens zijn vrijheidsberovingen gewoon zoals hij 
doet, zonder daarbij na te denken. 

“Ik zeg gewoon, ik spreek ze aan en zeg ik kom je halen. Ik word agressief en als 
ik ze zo pak [pakt onderzoeker bij de keel] en ik zeg meekomen, dan ga je echt 
wel mee hoor. Ik word zo agressief, als ik in mijn recht sta dan doe ik alles. Dan 



156  |  Ontvoeringen & Gijzelingen  |  7 Rationaliteit bij vrijheidsberovingen

heb ik zoveel power, dan lukt dat gewoon, dan heb ik geen wapen nodig, dan 
lukt alles.” (Cadfael, roekelozen: langdurige vrijheidsberoving)

Omdat Cadfeal niets heeft voorbereid, wordt hij tijdens de overrompeling van zijn 
slachtoffer geconfronteerd met twee drugsgebruikers die in de woning van zijn 
slachtoffer aanwezig zijn. Die leggen Cadfael echter geen strobreed in de weg 
en helpen hem ongevraagd mee als hij zijn slachtoffer vastbindt en mishandelt. 
Cadfael maakt gebruik van in de woning aanwezige spullen. Zo wordt de riem van 
het slachtoffer gebruikt om diens handen vast te binden, een stuk touw om diens 
benen aan de verwarming vast te knopen en een heet strijkijzer om het slachtoffer 
mee te martelen. De buit bestaat niet uit geld, maar uit een hoeveelheid drugs 
die zijn slachtoffer in huis heeft. Het slachtoffer dealt zelf in heroïne, waardoor 
Cadfael verwacht dat het slachtoffer sowieso geen aangifte doet. Later blijkt dat 
de toegebrachte verwondingen zo ernstig zijn dat het slachtoffer enige tijd in het 
ziekenhuis moet doorbrengen. Cadfael vermoedt dat hierdoor het voorval toch bij 
de politie bekend is geworden. 

Impulsiviteit versus rationaliteit
Een dichotome indeling in rationeel en impulsief handelende vrijheidsberovers 
doet onvoldoende recht aan de werkelijkheid en verdient daarom nuance. Een 
impulsief begin hoeft immers niet te betekenen dat bij alle volgende stappen de 
beslissingen eveneens impulsief genomen worden. Zo vertelt Amber (onbekenden: 
publieke vrijheidsberoving) dat haar man na de onvoorbereide en ongeplande 
overrompeling van het eerste slachtoffer, zich eerst verkleedt voordat hij op 
zoek gaat naar de andere “veroorzakers”. Volgens Amber wil hij niet door zijn 
slachtoffers (snel) herkend worden. Hij maakt daarom gebruik van een andere auto 
en neemt bewust een wapen mee om zich te kunnen verdedigen. Ook Everto 
(zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving) vertelt over de keuzes die hij in het 
verdere verloop van zijn vrijheidsberoving maakt. Na een impulsieve start, waarin 
emoties en gevoelens de boventoon voeren (en hij het slachtoffer mishandelt en 
verkracht), begint hij opeens te beseffen dat door het geschreeuw van zijn slachtoffer 
omwonenden gealarmeerd kunnen worden. Hij besluit te vluchten, maar zorgt er 
wel voor dat hij al het geld en de bankpas uit de portemonnee van zijn slachtoffer 
haalt. Ook neemt hij haar telefoon mee (waardoor ze dus niet kan bellen) en zet 
hij de radio aan om het geschreeuw zoveel mogelijk te verhullen. Everto vertelt 
dat hij tijdens zijn vlucht bewust nadenkt over zijn te nemen stappen. Hij besluit 
onder te duiken op plekken waar zijn slachtoffer dat niet zal verwachten, waardoor 
de politie hem daar nooit zal zoeken. Hij gebruikt het gestolen geld om dingen te 
kunnen kopen. Zijn eigen telefoon en bankpas mijdt hij bewust in die periode. Ook 
Ferry (geweldplegers: gewelddadige vrouwenkidnap) vertelt dat hij aan het begin 
van zijn vrijheidsberoving onbezonnen tewerk is gegaan en nergens over na heeft 
gedacht, maar tijdens de ontvoering steeds doelbewuster is gaan handelen.

“Ik pakte haar telefoon af en gooide die tijdens het rijden uit de auto. Dit deed 
ik bewust. Niet om de politie op een dwaalspoor te zetten, maar omdat het 
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mijn telefoon was, voorzien van een abonnement dat ze nog steeds gebruikte. 
Zij wilde de telefoon niet meer teruggeven, terwijl ik voor de belkosten bleef 
betalen. Daarom pakte ik de telefoon van haar af. Een logische gedachte 
toch? Kon ze er niet meer mee bellen.” (Ferry, geweldplegers: gewelddadige 
vrouwenkidnap)

Ook de omgekeerde volgorde komt voor: respondenten die hun voorbereiding 
en uitvoering wel goed hebben overdacht, maar desondanks impulsieve besluiten 
nemen. Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) is hiervan een 
schoolvoorbeeld. Hij vertelt dat hij ondanks zijn ruime ervaring met vrijheidsberovingen 
en zijn gedegen voorbereiding, tijdens de uitvoering beslissingen heeft genomen 
die achteraf gezien totaal niet handig zijn geweest. Op het moment dat ze van 
voertuig wisselen, wordt de auto die ze tijdens de overrompeling van het slachtoffer 
hebben gebruikt, achtergelaten en in brand gestoken. Het plan is dan om met een 
andere auto naar het safehouse te rijden dat ze speciaal hiervoor (in een ander land) 
hebben geregeld. Toch wijken ze bij de uitvoering af van het plan en besluit een 
van Eisa’s mededaders om met het slachtoffer in de stad te blijven waar ze hem 
hebben overrompeld. Hierdoor moet snel een nieuw safehouse geregeld worden, 
maar door bewust “in het hol van de leeuw” te blijven, zal hun reputatie verder 
groeien en zullen ze als “onoverwinnelijk” gezien worden (vgl. De Jong, 2007; Katz, 
1988). 

Morele ambiguïteit 
Net als in het eerder genoemde onderzoek van De Haan & Vos (1993) naar overvallers 
en straatrovers, komen in onze interviews met vrijheidsberovers morele grenzen, 
tegenstrijdige gevoelens en emoties naar voren. Zo spreken sommige respondenten 
over hun eigen ethiek, waaraan niet getornd mag worden. Bijvoorbeeld Cadeo.

“Scheld mij uit, scheld mijn schoonvader uit, mijn zwager, maar kom niet aan mijn 
moeder of schoonmoeder, want je gaat. In neem mijn ding, ik ga naar hem toe 
dan laat ik zien wat schieten is.” (Cadeo, roekelozen: seksuele vrijheidsberoving)

En Erol vertelt over zijn door zijn slachtoffer gekrenkte gevoelens:

“Ik was pissig omdat ik het vermoeden had dat ze vreemd ging. Ik wilde dat 
uit haar eigen mond horen en om te voorkomen dat ze ervandoor zou gaan, 
deed ik de voordeur op slot. De achterdeur stond gewoon open. Ik hoopte 
dat ze zou zeggen dat het niet waar was of dat ze vertelde dat het niet veel 
voorstelde, maar dat deed ze juist niet. Ik voelde mij hierdoor gekrenkt als man 
zijnde en de stoppen sloegen bij me door. Het geweld dat ik gebruikte, was niet 
de bedoeling, maar toen ik hoorde wat ze met die andere jongen had gedaan 
en wat ze voor hem voelde, voelde dat als een klap in mijn gezicht.” (Erol, 
zedendelinquenten: gewelddadige vrouwenkidnap)

Niet alleen wijzen respondenten op het “voorkomen van gezichtsverlies”, het 
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redden van “de eer van de familie” of de “gekrenkte trots” tijdens de voorbereiding: 
duidelijk wordt dat ook bij de keuze van het slachtoffer voor sommigen morele 
grenzen een rol spelen. Zo zeggen meerdere respondenten dat zij geen kinderen 
of vrouwen kiezen, omdat die onschuldig zijn en zich niet kunnen verdedigen. 
Hiertegenover staan respondenten als Fatih, wiens slachtoffer juist wel een vrouw 
is. Hij vertelt dat vernedering door zijn schoonfamilie, die hem als echtgenoot niet 
accepteert, in zijn geval een grote rol heeft gespeeld. 

“Ik had niet voldoende geld en dat werd me niet in dank afgenomen. Daarna 
ontstonden de problemen, waarbij het feit dat we geen kinderen konden krijgen 
een grote rol speelde.” (Fatih, geweldplegers: gewelddadige vrouwenkidnap)

Bij Fouad (geweldplegers: gewelddadige vermogenszaak) is sprake van 
besluiteloosheid en angst tijdens de uitvoering.  Hoewel ze de overval en gijzeling 
goed hebben voorbereid, loopt de uitvoering anders dan gepland. Een omstander 
slaat alarm, waardoor, zoals eerder benoemd, de bedrijfsleider poolshoogte komt 
nemen, in plaats van de kluisprocedure te starten en een willekeurige medewerker 
komt kijken omdat hij achterdocht krijgt. In tegenstelling tot gepland, blijkt dat 
geen van beiden de sleutel van de kluis bij zich heeft en dat ook de dagopbrengst 
niet in hun bezit is. Hierdoor ontstaat verwarring tussen de daders en begint angst 
op ontdekking een rol te spelen. Door de ontstane paniek laten ze hun planning los 
en slaan ze op de vlucht. Ze gebruiken hiervoor een zeer onlogische route, terwijl 
ze juist een snelle vluchtweg hebben voorbereid. 

Expressiviteit en geweldgebruik
Net als elk menselijk gedrag, kent crimineel gedrag zowel instrumentele als expressieve 
aspecten, aldus Blok (1991). Volgens hem miskent de rationele keuzebenadering de 
expressieve aspecten van crimineel gedrag en wordt de betekenis hiervan voor de 
dader, die verder kan reiken dan het directe doel van zijn handelen, veronachtzaamd. 
Katz (1968) merkt op dat door stoutmoedig en niet-rationeel om te gaan met 
de risico’s die het plegen van criminaliteit met zich meebrengt, daders respect 
afdwingen (vgl. De Jong, 2010). Is het niet voor anderen, dan wel voor hen zelf. 
Daarnaast stelt het hen in staat om delicten te plegen. Zij ontwikkelen niet alleen 
een eigen zelfbeeld, maar ook een eigen stijl. De onverschrokken handelwijze van 
Chris (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) bevestigt dit beeld. Hij vertelt dat 
hij het “junkenpand” waar zijn slachtoffer zich bevond, in zijn eentje heeft bestormd. 
Hij heeft zich niet druk gemaakt over de aanwezigheid van andere personen en het 
eventuele verzet waarmee hij te maken kan krijgen.

“Als ik iets in mijn kop heb dan ga ik er lijnrecht op af, dan zie ik niets meer 
en ben ik niet te stoppen. Er zaten wel acht mensen binnen. Daar had ik niet 
op gerekend maar ik lette er niet op en ging recht op mijn doel af. Ik zag mijn 
slachtoffer zitten en omdat er zoveel mensen aanwezig waren, besloot ik hem 
aan zijn haren uit de woning te slepen naar de auto toe.” (Chris, roekelozen: 
gewelddadige vermogenszaak)
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Zowel Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) als Eisa benadrukken 
dat door de keuze van het slachtoffer, in hun geval uitsluitend criminelen, niet 
alleen een bepaald handelsmerk wordt nagestreefd, maar dat er ook status in de 
“onderwereld” (Camero) mee kan worden verkregen. Het gebruik van geweld 
speelt daarbij letterlijk een belangrijke rol.

“Ik kreeg al snel een bepaald imago en status. Onverschrokken, deinst nergens 
voor terug en doet wat hij zegt…”. (Eisa, zedendelinquenten: gewelddadige 
vermogenszaak)

Elementen uit dit citaat vertonen (wederom) opvallende gelijkenissen met de 
straatwaarden (hard zijn, lef tonen en schijt hebben aan anderen) die De Jong 
(2007) voor straatjongeren onderscheidt. Eisa en Camero wekken hiermee de 
suggestie deel uit te maken van een criminele subcultuur (onderwereld), waarin 
(min of meer) collectieve waarden gelden die zoveel mogelijk worden nagestreefd 
(het verkrijgen van een goed imago en een gewelddadige status). Kennelijk is het 
hierbij van belang hoe er, in deze subcultuur, over je gesproken wordt. Dit laatste 
sluit aan bij de bevindingen van De Jong (2007) die stelt dat de naam of status van 
een persoon zich ontwikkelt hoe er door anderen op straat over hem wordt gepraat. 
Niet alleen door wat feitelijk wordt waargenomen, maar ook op basis van verhalen 
en anekdotes die op straat over een persoon rond gaan (2007:168).
De keuze voor een dergelijk type slachtoffer (i.c. crimineel) heeft echter ook gevolgen 
voor de uitvoering van de vrijheidsberoving. Zo vertelt Camero (roekelozen: 
gewelddadige vermogenszaak) dat ze hun slachtoffer wel met veel geweld hebben 
moeten overmeesteren, waarbij gebruik is gemaakt van automatische vuurwapens. 
Dit is niet alleen nodig om snel controle over de situatie te krijgen, ook hebben ze 
hiermee het slachtoffer een excuus gegeven om mee te werken. Hun slachtoffer 
moet namelijk achteraf wel zijn gezicht kunnen redden. Als hij duidelijk kan 
aangeven dat hij geen andere keus heeft gehad dan om mee te werken, is het 
voor hem minder schadelijk. Ook hier kunnen parallellen gevonden worden met De 
Jongs straatwaarden (lef hebben, scherp zijn, draaien), maar het feit dat Camero 
rekening houdt met de gevolgen van het slachtoffer laat zich minder goed rijmen 
met ‘hard zijn’ en ‘schijt hebben’. Volgens De Jong (2007) kunnen straatwaarden 
ook als neutralisatietechniek worden beschouwd omdat ze de morele ruimte bieden 
om zich op een bepaalde manier te gedragen die in strijd is met de conventionele 
waarden, om zich (tijdelijk) te vrijwaren van (schuld)gevoelens. Crimineel gedrag 
wordt dan gezien als noodzakelijke overtreding van de regels. Naar hun eigen 
groepswaarden is het juist goed en verstandig gedrag om bepaalde doelen te 
behalen binnen de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Het gebruik van 
geweld tijdens de vrijheidsberovingen kan dus meerdere doelen dienen en dito 
beslissingsgronden hebben. 

Niet iedere respondent is overigens gecharmeerd van geweld – en als het wel wordt 
gebruikt, voelen sommigen zich hierover schuldig. Hiermee komt ter discussie te 
staan of geweldgebruik collectief geaccepteerd wordt in de ‘onderwereld’. Zo 
vertelt Abimbola: 
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“I told the others ‘I can’t continue. Already I crossed the boundary a bit and I 
can’t do anything anymore. I’ve got the boundary of beating him’. I told the 
others it has to stop …”. (Abimbola, onbekenden: langdurige vrijheidsberoving)

Abimbola heeft zelfs op het punt gestaan om hun slachtoffer vrij te laten en het 
verlies voor lief te nemen. De drugshandel moet immers doorgang vinden en 
hij beseft dat de weg die ze ingeslagen zijn, niet de juiste is. Het feit dat hij zijn 
slachtoffer geslagen heeft, is voor hem al een stap te ver. 

Groepsprocessen en -waarden
Het merendeel van alle respondenten (23/38) vertelt zelf op het idee gekomen te zijn 
of het initiatief te hebben genomen om een vrijheidsberoving te plegen. Volgens de 
rest (een forse minderheid: 15/38) wordt die keuze door anderen gemaakt. Dit laatste 
gegeven illustreert dat groepsprocessen bij sommige respondenten (degenen die 
samen met anderen de vrijheidsberoving plegen) een rol hebben gespeeld bij de 
beslissingen die genomen moesten worden. Dit wordt ook duidelijk in het eerder 
beschreven verhaal van Enzo (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak). 
Hij zegt dat zijn vrijheidsberoving tijdens de uitvoering meer het karakter krijgt van 
een roofoverval. Dit is weliswaar tegen zijn zin, maar hij verzet zich niet tegen de 
wending die volgens hem door zijn medeplegers wordt gemaakt.

“Ik was er op dat moment niet mee eens wat er allemaal gebeurde, maar 
je gaat denken, doe maar gewoon mee want we zijn er toch al.” (Enzo, 
zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak)

Ook de ervaren en goed voorbereide Eisa vertelt over een, na later blijkt noodlottige, 
beslissing tijdens de uitvoering. In tegenstelling tot het bedachte plan, stelde 
een van zijn mededaders voor (tijdens het wisselen van voertuig) om in de stad 
te blijven waar ze het slachtoffer hadden overmeesterd. Zoals eerder aangegeven 
werd dit voorstel geopperd om hun status in de “onderwereld” te laten groeien. 
“Als ze er achter komen dat we in het hol van de leeuw gebleven zijn, zouden we 
onoverwinnelijk zijn.” (Eisa, zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) 
Eisa vertelt dat hij het er niet mee eens was. Omdat discussie op zo’n moment 
niet mogelijk is, stemt hij alsnog in. Eisa’s beslissing illustreert welke invloed een 
groepsproces heeft. Ondanks tegenzin, blijft hij loyaal naar zijn medeplegers. Op het 
eerste gezicht lijkt deze beslissing niet rationeel. Immers de kosten worden ermee 
verhoogd. (De kans om ontdekt en gepakt te worden door zowel tegenpartij als de 
politie wordt er immers mee vergroot.) Tegelijkertijd komt er aan de batenkant ook 
iets bij, indien ook immateriële baten (hogere status, meer aanzien) bij de afweging 
worden meegenomen. De baten kunnen dan uiteindelijk zwaarder wegen dan de 
kosten. Laten we de immateriële baten die bij Eisa’s beslissing een rol hebben 
gespeeld spiegelen met de eerdergenoemde straatwaarden. Dan kan dit beter 
inzichtelijk worden gemaakt: immers, (1) ‘loyaal’ zijn aan je ‘matties’ staat hoog in 
het vaandel. Daarnaast kan het duiden op (2) ‘schijt’ hebben aan de tegenpartij of 
de politie, waarbij je (3) ‘lef’ toont en je (4) ‘hard’ bent door deze extra uitdaging aan 
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te gaan. Dit resulteert vervolgens weer in (5) ‘draaien’, waardoor je als (6) ‘bijdehand’ 
bekend staat. Met de beslissing worden meerdere straatwaarden (alleen ‘scherp 
zijn’ ontbreekt) nagestreefd. Eisa spreekt zelf over “de criminele wereld is mijn 
wereld” dus als deze straatwaarden in zijn wereld nagestreefd worden, kan zijn 
status (baten) daadwerkelijk groeien. Daarnaast wordt door Cadeo opgemerkt dat 
‘loyaal zijn’ aan je vrienden in de ‘criminele wereld’ ter discussie staat. 

“Sommige mensen zijn gewoon niet te vertrouwen, zelf je eigen familie of 
je goede vrienden niet. Vertrouwen is belangrijker dan respect…”. (Cadeo, 
roekelozen: seksuele vrijheidsberoving)

Deze uitspraak laat niet alleen goed het dilemma zien tussen kosten en baten. 
Immateriële baten als status en loyaliteit zijn belangrijk, maar niet onbegrensd. 
Vrienden kunnen je ook verlinken. 

In hun studie naar straatrovers constateren Wright en Decker (1997) dat 
groepsdynamiek een cruciale rol speelt tijdens het nemen van beslissingen. Criminal 
decision making vindt volgens hen niet plaats in een sociaal vacuüm, maar “… it is 
embedded in an on-going process of human existence” en het gedrag van de daders 
is “influenced and shaped by those around them” (1997:30). Groepsprocessen 
spelen niet alleen een rol tijdens de uitvoering van een delict, ook voorafgaand, bij 
de keuze voor het delict, kunnen zij van invloed zijn. Dit is bijvoorbeeld bij Fouad 
(geweldplegers: gewelddadige vermogenszaak) het geval. Een van de redenen 
dat hij specifiek een vrijheidsberoving voorbereidt, in plaats van winkeldiefstal of 
beroving (wat de anderen doen), is er juist in gelegen dat het door zijn groep wordt 
gezien als een moeilijk en uitdagend delict. Met het succesvol uitvoeren van een 
gijzeling (lef tonen) zal hij een grotere status in de groep krijgen.

“Aanzien in de groep, het erbij willen horen en het luxe leventje kunnen blijven 
leiden was een belangrijke rol…”. (Fouad, geweldplegers: gewelddadige 
vermogenszaak)

Door Dahbia (samenplegers: publieke vrijheidsberoving) wordt in dit verband 
gewezen op de beperking van de individuele keuzevrijheid als je bij een groep 
wilt (blijven) horen. Zij vertelt dat zij helemaal geen problemen heeft gehad met 
het latere slachtoffer. Ze kent haar ook niet. Als haar vriendinnen het slachtoffer 
“een lesje willen leren” en zij haar vragen om mee te doen, heeft Dahbia voor haar 
gevoel geen andere keuze. Ze moet wel, anders zal ze niet meer “bij de groep 
horen”. Niet alleen worden samenwerkende daders door elkaar beïnvloed, ook is de 
besluitvorming lastig te beoordelen (vgl. Hochstetler, 2001). Dahbia weet achteraf 
niet meer in hoeverre zijzelf bewust de keuze (voor zowel delict als slachtoffer) heeft 
gemaakt of wie er anders verantwoordelijk voor is geweest. En ze kan achteraf ook 
niet goed begrijpen waarom het zo uit de hand is gelopen (vgl. De Jong, 2010). 
Dat besluitvorming in groepen lastig te doorgronden is, wordt ook duidelijk uit een 
opmerking die Afina hierover maakt. Ze zegt dat zij als vrouw totaal geen invloed 
heeft op de beslissingen die door haar mannelijke mededaders genomen worden. 
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“I told them: ‘the parents will go to the police. Just remember that the boy they 
send them here, but he knows where I’m living and if I get a problem, you’ll get 
a problem because I’m not going to solve the problem for you.’ But I was just 
talking to the wind.” (Afina, onbekenden: langdurige vrijheidsberoving) 

Volgens haar zijn de anderen zo geobsedeerd, dat ze nergens meer over nadenken en 
zij kan daar weinig aan veranderen. Dave (samenplegers: publieke vrijheidsberoving) 
belicht nog een ander aspect, angst voor elkaar, dat in besluitvormen bij groepen 
een rol speelt. Dave verduidelijkt dit door te vertellen dat hij zijn slachtoffer alleen 
maar wat “klappen” wil geven, maar zijn mededader is met het idee gekomen om 
hem op te sluiten in een container. Dit wil Dave eigenlijk niet, maar hij durft hem 
niet tegen te spreken, want “die was immers veel groter en sterker dan hij”. 

Rationaliteit en vrijheidsberovers
Wat kan er nu uit het voorgaande geconcludeerd worden over de rol van rationaliteit 
bij ontvoeringen en gijzelingen? Op grond van wat zij hierover vertellen in de 
interviews zijn de vrijheidsberovers in drie groepen te verdelen (tabel 7.1). 
Als eerste zijn er de planners, bij wie rationaliteit een grote rol speelt. Zij hebben 
bewust de stappen van het criminal decision process doorlopen. Zij kiezen ervoor 
om zich te begeven in de criminele wereld en besluiten bewust voor het plegen 
van een vrijheidsberoving. Voor- en nadelen (kosten en baten) zijn door hen 
(weliswaar gelimiteerd door de context) afgewogen en eventuele alternatieven 
zijn de revue gepasseerd. Van belang hierbij zijn dat niet alleen materiele baten 
(geld), maar ook emotionele en morele aspecten zoals status (immateriële baten). 
De planners kunnen overigens tijdens de uitvoering ook impulsieve besluiten 
nemen. Vrijheidsberovers die tot deze groep gerekend kunnen worden, treffen we 
aan in vier van de zes verdachtenclusters, maar niet onder de onbekenden en  de 
gedrogeerden. De tweede groep, de naïeven, staat hier lijnrecht tegenover. Zij 
reageren vanuit een impuls en kiezen, in tegenstelling tot de planners, niet voor 
een criminele carrière. Ook hebben zij niet bewust voor een vrijheidsberoving 
gekozen. De context speelt een belangrijke rol, waarbij ze emotionele, maar ook 
morele beweegredenen hebben. Net als bij de planners, kunnen de naïeven naast 
impulsieve ook weloverwogen beslissingen nemen. De naïeven vinden we in vier 
van de zes verdachtenclusters, maar niet bij de gedrogeerden en de roekelozen. De 
improvisators vormen de derde groep. Deze vrijheidsberovers kiezen niet bewust 
voor het delict, maar zijn overmand door de situatie en reageren in een impuls. Met 
het plegen van misdrijven hebben ze geen probleem. De context waarin ze zich 
begeven, zorgt ervoor dat het een vrijheidsberoving wordt. Tijdens de uitvoering 
van het delict kunnen door hen rationele en weloverwogen beslissingen worden 
genomen, maar ook emotioneel en moreel geladen belangen kunnen voor ogen 
hebben gestaan bij de keuzes die gemaakt moeten worden. De improvisators 
komen in alle zes verdachtenclusters voor. 
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Tabel 7.1 - Indeling op basis van rationele keuzebenadering, naar verdachtenclusters
Type
vrijheidsberover          

Onbe-
kenden

Gedro-
geerden

Roeke-
lozen

Samen-
plegers

Zeden
delin-

quenten

Geweld-
plegers

TOTAAL

Planners 0 0 1 1 2 1 5

Naïeven 3 0 0 1 1 2 7

Improvisators 3 6 5 4 4 4 26

TOTAAL 6 6 6 6 7 7 38

Bij elkaar genomen vinden we drie van de zes verdachtenclusters (samenplegers, 
zedendelinquenten en geweldplegers) vertegenwoordigd in alle drie groepen. 
De roekelozen treffen we alleen aan onder de planners en de improvisators, de 
onbekenden alleen onder de improvisators en de naïeven, en de gedrogeerden 
uitsluitend bij de improvisators.

Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk is gekeken in hoeverre keuzes die vrijheidsberovers maken en 
de beslissingen die zij nemen tijdens de voorbereiding en uitvoering van het 
delict, als rationeel te duiden zijn. Duidelijk wordt dat de beslismomenten die 
bij vrijheidsberoving van belang zijn, uit meerdere stappen bestaan (keuze en 
bereidheid om misdaad te plegen, keuze voor delict en uitvoering) – en ook dat 
die specifiek zijn voor vrijheidsberoving (overrompelen, vasthouden, verplaatsen, 
verborgen houden en zorgen dat je de buit krijgt).
Inzoomend op de verschillende stappen, is uit de interviews met vrijheidsberovers 
af te leiden dat een minderheid (16/38) bewust kiest voor het plegen van een 
vrijheidsberoving en dat een nog kleinere groep (11/38) zich kan beroepen op een 
gedegen voorbereiding. Opvallend is dat deze respondenten niet tot een specifiek 
verdachtencluster behoren. Ze komen uit alle clusters, met uitzondering van de 
gedrogeerden.
Voor de meerderheid van de respondenten (22/38) die juist impulsief de 
vrijheidsberoving plegen, geldt dat ze, zonder uitzondering, uit elk onderscheiden 
verdachtencluster afkomstig kunnen zijn. Overigens blijkt de helft van deze groep 
(11/22) zich nieteens bewust te zijn criminele handelingen te plegen (en heeft 
daar ook niet specifiek voor gekozen). De andere helft heeft geen moeite met het 
plegen van een misdrijf; dat het nu een vrijheidsberoving is, lijkt willekeur te zijn, 
gelimiteerd door de context. 
Bij de bewuste keuze voor vrijheidsberoving, blijkt variatie in het delict onder andere 
te ontstaan door de keuze voor het slachtoffer en het motief (zie hoofdstuk 4), 
waarbij ook hier de situatie veelal deze keuzes limiteert. Er hoeft overigens niet altijd 
sprake te zijn van het daadwerkelijk afwegen van eventuele alternatieven. Slechts 
een klein aantal respondenten (5/38) kiest zeer bewust voor vrijheidsberoving, 
waarbij voorafgaand verschillende alternatieven de revue zijn gepasseerd. Ervaring 
met criminaliteit in het algemeen en vrijheidsberoving in het bijzonder is hierbij 
een voordeel, maar niet altijd. Eventuele valkuilen tijdens de voorbereiding en 
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uitvoering kunnen door ervaren vrijheidsberovers snel worden opgemerkt, maar 
hun eigen gemoedstoestand is hierbij wel bepalend.
Vrijwel alle respondenten (37/38) kiezen bewust voor een bepaalde persoon als 
slachtoffer. De meerderheid (28/38) vertelt het slachtoffer voorafgaand aan het 
delict zelfs te kennen. Overigens varieert de relatie tussen dader en slachtoffer, 
van het alleen kennen van naam tot aan een (ex-)geliefde. Vanuit de rationele 
keuzebenadering lijkt een bekende als slachtoffer niet voor de hand te liggen. 
Immers, de kans om herkend en gepakt te worden, wordt ermee vergroot (kosten). 
Hier staat tegenover dat bij een onbekend en willekeurig slachtoffer de baten 
vooraf veelal niet bekend zijn. Onbekend is immers of er ‘buit’ (zowel materieel 
als immaterieel) te halen is en of dit opweegt tegen de kosten. Uit de interviews 
blijkt dat de keuze voor het slachtoffer, maar ook die van de pleegplaats, niet 
onbeperkt is. De omgeving waarin de vrijheidsberoving zich afspeelt, limiteert de 
mogelijkheden (limited decision-making). 

Puur materiële beweegredenen vormen een minderheid (4/38). De meeste 
respondenten geven aan vooral immateriële motieven of een combinatie ervan te 
hebben gehad, waarbij in sommige gevallen uiteindelijk de situatie waarin ze zich 
bevinden bepalend is voor de verkregen buit. Opvallend is dat een bewust gekozen 
en geplande vrijheidsberoving tijdens de uitvoering impulsieve beslissingen kent, 
terwijl andersom ook gebeurt. Een impulsief begonnen vrijheidsberoving kan wel 
degelijk rationeel overwogen en bewust genomen beslissingen bevatten. Hoe de 
kosten en baten uiteindelijk afgewogen worden, hangt af van het motief van de 
pleger, de omstandigheden waarin hij verkeert en de kennis en ervaring waarover 
hij beschikt. 

Uit de interviews blijkt dat geweld bij een vrijheidsberoving naast een instrumentele 
kant (nodig om controle over de situatie te krijgen) bij sommige respondenten ook 
een duidelijke expressieve uiting kent. Geweld zorgt voor een bepaald imago, 
hetgeen voor bepaalde respondenten heel belangrijk is. Deze expressieve kant 
van geweld lijkt op gespannen voet te staan met de rationele keuzebenadering. Er 
hangen immers grotere kosten aan – grotere pakkans (door achterlaten van meer 
sporen) en zwaardere straf – terwijl de baten op het eerste gezicht gelijk lijken te 
blijven.
Indien hierbij, bezien vanuit de leefwereld van vrijheidsberovers, ook aandacht 
wordt besteed aan de immateriële baten (die juist het gevolg kunnen zijn van het 
geweldgebruik) en deze bij de weging mee te nemen, kan de balans omslaan en is 
de beslissing juist als heel rationeel te bestempelen. 
Door bij de immateriële baten rekening te houden met ‘criminele waarden’ 
– die overigens opvallende overeenkomsten vertonen met de straatwaarden 
van ‘Marokkaanse’ jongens in de studie van De Jong (2007) – kunnen bepaalde 
beslissingen vanuit deze optiek beter worden begrepen en verklaard. Uit de 
interviews blijkt dat: (1) opkomen voor jezelf (schijt hebben aan anderen); (2) status 
krijgen bij en ‘loyaal’ zijn aan vrienden; (3) lef tonen en uitdagingen aangaan (ballen 
hebben); (4) gevoelloos zijn (bikkel hard zijn); (5) succes na streven, zowel materieel 
als immaterieel (draaien); (6) rustig, tof en relaxt (chill) zijn en slimme dingen 
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verzinnen (bijdehand); (7) de criminele wereld kennen en begrijpen (scherp zijn) 
– door sommige vrijheidsberovers (in meer of mindere mate) wordt nagestreefd. 
Geweld als expressieve uiting draagt dan bij aan het imago en het verhogen van de 
status binnen een groep (immateriële baten).  
Hiertegenover staan respondenten die zich juist schamen voor het geweld dat ze 
hebben toegepast. Ze zijn alles behalve trots op hetgeen ze gedaan hebben en 
vertellen dat ze hun eigen morele grens ermee hebben overschreden. Met andere 
woorden: de ‘criminele waarden’ gelden niet voor iedere vrijheidsberover.
Bij beslissingen die samenwerkende daders maken, blijkt het van belang om ook 
groepsprocessen in ogenschouw te nemen. Bij groepen speelt niet alleen een 
taakverdeling, verschillende verantwoordelijkheden en andere voorbereiding, ook 
kunnen dingen door groepsgedrag misgaan of moet er iets gedaan worden dat 
tegen de eigen waarde indruist. Vrijheidsberovers die in een groep samenwerken, 
kunnen zich soms mee laten slepen door het groepsproces, zonder daar iets tegen 
te (kunnen) doen. Dit kan zowel onervaren als ervaren respondenten beïnvloeden. 
 
In hoeverre speelt rationaliteit een rol bij vrijheidsberovingen? Het antwoord 
hierop is dat dit per groep varieert. Voor de planners speelt rationaliteit een 
grote rol. Voor de naïeven lijkt dit veelal ver te zoeken en een tussenpositie wordt 
ingenomen door de improvisators. Tot de laatste groep kunnen respondenten uit 
elk verdachtencluster gerekend worden.
Dat geldt niet voor de andere twee. Bij de planners ontbreken de onbekenden en 
de gedrogeerden en tot de naïeven behoren geen vrijheidsberovers uit de clusters 
gedrogeerden en roekelozen.
In het volgende hoofdstuk worden de beslissingen die de respondenten hebben 
moeten maken, verder uitgediept en wordt bekeken in hoeverre de dynamische 
relatie met de misdaadbestrijding hierbij een rol speelt.





8
 Dynamiek met misdaadbestrijding
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“We regelden een grote maar onopvallende auto en we reden rustig naar zijn 
huis. We wilden niet opvallen of de aandacht op ons vestigen.” Aan het woord 
is Derk (samenplegers: gewelddadige vermogenszaak), een van de geïnterviewde 
vrijheidsberovers. Hij vertelt over de maatregelen die zij voorafgaand aan de door 
hen gepleegde gijzeling bedacht hebben. Ze houden hierbij bewust rekening met 
de werkwijze van de politie. Volgens plan willen ze hun slachtoffer in zijn eigen 
huis overrompelen en vastbinden en als hij niet met geld over de brug komt, 
willen ze hem meenemen naar een safehouse dat ze speciaal daarvoor hebben 
geregeld. Daarom moet de kofferbak van hun (vlucht)auto groot genoeg zijn en 
mogen ze absoluut niet de aandacht op zich vestigen. Gebaseerd op eerdere 
ervaringen met de politie, hebben Derk en zijn maat onderling afgesproken hoe 
ze zullen reageren indien de politie hen toevallig zou controleren. Ze hebben 
bedacht wat ze wel en niet zullen zeggen en zorgen ervoor dat er niets verdachts 
bij hen gevonden kan worden. Beginnersfouten mogen niet worden gemaakt, dus 
hun vervoersmiddel moet gekeurd en verzekerd zijn en Derk, als chauffeur, heeft 
(natuurlijk) een geldig rijbewijs bij zich. Door bewust attributen uit de woning van 
het slachtoffer te gebruiken om hem vast te binden en te bedreigen, voorkomen ze 
dat een nieuwsgierige agent tijdens een toevallige controle iets verdachts kan zien 
en onraad ruikt. Daarnaast zorgt dit ervoor, in geval het misgaat, dat voorbedachten 
rade slecht te bewijzen is. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen, speelt toeval hen 
parten. De politie wordt getipt en Derk wordt samen met zijn maat tijdens de 
uitvoering gearresteerd. Hij vervolgt zijn verhaal:

“Na drie dagen werden we vrijgelaten wegens een zogenaamde vormfout. We 
geloofden dat niet en hielden rekening met observatieteams en het afluisteren 
van de telefoon. Daarnaast gingen we zelf ook naar de politie om belastende 
informatie over het slachtoffer af te leggen. Zo kwamen we in hele trajecten, 
waarbij de politie zelfs infiltranten had ingezet. Dit laatste hadden we pas op 
het laatste moment in de gaten en toen voelden wij ons behoorlijk bedonderd.” 
(Derk, samenplegers: gewelddadige vermogenszaak)

Met name ervaren criminelen letten op de werkwijze van de politie en de politie 
doet hetzelfde bij criminelen. Ze houden elkaar nauwgezet in de gaten en proberen 
elkaar te slim af te zijn. Politie, justitie en andere opsporingsdiensten beschikken 
over tal van maatregelen en technieken (waaronder observatie, afluisteren, 
infiltratie) om criminelen op te sporen, bewijs tegen hen te verzamelen om ze 
uiteindelijk te kunnen arresteren en veroordeeld te krijgen. Maar door de wol 
geverfde criminelen, zoals Derk, hebben weet van deze technieken. Ze nemen 
tegenmaatregelen om daarmee de kans op ontdekking, opsporing, aanhouding en 
vervolging te verkleinen en tegen te gaan (vgl. Knotter et al., 2009). Daarom moeten 
criminologen geen onderzoek gaan doen naar georganiseerde criminaliteit, maar 
naar de organisatie van criminaliteit, zo stelt Mary McIntosh (1975). Het lijkt een 
woordenspel, maar wat zij ermee bedoelt, is dat bij (wetenschappelijk) onderzoek 
naar criminaliteit de wijze waarop deze is georganiseerd en de dynamiek tussen 
misdaad en misdaadbestrijding scherp in het oog moet worden gehouden. In hun 
onderzoek naar de drugshandel in Amsterdam volgen Korf en Verbraeck (1993) 
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deze raad op en komen tot verrassende ontdekkingen. Inderdaad: de manieren 
waarop drugshandelaren hun activiteiten organiseren, is pas echt te begrijpen 
als ze gezien worden als maatregelen tegen opsporing en vervolging. Maar ze 
ontdekken ook dat sommige maatregelen primair of uitsluitend gericht zijn tegen 
concurrenten en ‘en passant’ het politie-onderzoek  frustreren (vgl. Klerks, 2000; 
Decorte & Boekhout van Solinge, 2006).  Ook Caroll en Weaver (1998) concluderen 
in hun studie naar beslismomenten van winkeldieven dat deze niet alleen vanuit de 
rationele keuzebenadering verklaard en inzichtelijk gemaakt kunnen worden, maar 
dat in het verlengde ervan de dynamische relatie met de misdaadbestrijding van 
invloed is op te nemen beslissingen. 

“They act against the environment, bring knowledge about shoplifting tactics and 
opportunities and develop means negating deterrents. The various deterrents 
employed by retailers…, shoplifters readily adjust their strategies to overcome 
them.” (1998:34) 

Zij wijzen op het feit dat bijvoorbeeld nieuwe beveiligingstechnieken zorgen voor 
een bepaalde dynamiek in de beslismomenten die tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van invloed zijn. Vooral ervaren (professionele) winkeldieven houden hier 
rekening mee en stemmen hun werkwijze erop af (vgl. Kleemans, 2011; Knotter et 
al., 2009; Hochstetler, 2001; McIntosh, 1975). 

Dat dit niet slechts een kwestie is van theoretische boekenwijsheid, bewijst het 
inleidende verhaal van Derk. In dit hoofdstuk nemen we daarom de dynamiek 
tussen bestrijding en misdaad als invalshoek. Eerst wordt dit perspectief verder 
uitgediept om het vervolgens te spiegelen met het empirische materiaal. Hierbij 
worden de verkregen inzichten gereflecteerd met de rationele keuzebenadering 
(zie hoofdstuk 7). Vervolgens worden kort de mogelijkheden geschetst die de politie 
heeft bij ontvoeringen en gijzelingen en wordt dit vergeleken met de perceptie die 
de respondenten hierover hebben. Daarna komt de variatie in (contra)strategieën 
aan bod die onze respondenten hebben gebruikt om uit handen van politie en 
justitie te blijven. Zowel de tegenmaatregelen die voor en tijdens, maar ook na 
afloop zijn gehanteerd, komen aan de beurt. 

Dynamiek & bestrijding
In het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkelt McIntosh 
(1975) op basis van inzichten uit de sociologie, economie en het bedrijfsleven96 
een (nieuw) theoretisch perspectief om criminaliteit mee te verklaren.97 Het ging 
haar niet zo zeer om de vraag naar de structuur  van georganiseerde misdaad 
(bijvoorbeeld wel of niet piramidevormige hiërarchie, maar wel om hoe criminelen 
hun activiteiten organiseren (welke actoren, taakverdeling, methoden, etc.). Ze 

96 Hieruit heeft zij thema’s gehaald als werkverdeling, marktwerking, interne organisatie structuur, producttechnologie 
 en -ontwikkeling en borduurt ze voort op ideeën uit de rationele keuzebenadering.
97 Het inzicht dat deviant gedrag niet kan bestaan zonder sociale controle en criminaliteit niet zonder wetgeving, 
 heeft in die tijd het criminaliteitsvraagstuk vanuit een radicaal ander perspectief benaderd. 
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borduurt daarbij voort op de rationele keuzebenadering (zie hoofdstuk 7) en 
stelt dat: “The (organisational) approach deals with ways that crime should be 
organised to be successful, that is to maximise expected gains while minimising 
risk of imprisonment.” (1975:14) Ze merkt hierbij op dat deze benadering bij 
uiteenlopende vormen van criminaliteit verrassende resultaten kan opleveren, maar 
wijst er ook op dat “criminal groups are not always organised in the most rational 
way” (1975:14). Sommige professionele criminelen wonen in kleine steden waar 
de surveillance van de politie effectiever is. Bij optimaal functioneren verwacht je 
dat ze naar een grote stad verhuizen, maar elementen als lokale betrokkenheid en 
familie spelen ook een rol. Met andere woorden, er is in haar ogen niet altijd sprake 
van volledige autonomie. “In different social contexts the problems confronted by 
criminal groups and therefore the appropriate organisational solutions will vary.” 
(1975:17) Haar organisational approach gaat uit van drie belangrijke elementen: 
(1)“at a given stage of social and technological development a given criminal act 
presents certain technical (including social) problems which must be solved for its 
successful completion; (2) we can specify the most efficient kind of organisation for 
dealing those technical problems & (3) the existence of that kind of organisation is 
explained in terms of its technical efficiency in the situation” (1975:14). McIntosh 
maakt daarbij expliciet onderscheid tussen professionele en andere vormen van 
criminaliteit (vgl. Mack, 1964). Zij zegt: 

“Professional crime is a relatively distinct occupational sphere, it has its own 
pattering and continuity, whereas amateur activities, being only part-time, 
are much more influenced by a variety of circumstances, often peculiar to the 
individual criminal.” (1975:12) 

Vanuit deze zienswijze zullen (professionele en ervaren) vrijheidsberovers, die 
bewust gekozen hebben voor het delict en zich hierop hebben voorbereid, 
rekening hebben gehouden met politie en justitie en hier hun tegenmaatregelen 
voor hebben genomen. Voor de impulsieve, onvoorbereide en onervaren dader zal 
dit perspectief minder interessante inzichten opleveren.

Routine en reactie
McIntosh wijst daarbij op het ontstaan van routinegedrag bij sommige criminele 
groepen en zegt: 

“Criminals are able to establish a modus vivendi with the forces of social control 
such that overt conflict is at a minimum (…) not only the criminal act itself geared 
to routine and continuous practise in a lifetime of crime, but the whole work life 
and often leisure time is related to this pattern. They are aware being arrested at 
some time, in spite of all precautions are high.” (1975:36) 

Het routinegedrag zal veranderen als er nieuwe (beveiligings- of opsporings-) 
technieken door slachtoffers of bestrijding worden ingezet. Een criminele groep 
wordt dan geconfronteerd met een nieuw probleem waar ze vervolgens een 
oplossing voor moet zien te verzinnen. Politie, beveiligingmaatschappijen en 
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individuele burgers zullen continu hun maatregelen verbeteren om goederen te 
beschermen en opsporingskansen te vergroten. Evenzo passen criminelen hier 
hun werkwijze op aan. McIntosh spreekt over een “all-out war” waar criminelen en 
hun opponenten in verwikkeld zitten, die kan escaleren “as each side improves its 
techniques to outwit the other” (1975:44).
 

“The result of the all-out conflict with the forces of law enforcement is that 
because of the escalating technology each job poses its own unique technical 
problems. The criminals must be innovators and each innovation needs its own 
separate advanced planning and sometimes months of preparation.” (1975:45) 

Professionele vrijheidsberovers zullen er dus alles aan doen om niet gepakt te 
worden en houden de ontwikkelingen bij de misdaadbestrijders scherp in de 
gaten. Net als legale ondernemers gebruiken criminelen verschillende technieken 
om het risico bij hun activiteiten te minimaliseren. Volgens McIntosh (1975) is naast 
corruptie, ook het verraden van andere criminelen een van de meest gangbare 
contratechnieken die criminele groeperingen gebruiken om hun illegale activiteiten 
af te schermen en voort te zetten. De verrader (nark) is een bekend fenomeen, 
waar ook de misdaadbestrijding handig gebruik van maakt (informanten). Daarom 
werken volgens McIntosh sommige criminelen bewust alleen om verraad door 
anderen te voorkomen. Dit laatste aspect staat, zoals in het vorige hoofdstuk al is 
opgemerkt, op gespannen voet met de straatwaarde van ‘loyaal zijn’ aan je vrienden 
(vgl. De Jong, 2007). Sommige respondenten zijn zich hiervan bewust en passen 
hun werkwijze erop aan. Daarnaast blijkt dat geschiktheid en betrouwbaarheid 
belangrijke aspecten zijn bij de keuze van de groepssamenstelling, hetgeen ook in 
andere studies wordt bevestigd (Kleemans, 2011; Yang et al., 2007). 

Ervaring en improvisatie
Carroll & Weaver (1998) wijzen in navolging van McIntosh op de noodzaak om per 
delictsoort te kijken naar de specifieke tactieken en risico’s die door de dader(s) 
genomen moeten worden. Tegenmaatregelen98 die gelden bij een winkeldiefstal 
(zoals omzeilen van detectiepoortjes) hoeven totaal niet efficiënt te zijn en ook niet 
gebruikt te worden bij een ontvoering. Dit laatste is immers meer gericht op het 
vasthouden en verborgen houden van het slachtoffer en het verkrijgen van de buit.

“Criminals are experts at controlling or minimizing risks. The criminal’s skill in 
leaving no evidence that will stand up in court, in manipulating the legal system 
through bargains and bribes, and in setting up and carrying out crimes and 
disposing of the gains is indicative that an experienced criminal faces different 
opportunities and sanctions than does an amateur.” (1998:22) 

Hiermee wordt naast de delictspecifieke context ook het belang van ervaring met 
het delict onderstreept en wijzen de auteurs tevens op de tegenstrategieën die na 
het delict, tijdens de rechtszaak genomen kunnen worden. Een aspect dat in de 

98 In dit betoog zullen termen als ‘tegenmaatregelen’, ‘tegenstrategieën’ en ‘contrastrategieën’ als synoniemen 
 beschouwd worden.
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studie van McIntosh niet wordt belicht. Volgens Caroll & Weaver (1998) is er een 
duidelijk verschil te bespeuren in het gedrag hoe experts of juist beginners (novices) 
reageren op nieuwe (beveiligings- en opsporings)technieken. 

“Experts utilize past knowledge organized systematically and strategically, but 
not necessarily in ways that correspond to optimal performance. Experienced 
criminals will perceive crime opportunities using a large set of information about 
strategies and actions (…) they actively and rapidly search out and develop crime 
opportunities whereas novices may respond only to obvious opportunities and 
spend considerable time thinking over.” (1998:23)

Hochstetler (2001) merkt in dit verband op dat de situatie waarin het delict zich 
afspeelt, continu verschillend is, waardoor de uitvoering aangepast moet worden 
aan de steeds veranderende context. Improvisatie kan hierbij een belangrijke rol 
spelen. Dit aspect is zeker in het kader van vrijheidsberovingen goed voor te stellen, 
aangezien je (in tegenstelling tot bijvoorbeeld woninginbraak) met subjecten 
(personen) in plaats van objecten (woningen) te maken hebt. Je weet van te voren 
niet hoe je slachtoffer reageert. Word je tijdens de voorbereiding herkend, is het 
slachtoffer achterdochtig, verzet hij/zij zich en heeft hij/zij een wapen bij zich tijdens 
de overrompeling, wordt er geschreeuwd of werkt het slachtoffer anderszins tegen, 
hoe reageert hij/zij op het meenemen en vasthouden, hoe zorg je ervoor dat het 
safehouse niet ontdekt wordt en dat het slachtoffer niet kan vluchten? Een dader 
zal meerdere technieken moeten inzetten om uit handen van politie en justitie te 
blijven, hetgeen per context kan verschillen. 

Variatie in tegenmaatregelen
Het hanteren van meerdere contratechnieken wordt bevestigd door een studie van 
Knotter et al. (2009). Zij beschrijven de variatie in tegenmaatregelen die illegale 
Chinezen gebruiken om uit handen van de misdaadbestrijders te blijven. Deze 
zijn enerzijds gericht om niet ontdekt te worden (om de illegale leefwijze voort te 
kunnen zetten) en anderzijds om het politieonderzoek te bemoeilijken. Ook Fijnaut 
(2004) heeft oog voor de variatie in tegenmaatregelen en volgens hem worden door 
criminelen verschillende soorten contrastrategieën gehanteerd. Hij onderscheidt 
defensieve en offensieve tegenmaatregelen. Maatregelen om criminele activiteiten 
te verheimelijken, worden defensieve strategieën genoemd en indien misdadige 
groeperingen de overheid zelf actief bestrijden, wordt dit onder offensieve 
strategieën geschaard. Volgens Fijnaut worden vooral defensieve strategieën ter 
afscherming veelvuldig toegepast en dan niet alleen door georganiseerde groepen. 

Dynamiek en vrijheidsberoving
De dynamische relatie met de misdaadbestrijders tijdens gijzelingen in Duitsland 
staat als thema centraal in de studie van Marth (2003). Ze wijst daarbij op het 
kenmerkende verschil tussen daders die impulsief of juist bewust en gepland 
een vrijheidsberoving plegen (zie hoofdstuk 2). De eerst genoemde groep heeft 
helemaal geen rekening gehouden met eventuele politiebemoeienis en wordt 
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tijdens de uitvoering onverwachts met de politie geconfronteerd. De gijzelnemers 
die hun daad plannen, hebben juist wel met politiebemoeienis rekening gehouden. 
Sommigen zoeken zelfs bewust de interactie met de politie op. Yang et al. (2007), 
die enkele jaren later hetzelfde perspectief hanteren om ontvoeringen in Taiwan te 
kunnen doorgronden, stellen dat  kidnappers verschillende strategieën gebruiken 
“to minimize the risk of detention” (2007:336). Zo wordt er bewust op anonieme 
locaties afgesproken waar veel mensen aanwezig zijn (zoals drukke treinstations) om 
optimaal van de (menselijke) chaos te profiteren. Daarnaast kunnen ontvoerders (net 
als de bestrijders) gebruikmaken van technische mogelijkheden, zoals elektronisch 
betalen, waardoor fysiek contact niet meer noodzakelijk is en de kans om gearresteerd 
te worden wordt verkleind. Ook het real-time wisselen van afleverlocatie zorgt voor 
verwarring bij de politie, waardoor de kans op ontdekking en gevangenneming 
kleiner wordt. De onderzoekers bevestigen dat ervaring, groepssamenstelling en 
voorbereiding een belangrijke rol spelen tijdens de uitvoering van het delict, maar 
zij merken ook op dat dit niet altijd opgaat.“The absence of careful and structured 
planning reflects both the offenders lack of experience and their opportunistic one-
time alliance.” (2007:333)

Vrijheidsberoving en overheidsbeleid
In hun onderzoek naar een specifieke vorm van vrijheidsberoving (skyjacking) stellen 
Brandt & Sandler (2009) dat beleid en beveiligingsmaatregelen invloed kunnen 
hebben op of een verschuiving veroorzaken naar een andere uitvoeringsvorm 
van vrijheidsberoving. Zij zeggen: “Policies that discourage skyjackings – e.g., 
airport metal detectors – may encourage kidnappings” (2009:777). Beleidsmakers 
moeten volgens hen stil staan bij dit soort ‘negatieve correlaties’. Naast het feit 
dat er aandacht moet zijn voor de verschillende soorten vrijheidsberovingen, 
benadrukken Brandt & Sandler het belang om oog te hebben voor de reactie van 
overheidsinstanties op dit soort crisissituaties en de risico’s die daarmee gepaard 
gaan. De vrijheidsberoving waar bijvoorbeeld Chámo (roekelozen: gewelddadige 
vermogenszaak) verantwoordelijk voor was, kan ook in dit licht worden bezien. 
Hij pleegt een gewapende overval, maar doordat de politie (te) snel ter plekke 
komt, ontstaat er een gijzeling. Zonder deze aanwezigheid, was het bij een overval 
gebleven. Brant & Sandler (2009) stellen dat veel overheden (waaronder de 
Nederlandse) de strategie hanteren om niet te onderhandelen met terroristen in de 
hoop dit soort incidenten te reduceren. 

“Terrorists believe that if they capture a sufficiently valuable hostage, the 
government will renege on its no- concession pledge. There have been many 
instances of this in the past (a large ransom was paid) that foster this belief. Each 
concession made to hostage taking terrorists by one government makes the 
terrorists change their beliefs about the likelihood of other governments’ giving 
into their demands.” (2009:759)

Dit citaat illustreert niet alleen de dynamiek die tussen gijzelnemers en overheden 
bestaat, maar ook dat de perceptie van criminelen over de werkwijze van de 
overheidsinstanties een rol speelt. Zij hoeven niet alleen te leren van hun eigen 
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ervaringen, maar kunnen ook hun voordeel hebben van (succesvolle) resultaten van 
anderen. 

 
Mogelijkheden politie
De Nederlandse politie en andere opsporingsdiensten hebben speciale 
bevoegdheden om informatie over of bewijslast tegen (criminele) personen te 
verzamelen. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van zowel technische als tactische 
hulpmiddelen, zoals observatietechnieken (de volgerij, bewakingscamera’s, bakens), 
afluistertechnieken (telefoon- en internettap), infiltratietechnieken (undercover) 
en pseudokoop, verhoortechnieken, forensische hulpmiddelen (vingerafdrukken, 
DNA) en informatie van informanten (verklikkers), getuigen, slachtoffers, et cetera 
(zie ook hoofdstuk 5). Daarnaast kan informatie uit andere rechercheonderzoeken 
binnen de eigen regio, uit andere politiekorpsen (zowel binnen- als buitenland) 
of andere opsporingsdiensten (Belastingdienst, FIOD, UWV) gebruikt worden om 
criminele groepen of personen aan te kunnen pakken. Ook kunnen oplettende 
burgers, omwonenden en getuigen de politie op het juiste spoor zetten, doordat ze 
informatie verstrekken die cruciaal is voor de start of een succesvol verloop van een 
rechercheonderzoek. Specifiek voor ontvoeringen en gijzelingen heeft de politie ook 
nog gespecialiseerde teams (zoals teams van politie-onderhandelaars, geldrijders 
en speciale interventieteams) en een aantal minder bekende technieken tot haar 
beschikking (AMBER-alert, robot, onbemand vliegtuig, speciale voertuigen) en kan 
zij de hulp in roepen van specialisten buiten haar organisatie (defensie, speciale 
eenheden (zoals GSG9) uit het buitenland).  

Perceptie respondenten

“Een observatieteam heb ik zo in de gaten, als ik in de auto rij pak ik een rotonde 
helemaal en onthoud vervolgens zo veel mogelijk auto’s en kentekens die achter 
me zaten. Als ik later weer zo’n auto zie, is het geen toeval meer en weet ik 
genoeg.” (Chámo, roekelozen: vermogenszaak) 

Net als de hierboven geciteerde Chámo, heeft iedere respondent een beeld over 
de werkwijze en de mogelijkheden van de politie en handelt conform. Niet altijd 
hoeft dat correct te zijn. Zo vertelt Dina (samenplegers: geweldloze vrouwenkidnap) 
dat zij kan horen als haar telefoon wordt afgeluisterd. Volgens haar “hoor je dan 
iets kraken” en dan weet ze genoeg. Er is hierbij een opmerkelijk verschil te 
bespeuren tussen personen met en degenen zonder ervaring met de politie. Laatst 
genoemde groep baseert (bij gebrek aan eigen ervaring) haar mening veelal op 
wat zij lezen in de krant of internet, horen van anderen of zien op tv. Hierdoor kan 
er een overschatting ontstaan, wat vervolgens weer consequenties heeft voor de 
beslissingen die tijdens de vrijheidsberoving worden gemaakt. 

“Vluchten heeft geen zin, ze pakken je toch.” (Ferry, geweldplegers: 
gewelddadige vrouwenkidnap) 
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“Ik heb alles eerlijk verteld, ontkennen heeft geen zin, ze komen toch overal 
achter.” (Erdem, zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving) 

Deze respondenten zijn van mening dat de politie alles weet of overal achter 
kan komen. Ontkennen of tegenwerken heeft in hun ogen totaal geen zin. Fatih 
(geweldpleger: gewelddadige vrouwenkidnap) vertelt dat hij door de interactie met 
de politie juist een ander inzicht kreeg in de situatie waarin hij zich bevond. Tot die 
tijd is hij zich van geen kwaad bewust geweest. De paniek in de stemmen van de 
gearriveerde politiemensen zet hem echter aan het denken. Zij zien immers dat een 
man een gillende vrouw vastpakt en de woning binnensleurt. De politie arresteert 
Fatih door het hanteren van een standaard (uitpraat) procedure. Achteraf gezien 
kan Fatih zich ook voorstellen dat ze zo reageren, maar zet er wel een kanttekening 
bij. Hij vindt dat de politie op papier de situatie ernstiger heeft beschreven, dan het 
in zijn beleving was.

Onderschatting
Hiertegenover staan respondenten die gepokt en gemazeld zijn in het criminele 
milieu. Zij hebben zelf ervaren dat de politie niet bij iedere zaak alles uit de kast 
haalt en al helemaal niet overal achter kan komen. Als geen ander zijn ze op de 
hoogte dat misdaadbestrijding haar grenzen kent en prioriteiten stelt. In hun ogen 
pakt de politie alleen echt ingrijpende incidenten (zoals een moord of een ‘echte’ 
gijzeling) groots aan, maar dit doen ze zeker niet bij alle zaken. Hierdoor ontstaat 
er een onderschatting. 

“Ik vind het schandalig. Als ik wel iemand had ontvoerd, ‘Holleeder praktijken’ 
had gedaan, dan is het logisch, maar niet gewone jongens van de straat. Doe 
toch normaal en de gesprekken met mijn vriendin en scharrel afluisteren en 
weet ik veel wat. Ik vind gewoon ze hadden ons met rust moeten laten en wij 
hadden ons geld terug moeten krijgen. Hij verdiende toch ook gewoon een paar 
klappen voor zijn kop of niet? Dat hoeft geen deurwaarder te doen, dat regel ik 
zelf wel.” (Bas, gedrogeerden: gewelddadige vermogenszaak)

Het is duidelijk dat naast perceptie over de werkwijze van de politie ook de perceptie 
van de situatie een rol speelt. Bas heeft duidelijk een ander beeld bij de situatie en 
heeft niet verwacht dat de politie zich met zijn probleem gaat bemoeien. Dat de 
eigen beleving van de situatie bepalend is, illustreert ook een gespreksfragment van 
Fatih. Hij zegt: “We wisten wel van die camera’s maar we deden niets strafbaars” 
(Fatih, geweldplegers: openbare vrijheidsberoving). Hij heeft wel degelijk notie van 
de aanwezige beveiligingscamera’s, maar trekt zich daar niets van aan omdat hij in 
zijn ogen niets verkeerd doet. 
Overigens baseren de respondenten hun kennis over de politietechnieken niet 
alleen op eigen ervaring of de media, sommige krijgen het ook te horen tijdens 
hun detentieperiode (gekscherend ‘de hogeschool voor criminelen’ genoemd). 
Zo vertelt Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) tijdens zijn 
detentieperiode veel na te denken over de fouten die hij heeft gemaakt. Door 
veel boeken te lezen, met anderen te praten, nieuwe technieken te ontdekken, 
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wil hij ervoor zorgen dat de politie in de toekomst geen bewijs meer vindt. “Je 
kunt dan wel gepakt worden, maar nooit veroordeeld worden”, aldus Eisa. Afina 
(onbekenden: langdurige vrijheidsberoving) zegt hierover dat zij na afloop van de 
vrijheidsberoving tegenmaatregelen toepast, die gericht zijn om haar betrokkenheid 
bij de vrijheidsberoving te verminderen. Zij heeft rechten gestudeerd en geleerd 
dat de politie moet bewijzen dat zij bij een gijzeling betrokken is. Omdat de situatie 
in haar woning nog niet uit de hand was gelopen, is volgens Afina haar aandeel in 
de gijzeling minimaal. De politie kan volgens haar dan wel met een verhaal komen 
dat ze betrokken is bij de drugshandel, maar dan zal daar eerst onderzoek naar 
gedaan moeten worden om dat te bewijzen. 

Slachtofferkeuze en dynamiek
Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) vertelt bewust alleen 
criminelen te ontvoeren. Deze keuze is niet alleen ethisch (geen onschuldige mensen 
want dat is laf), financieel en rationeel (criminelen betalen altijd) te verklaren, maar zij 
is ook ingegeven vanuit de dynamische relatie met de bestrijding. Eisa is van mening 
dat de politie veel minder aandacht besteedt aan ontvoeringen van criminelen, 
dan wanneer een onschuldig (minderjarig) persoon ontvoerd wordt. Hij baseert zijn 
mening op basis van eigen ervaringen. Hij vertelt dat hij meerdere keren met succes 
een crimineel heeft ontvoerd. Daarbij heeft hij grote geldbedragen (losgeld) kunnen 
incasseren. De politie is er nooit achter gekomen of heeft geen moeite gedaan om het 
op te lossen. Ook Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) is van mening 
dat de politie minder aandacht aan je besteedt als je een crimineel als slachtoffer kiest. 
“Criminelen die criminelen te grazen nemen, daar werkt de politie niet hard voor.” 
(Camero, roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) 
Net als Eisa, weet Camero uit ervaring dat de politie alles uit de kast trekt als er een 
onschuldig kind of een weerloze vrouw wordt ontvoerd. De kans dat je dan gepakt 
wordt, is erg groot. Om zijn mening te illustreren, verwijst hij naar de ontvoering van het 
minderjarig meisje uit Ede (zie hoofdstuk 3), waarbij de daders binnen een dag door 
de politie zijn opgespoord en gepakt. Dat hadden de daders, aldus Camero, kunnen 
weten als ze zich beter hadden voorbereid. Een crimineel als slachtoffer voorkomt een 
dergelijke reactie van de politie, waarmee hij zijn slachtofferkeuze onderstreept. 
Bezien vanuit de rationele keuzebenadering ontstaat er een dilemma door een 
crimineel als slachtoffer te kiezen. Vanuit de batenkant is deze keuze weliswaar goed 
te begrijpen. Naast een hogere status (immateriële baten) binnen de criminele wereld 
(zie vorig hoofdstuk), staat een (veronderstelde) lagere pakkans. Eerdere ervaring leert 
immers dat de politie minder urgentie of prioriteit geeft aan een ontvoering of gijzeling 
van criminelen. Daarbij komt dat criminelen geen aangifte doen en het losgeldbedrag 
gewoon betalen (vgl. Wright & Decker, 1997).99 Echter, bezien vanuit de kostenkant 
kunnen hiertegen de nodige kanttekeningen worden aangevoerd. Immers een crimineel 
persoon kan zich verzetten, kan over een wapen beschikken en deze gebruiken en weet 
als geen ander hoe hij zich moet gedragen in dit soort situaties. Met andere woorden, 

99 In hun studie constateren Wright & Decker (1997) dat straatrovers die zij interviewden, een drugsdealer als 
 slachtoffer kozen, terwijl ze hadden aangegeven dat hun meest ideale slachtoffer een oude weerloze vrouw bij een 
 pinautomaat was. Echter dit ideale slachtoffer was niet altijd voorhanden. De drugsdealer was een alternatief. Hij 
 had drugs, geld en ging niet naar de politie.
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het kiezen voor een crimineel persoon als slachtoffer bij een vrijheidsberoving brengt 
(in tegenstelling tot een kind) ook de nodige risico’s met zich mee, waar je als dader 
rekening mee moet houden en op moet anticiperen (meer kosten). 
Frappant is dat het beeld van Camero over de denk- en werkwijze van de politie, 
hem bijna de das om doet. De politie beoordeelt namelijk de situatie anders en rukt 
met groot materieel uit om de ontvoering tot een goed einde te brengen. Achteraf 
zegt hij: “Als de politie had geweten dat het om een crimineel ging, hadden ze dat 
waarschijnlijk niet gedaan. Ze zagen hem gewoon als een zakenman, ze hebben 
hem geeneens nagetrokken.” (Camero, roekelozen: gewelddadige vermogenszaak)

Ervaring en dynamiek 
Door eerdere ervaringen weten sommige respondenten goed waar bij 
vrijheidsberovingen de valkuilen zitten (risico’s) en waar van te voren rekening 
meegehouden en op geanticipeerd moet worden (kosten). Zo zegt Eisa:

“Ik heb de anderen nooit alles verteld. Gewoon een deel van het verhaal en wat 
ze moesten doen. Ik wil controle hebben over alles, een soort eigen bescherming, 
dan kan ik er altijd nog een draai aangeven. We deden aan observatie, we wisten 
waar ons slachtoffer was en met wie. We hadden een auto gestolen, een huis 
geregeld, bivakmutsen, wapens, etc. Ik heb vaker vrijheidsberovingen gepleegd. 
Ik zeg je, als je criminelen pakt, die betalen gewoon, zij blij ik blij, want ik heb het 
geld.” (Eisa, zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak)

Het zwakke punt is volgens Eisa de overdracht van geld. Criminelen betalen wel, 
maar het kent wel de nodige risico’s. Daarom rijden ze in een gestolen auto, dragen 
ze tijdens de overrompeling kogelwerende vesten, hebben ze zelf automatische 
vuurwapens en spreken ze in een andere taal om het slachtoffer op het verkeerde 
been te zetten (en herleiding naar eigen identiteit te voorkomen). Deze maatregelen 
zijn puur bedoeld om zichzelf te beschermen. Criminelen kunnen immers 
terugschieten. Eisa vertelt dat ze daarnaast gebruik maken van vermommingen. 
Hierdoor kan het slachtoffer hen niet herkennen of een beschrijving geven. Volgens 
Eisa zorgt een vermomming voor je eigen veiligheid. Het slachtoffer weet namelijk 
niet met wie hij te maken heeft, waardoor je ook later niet bang hoeft te zijn voor 
represailles. 
Dit alles lijkt te wrikken met een rationeel overwogen besluit, maar zoals bij 
Camero al opgemerkt is, zit er ook een keerzijde aan de medaille. Naast de 
toegenomen kosten, zijn er ook aan de batenkant voordelen te benoemen. Naast 
de statusverhoging (indirecte gevolg) – zeker na het besluit om met het slachtoffer 
in het hol van de leeuw te blijven (zie hoofdstuk 7) – en het makkelijke betalen, is er 
het gegeven dat criminelen zelf het liefste de politie er buiten willen laten en geen 
aangifte doen. Met andere woorden, bij dit soort afwegingen moet ook de pakkans 
meegewogen worden. Bijkomend voordeel is dat de (tegen)maatregelen die Eisa 
hanteert, ook een eventueel  politieonderzoek frustreren. Het is namelijk hierdoor 
ook voor de politie moeilijk om de identiteit van de dader(s) te achterhalen en 
bewijs tegen hen te verzamelen (vgl. Korf en Verbraeck, 1993). 
De keuze van Eisa om tijdens de uitvoering van voertuig te wisselen, kan ook in 
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het kader van de dynamiek met de bestrijding worden bezien. Vanuit de kosten 
gedacht is dit een extra risico (en investering), maar Eisa heeft dit bewust gedaan 
omdat de overrompeling op straat plaatsvindt en dan kan de politie relatief snel 
achterhalen wat voor voertuig er is gebruikt (getuigen, aangifte ‘bodyguard’/ mede 
inzittende van het klem gereden voertuig). Vervolgens kan zij diverse technieken 
inzetten om het voertuig te lokaliseren (verkeerscamera’s, surveillance voertuigen, 
etc.). Eisa wisselt daarom bewust van auto en de eerste (gestolen) auto wordt in 
brand gestoken om eventuele sporen te vernietigen. Een ‘schone’, onopvallende 
auto wordt vervolgens gebruikt om naar het safehouse te rijden. Tot slot dient 
opgemerkt te worden dat het rijden in een gestolen auto en met vermommingen, 
extra risico’s op (vroegtijdige) ontdekking met zich mee kan brengen. Het voertuig 
kan geregistreerd staan waardoor er naar gezocht wordt en daarnaast vallen 
autobestuurders op als ze met een bivakmuts op rondrijden. Hiervan is Eisa zich 
overigens bewust, waardoor hij tijdens de voorverkenningen “ongemaskerd” 
rondrijdt (hetgeen toevallig door een rechercheur wordt gezien).

Variatie in tegenmaatregelen voor en tijdens de vrijheidsberoving
Respondenten hanteren verschillende contrastrategieën om ontdekking tegen te 
gaan of om het rechercheonderzoek te frustreren. We behandelen hieronder de 
(belangrijkste) tegenmaatregelen die door hen voor en tijdens de ontvoering of 
gijzeling zijn gebruikt.  

Maatregelen tegen observatie
Met observatietechnieken en de inzet van dito politieteams (de volgerij) wordt 
door veel respondenten rekening gehouden. Zij gebruiken hiertegen een scala 
aan maatregelen. Het eerdergenoemde gebruik van gestolen auto’s (voorzien van 
zogenoemde schaduwplaten)100 is er een van. Het zorgt voor misleiding en van 
verkeers- en bewakingscamera’s heb je minder te duchten. Tevens val je als persoon 
(zeker als bekende crimineel) minder op omdat de auto niet naar jezelf te herleiden 
is. Handige bijkomstigheid is dat hierdoor de databanken van de politie buiten spel 
worden gezet. Respondenten vertellen dat het gebruik van gestolen auto’s niet 
alleen bij vrijheidsberovingen worden gebruikt, ook bij de uitvoering van andere 
delicten, zoals een kluiskraak, wordt van deze techniek gebruik gemaakt. Daarnaast 
zeiden sommigen een auto te lenen of te huren. De eerder besproken voertuigwissel 
is wel meer specifiek voor vrijheidsberoving te noemen, omdat je voor dit specifieke 
delict het slachtoffer moet verplaatsen en verborgen moet houden, terwijl in een 
andere context (zoals bij de kluiskraak) alleen ontkomen volstaat. 
De speciale (observatie)teams die de politie kan gebruiken, hebben voor sommige 
respondenten geen geheimen meer. Enkelen zijn er zelfs van overtuigd dat ze dit 
soort eenheden makkelijk kunnen herkennen. Chris (roekelozen: gewelddadige 
vermogenszaak) vertelt simpele trucjes te gebruiken (rotonde meerdere keren 
nemen, kijken in spiegel of etalageruit) om te bepalen of je gevolgd wordt en 
je eventueel tegenmaatregelen moet nemen. Maar er is meer variatie. Sommige 
respondenten, zoals Felix, Boaz en Biagino, vertellen dat zij met extreem rijgedrag 

100 Gestolen of vervalste kentekenplaten.
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observatieteams weten te onderkennen én af te schudden. Biagino (gedrogeerden: 
langdurige vrijheidsberoving) legt dit laatste als volgt uit. Door “als een idioot” te 
gaan rijden (dwars door de berm, tegen het verkeer in rijden, et cetera) en daarbij te 
kijken of je gevolgd wordt, kun je eenvoudig herleiden of er een politieteam achter 
je aanzit. Dit risicovolle rijgedrag geeft als bijkomend voordeel, dat de politie veelal 
afhaakt, omdat ze andere weggebruikers niet in gevaar willen brengen. Ervaringen 
uit het verleden hebben hem dat geleerd, waardoor Biagino ook tijdens deze 
gijzeling eenvoudig weet te ontsnappen. 
Maar wie de politie beter kent, weet dat deze tegenmaatregelen op gespannen 
voet staat met hoe de politie daadwerkelijk optreedt. Door zo hard te gaan rijden 
en opvallend rijgedrag te vertonen, komt Biagino (en anderen) juist in beeld. 
Daarnaast lijkt het erop dat er niet wordt stilgestaan bij de technische middelen 
die de misdaadbestrijding kan gebruiken (zoals een baken of verkeerscamera’s) 
die met dit (rij)gedrag geenszins worden omzeild. Jarenlange ervaring met de 
misdaadbestrijders (Biagino heeft meer dan 100 antecedenten) betekent niet 
automatisch dat je de werkwijze van politie goed kent.
Abimbola (onbekenden: langdurige vrijheidsberoving) kiest juist voor onopvallend 
gedrag om risico’s te vermijden. Als hij surveillerende agenten tegenkomt, groet hij 
ze beleefd en gebruikt daarnaast de mogelijkheden die de onderwereld (leefwereld 
illegalen) hem biedt. Snorders (illegale taxi’s) zijn volgens hem niet alleen simpel en 
snel, maar door hier gebruik van te maken, ben je als persoon minder in beeld. Voor 
elke rit kun je een andere snorder gebruiken en door het illegale karakter ervan, 
hoef je volgens Abimbola ook niet bang te zijn voor verklikken.
Eisa’s (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) ervaring leert hem dat 
observatieteams van de politie in een bepaald type ‘middenklasser’ rijden, met 
vaak alleen een blanke bestuurder. Dat valt toch op in een wijk waar iedereen elkaar 
kent en de blanke huidskleur afwijkend is van het dominante beeld op straat. Mede 
hierom krijgt Eisa tijdens de uitvoering van zijn ontvoering in de gaten dat een 
observatieteam van de politie in de buurt van het safehouse staat opgesteld. Hij 
moet improviseren en overstappen naar een alternatief plan om “de schade zoveel 
mogelijk te beperken”. Ook Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) 
heeft vlak voor de geldoverdracht het gevoel dat er iets niet klopt (vgl. Katz, 1988). 
De auto’s die in de buurt van de afleverplek rondrijden, kloppen niet met het normale 
beeld. Hij meent te maken te hebben met een observatie- en arrestatieteam van de 
politie, waardoor hij besluit er vandoor te gaan. Hij neemt het verlies (geen losgeld) 
en gooit zijn slachtoffer elders uit de auto.
Een andere tegenmaatregel die gebruikt wordt om observatieteams te frustreren is 
het bewust niet meer omgaan met je medeplegers en je vooral te begeven onder 
“schone vrienden” (jongens zonder een crimineel verleden). Je creëert niet alleen 
een alibi, het wordt de politie ook lastiger gemaakt om verbanden tussen personen 
te leggen en bewijs te vergaren. 
Dat criminelen ondanks voorbereiding en kennis over de werkwijze van de 
politie, toch gepakt worden, benadrukt Enzo (zedendelinquenten: gewelddadige 
vermogenszaak). Ondanks hun doelstelling om niet gepakt te worden, vertelt hij 
dat observatietechnieken (camerabeelden) hem de das hebben omgedaan. Tijdens 
de vlucht zijn ze beducht op “de volgerij” en ze rijden bewust een onlogische 
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route door andere wijken om verwarring te veroorzaken. Helaas gaat de bestuurder 
na afloop (als hij zijn mededaders heeft afgezet) tanken bij een benzinestation 
(routine?), waardoor hij op bewakingscamera’s staat. In zijn dossier leest Enzo dat 
de politie hem zo op het spoor is gekomen.

Contraobservatie
Net als de politie, passen vrijheidsberovers observatie als (contra)techniek toe 
om zelf informatie te verzamelen. Meerdere respondenten vertellen gebruik te 
maken van een voorverkenning (observatie) om bijvoorbeeld informatie over het 
slachtoffer te achterhalen (waar woont hij en met wie gaat hij om). Overigens 
doen ze dit niet alleen ter voorbereiding van een ontvoering of gijzeling, ook voor 
andere delicten (inbraak of overval) wordt deze techniek ingezet. Specifiek voor 
vrijheidsberoving wordt op deze manier niet alleen informatie over het slachtoffer 
ingewonnen, ook het surveillance gedrag van de politie wordt in beeld gebracht 
(locatie politiebureau, de veel gereden routes, de eventuele pauzemomenten). 
Fabian (geweldplegers: gewelddadige vermogenszaak) illustreert dit laatste door 
te vertellen dat hij niet alleen de wandelgangen van zijn slachtoffer in beeld heeft 
gebracht, de vluchtroute verkend en een vluchtauto heeft klaargezet, ook heeft 
hij de locatie van het dichtstbijzijnde politiebureau uitgezocht. “We hielden het 
surveillancegedrag van de politie in gaten, zo wisten we hoe de politie surveilleert 
en hoeveel tijd we minimaal hadden om weg te komen.” (Fabian, geweldplegers: 
gewelddadige vermogenszaak)
Ook na afloop van de vrijheidsberoving houden sommige respondenten rekening 
met de inzet van observatietechnieken van de politie. Het voorbeeld van Derk 
(samenplegers: gewelddadige vermogenszaak), in de inleiding van dit hoofdstuk, 
illustreert dit laatste. 

Techniek & misleiding
In het verlengde van observatietechnieken maken sommige respondenten gebruik 
van de nieuwste technische snufjes om zelf minder risico te lopen (vgl. McIntosh, 
1975). Ze vertellen dat ze zich hierdoor beter staande weten te houden in de 
criminele wereld. Cadeo (roekelozen: seksuele vrijheidsberoving) verduidelijkt dit 
laatste door in bredere zin te vertellen over technische en digitale hulpmiddelen 
die hij bijvoorbeeld gebruikt voor zijn hennepkwekerijen. Met behulp van een 
irrigatiesysteem en een computerprogramma, kan hij op afstand zijn planten 
besproeien. Door middel van diverse camera’s kan hij de boel via zijn laptop in de 
gaten houden en krijgt hij een bericht op zijn gsm als er onraad is of problemen zijn. 
Cadeo gebruikt het vooral om zoveel mogelijk uit zicht te blijven. Hierdoor hoeft hij 
minder vaak naar de kwekerij toe en loopt hij minder in de gaten. Dat deze techniek 
ook handig is om een politieonderzoek te frustreren is volgens hem een bijkomend 
voordeel. Mocht de politie de kwekerij ontdekken, wordt het lastig om deze naar 
hem te herleiden.101 
Felix (geweldplegers: seksuele vrijheidsberoving) vertelt gebruik te maken van een 

101 Door het gebruik van dit soort techniek worden ook digitale sporen achtergelaten, maar hier is Cadeo zich minder 
 van bewust. 
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nieuw apparaatje102 om het de politie lastiger te maken. Hij heeft er in “de bajes” 
van gehoord en weet het vervolgens in een speciale winkel (spyshop) te kopen. Felix 
vertelt dat hij niet helemaal begrijpt hoe het werkt, maar volgens hem blokkeert de 
techniek telefoonsignalen en de signalen van je navigatieapparatuur. De politie kan 
je dan niet meer volgen of afluisteren.103 Felix geeft aan het standaard toe te passen 
(niet alleen bij zijn gepleegde ontvoering), maar merkt als nadeel erover op dat jezelf 
ook niet meer kunt bellen. Daarom moet je volgens hem naast techniek, ook over 
een goed verhaal (cover) beschikken om bij problemen “je eruit te kunnen lullen”.104 
Mede door het gebruik van deze techniek, is het volgens Felix lastig geweest om 
bewijs tegen hem te verzamelen en zijn betrokkenheid bij de vrijheidsberoving aan 
te tonen. Hij wordt uiteindelijk alleen voor wapenbezit en bedreiging veroordeeld, 
omdat de politie de rest niet hard heeft kunnen maken. Eisa, Camero en Derk 
maken specifiek voor de gepleegde vrijheidsberoving gebruik van technische 
mogelijkheden. Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) schaft 
speciaal prepaidtelefoons aan om tijdens de ontvoering te communiceren (en 
die hij na afloop weggooit); Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) 
maakt in dit kader gebruik van professionele portofoons (soortgelijk als de politie) 
en Derk (samenplegers: gewelddadige vermogenszaak) schaft speciaal een digitale 
voicerecorder aan om uitspraken van zijn slachtoffer mee op te nemen. Dit laatste 
met de bedoeling om tijdens een eventuele rechtzaak voordeel van te hebben 
(hierover later meer).

Crimineel informatiecircuit
Niet alleen de politie, ook criminelen maken gebruik van een (informeel) 
informatiecircuit. Via via krijgen ze informatie te horen over bijvoorbeeld een 
aantrekkelijk doelwit, zoals bij Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) 
het geval was, of ze ontvangen tips over nieuwe technieken zoals bij het eerder 
genoemde voorbeeld van Felix (geweldplegers: seksuele vrijheidsberoving). 
Sommige respondenten hanteren zelfs eigen ‘informanten’ om bijvoorbeeld 
gegevens over de verblijfplaats van het slachtoffer te achterhalen. Dit laatste is 
bijvoorbeeld het geval bij Chris (roekelozen: langdurige vrijheidsberoving). Hij 
vertelt voor zijn ontvoering enkele “junken” benaderd te hebben. Door hun geld te 
geven, een beloning in het vooruitzicht te bieden en een (prepaid) gsm beschikbaar 
te stellen (techniek), krijgt hij cruciale informatie over zijn slachtoffer en weet hij zijn 
verblijfplaats en stelde daarnaast een beloning in het vooruitzicht als hij door de 
verkregen informatie zijn slachtoffer wist te traceren. 
Het criminele informatiecircuit wordt door sommige vrijheidsberovers niet 
alleen voorafgaand aan het te plegen delict gebruikt, ook na afloop wordt het 
als tegenmaatregel ingezet. De betrouwbaarheid van of de manier waarop de 

102 Volgens Felix is het een combinatie van een jammer en een soort aluminium box, waardoor digitale signalen (van 
 gsm en navigatiesysteem) verstoord en geblokkeerd worden.
103 Overigens is het live tappen van een navigatiesignaal technisch misschien mogelijk, maar wordt deze techniek 
 volgens de contactpersonen bij de politie, nog niet gebruikt.
104 Ter illustratie vertelt Felix een anekdote over een kluiskraak, waarbij hij de politie aan zag komen rijden. Samen met 
 zijn maat trok hij zijn broek naar beneden en deed alsof hij een vrijend homostel was. De politie trapte daarin, 
 waardoor zij er later ongestoord (met de buit) vandoor konden gaan.  
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gegevens worden verkregen (een aspect waar de politie wel rekening mee moet 
houden)105, is hierbij van ondergeschikt belang. Illustratief hiervoor is het eerder 
genoemde verhaal van Derk, die speciaal voor zijn gijzeling opnameapparatuur 
heeft aangeschaft (kosten).

“We lieten hem dingen zeggen en dat namen we vervolgens op. Het apparaatje 
had ik verstopt in een zak, zodat hij (slachtoffer) niets door had.” (Derk, 
samenplegers: gewelddadige vermogenszaak)

Met dit soort gegevens kan Derk een eventuele aangifte, gebaseerd op het verhaal 
van het slachtoffer, in een ander daglicht zetten. Hierdoor zal er twijfel ontstaan 
over de waarheidsgetrouwheid van de aangifte, waardoor de kans op vervolging en 
een uiteindelijke veroordeling wordt verkleind (baten). Dit laatste heeft overigens 
succes, want Derk vertelt dat hij wegens gebrek aan bewijs is vrijgesproken. 
(Het verhaal van Derk is uiteindelijk tegen dat van het slachtoffer weggestreept). 
Ook andere respondenten maken gebruik van het criminele informatiesysteem 
en combineren dit, overigens met wisselend succes, met de eerder genoemde 
‘moderne’ technieken om na afloop van het gepleegde delict, ontlastend materiaal 
aan te dragen (opgenomen voicemailberichten of telefoongesprekken, verstuurde 
sms’jes of emailberichten) of weten zichzelf er een alibi mee te verschaffen. 

Gesloten groep versus infiltratie
Naast informanten (verklikkers), kan de politie infiltratie (undercoveragenten) in 
zetten om informatie te verkrijgen en bewijs te verzamelen. Diverse onderzoekers 
(McIntosh, 1975; Bovenkerk, 2001; Kleemans, 2011) wijzen op het feit dat vertrouwen 
in je mededaders een belangrijk aspect is bij het plegen van criminele handelingen 
en juist op dit aspect zet de politie bij een infiltratietraject zijn troefkaarten in. Zelfs 
een ervaren en goed voorbereide vrijheidsberover als de eerdere genoemde Derk 
is hier niet altijd op beducht, alhoewel hij dat laatste nuanceert. Hij zegt: “Die 
journalist was iemand anders dan we dachten. We waren er bijna ingetrapt” (Derk, 
samenplegers: gewelddadige vermogenszaak). Derk wist het infiltratietraject net op 
tijd te onderkennen en cruciale gegevens voor zich te houden.
Om infiltratietrajecten van de politie tegen te gaan, maken respondenten gebruik 
van een aantal tegenmaatregelen. De meest eenvoudige is misschien wel die van 
Cadfael (roekelozen: langdurige vrijheidsberoving). Hij kiest er bewust voor om 
alleen te werken (vgl. McIntosh, 1975). Zo kan hij nooit verraden worden en als 
het fout gaat, kan hij alleen zichzelf iets verwijten. Andere respondenten proberen 
deze politietechniek tegen te gaan door bijvoorbeeld alleen met bekenden op 
pad te gaan die ze door en door vertrouwen (zoals familie en vrienden). Anouk 
(onbekenden: kindzaken) vertelt dat “reizigers” alleen met de mannelijke familieleden 
samenwerken om “iets uit te spoken”(routine).  Ze zegt: “Als er plannen gemaakt 
moeten worden, gebeurt dat bij de mensen in de wagen en daar komt geen politie” 
(Anouk, onbekenden: kindzaken). Vrouwen worden in haar geval overal buiten 
gelaten. Fabian (geweldplegers: publieke vrijheidsberoving) beaamt het gebruik 

105 Dit is in speciale wetgeving geregeld.
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van familieleden als effectieve tegenmaatregel tegen undercoveragenten. “Familie 
blijft altijd familie”, aldus Fabian en alleen die kun je vertrouwen. In dit kader zoeken 
Enzo (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) en Cadeo (roekelozen: 
seksuele vrijheidsberoving) hun mededaders bewust in hun eigen vriendenkring. 
Zij zijn vertrouwd en stappen niet snel naar de politie (vgl. De Jong, 2007). Een 
“undercoveroperatie”,106 zoals Fabian het zelf noemt, waarbij een (onbekende) 
politie-infiltrant in een bestaande groep moet infiltreren, wordt met deze ‘gesloten 
groeptechniek’ aardig tegengewerkt. 
Frappant is wel dat respondenten veel meer met deze opsporingstechniek rekening 
houden, dan de politie in dit soort situaties daadwerkelijk gebruikt. Dit laatste heeft 
waarschijnlijk te maken met de beeldvorming over de politie, zoals die in buitenlandse 
(lees Amerikaanse) films, in boeken of op internet wordt vertolkt. In de Verenigde 
Staten wordt bijvoorbeeld veel meer gebruik gemaakt van undercoveragenten om 
bewijs te verzamelen, dan in Nederland het geval is. In draaiboeken en protocollen 
die de politie hanteert bij vrijheidsberovingen, wordt de inzet van dit middel niet als 
standaard bij de aanpak ervan voorgeschreven.107

Contra-infiltratie
Naast maatregelen tegen (politie)infiltratie, maken sommige vrijheidsberovers ook 
zelf gebruik van deze techniek. Zo vertelt Fouad (geweldplegers: gewelddadige 
vermogenszaak) tijdens zijn gepleegde gijzeling bewust van (contra)infiltratietechnieken 
gebruik te hebben gemaakt, ondanks de extra risico’s (kosten) die eraan hingen (collega’s 
kennen je, ze weten waar je woont en met wie je omgaat, etc.). Door te gaan werken 
bij het bedrijf dat later zijn slachtoffer wordt, komt Fouad eenvoudig op de hoogte 
van de beveiligingsmaatregelen, de interne procedures en weet hij het moment te 
bepalen dat er een maximaal geldbedrag in de kluis aanwezig is. Daarnaast stelt deze 
techniek hem in staat om een plattegrond te bemachtigen, bedrijfskleding voor zijn 
mededaders te organiseren (valt minder op) en in zijn plan ook oog te hebben voor 
de snelste vluchtroute (baten). Fouad merkt op tijdens de voorbereiding rekening te 
houden met de politie. Hij heeft precies uitgezocht wat de werkwijze van de politie is bij 
overvallen en gijzelingen (draaiboeken vond hij op internet); welke middelen er ingezet 
worden en hoe lang het duurt voordat de politie er kan zijn. Fouad neemt hiertegen 
zijn tegenmaatregelen (vgl. Marth, 2003). Omdat de politieprocedure onder andere 
behelst het omsingelen van het pand,  is het zijn bedoeling om voor die tijd weg te zijn. 
Aangezien de politie altijd met auto’s komt, heeft hij de vluchtweg en -middelen hier 
specifiek op uitgezocht. Hij kiest bewust voor de scooter als vluchtmiddel en een route 
die de politie (de bekende paaltjes) met de auto niet kan volgen. 

Maatregelen tegen afluisteren
Een van de meest gebruikte opsporingstechnieken die de Nederlandse politie 
hanteert, is het afluisteren van telefoonverkeer (interceptie). Alhoewel het 
basisconcept door de jaren heen is uitgebreid met modernere varianten (internettap, 

106 In politiejargon wordt gesproken over een WOD-traject (werken onder dekmantel) in plaats van undercoveroperaties. 
 Dit laatste wordt meer gebruikt in de media.
107 Bron: Optreden gijzelingen en ontvoeringen (2012). Politie Kennis Net (PKN), Domein Gevaarsbeheersing/ CCB.
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OVC,108 imei-tap109), was deze techniek meer dan twintig jaar geleden al bekend 
bij criminelen en werden er  verschillende tegenmaatregelen gehanteerd (Korf en 
Verbraeck, 1992). Anouk (onbekenden: kindzaken) is ook op de hoogte van dit 
opsporingsmiddel en vertelt dat ze hierom amper wat over de telefoon bespreekt 
om te voorkomen dat de politie op de hoogte komt. Ook het gebruik van een “eigen 
taal” (dialect), om de politie te hinderen, wordt volgens haar bewust gebruikt. In 
haar familie en vriendenkring wijzen ze er elkaar ook op. “Nie lau prefeln”, hetgeen 
volgens haar inhoudt: “pas op met wat je zegt”. Dit wordt bijvoorbeeld tijdens 
een telefoongesprek gedaan, als iemand iets te loslippig wordt. Dina bevestigt dit 
laatste en vertelt dat als je echt iets kwijt moet, er dan in het “bargoens” gesproken 
wordt. 

“Die kennen hun [politie] weer niet. Het is een taal die je moeilijk kunt verstaan. 
Bij ons gaat dat heel anders allemaal. Als wij ook op het bureau vast komen te 
zitten en we zullen naast elkaar zitten en we zullen de taal gebruiken en dan wordt 
de politie wel eens kwaad, want zij begrijpen dat niet.” (Dina, samenplegers: 
geweldloze vrouwenkidnap)

 
Het spreken in de eigen moedertaal of juist in een andere taal (zoals bij het eerder 
genoemde voorbeeld van Eisa), gebruiken verschillende respondenten  om het 
afluisteren door de politie tegen te gaan. Abimbola (onbekenden: langdurige 
vrijheidsberoving) weet dat zijn dialect niet te verstaan is door de politie en dat 
er ook geen goede tolken voor zijn. Andere respondenten maken gebruik van 
“sluiertaal” of hanteren codes om het afluisteren van de telefoon tegen te werken. 
Hiermee kan niet alleen voorkomen worden dat de politie voor die tijd iets ontdekt, 
maar het is ook na afloop effectief. “Laat de politie maar bewijzen wat je ermee 
bedoelt”, aldus Felix (geweldplegers: seksuele vrijheidsberoving). 
Zoals eerder is opgemerkt, praat Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige 
vermogenszaak) tijdens de ontvoering bewust in een andere taal. Enerzijds om het 
slachtoffer op het verkeerde been te zetten, anderzijds om de(ze) politie(methode) 
te frustreren. Zeker in combinatie met de speciaal hiervoor gekochte prepaid 
telefoons (techniek). Hierdoor heeft volgens Eisa, ook het uitpeilen van de telefoons 
geen zin meer, iets wat het verleden hem heeft geleerd. Fabian (geweldplegers: 
gewelddadige vermogenszaak) gaat nog een stap verder en vertelt als extra 
veiligheid, zijn telefoon helemaal uit elkaar te halen en bij een radio neer te leggen 
als hij overleg heeft. Dit om te voorkomen dat de politie via de telefoon iets van de 
plannen meekrijgt. Het opsporingsmiddel is inmiddels zo ingeburgerd, dat Fabian 
hier zelfs routinematig mee om lijkt te gaan. “Ik wissel om de twee weken van 
telefoon en simkaart. Het is een gewoonte geworden.” (Fabian, geweldplegers: 
gewelddadige vermogenszaak) 

Ervaring versus beginner
Door eerder gepleegde incidenten heeft Camero (geweldplegers: gewelddadige 
vermogenszaak) geleerd dat via zijn telefoon, de politie een hoop kan achterhalen. 

108 Afluisteren in specifieke ruimtes.
109 Het IMEI-nummer is het unieke 15-cijferige serienummer van een GSM-toestel.
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Hij neemt daarom geen telefoon mee tijdens de ontvoering (en maakt, zoals gezegd, 
gebruik van speciale portofoons). Volgens Camero is het essentieel dat je bij dit 
soort zaken (vrijheidsberovingen) goed voorbereid en duidelijk naar elkaar bent, 
anders gaat het mis. Ervaring met de politie ontbreekt bij Dahbia (samenplegers, 
gewelddadige vrouwenkidnap) en haar vriendinnen. Ze maken weliswaar een plan, 
hebben een taakverdeling en kennen de plek waar zij hun slachtoffer van haar vrijheid 
beroven (waarbij ze op de hoogte zijn van de aanwezige bewakingscamera’s), maar 
denken niet dat politie er iets mee zal doen, dus nemen ze geen tegenmaatregelen. 

“Ik weet dat de politie de telefoon kan afluisteren, dat zie ik wel eens op tv, maar ik 
hield er geen rekening mee. Ik vertel toch niets verkeerds wat ze zouden kunnen 
horen…Ik zou zelf geen telefoons afluisteren, het is toch geen drugshandel, dat 
is toch nergens voor nodig… Ik ben toch geen crimineel. Bij een meisje van 15 
is dat toch niet nodig?” (Dahbia, samenplegers: gewelddadige vrouwenkidnap)

Door gebrek aan ervaring met politie en justitie en verschil in perceptie (zij vond het 
een ruzie in plaats van een echt strafbaar feit), houdt Dahbia ondanks het feit dat ze 
de techniek wel kent, geen rekening met politiebemoeienis in het algemeen en de 
inzet van afluistertechnieken in het bijzonder. 
Een tip die de ervaren Elano (zedendelinquenten, seksuele vrijheidsberoving) in dit 
kader anderen (minder ervaren respondenten) graag wil geven: “Bel niet meer met 
je pocket”, omdat de politie je kan afluisteren. “Je kunt beter vanuit een café bellen 
of helemaal niet meer.” 

Maatregelen tegen forensisch onderzoek
De technieken die de politie kan gebruiken om sporen te achterhalen of bewijslast te 
verzamelen, hebben door technologische vernieuwingen de laatste jaren een enorme 
‘boost’ gekregen (vgl. McIntosh, 1975). Vooral de opkomst en mogelijkheden van 
DNA zorgen voor aardig wat politiesuccessen. (Adcock & Chancellor, 2012, Adcock 
& Stein, 2011; Kop et al., 2011; De Poot et al., 2004). De meeste respondenten zijn 
op de hoogte van dit succes. Hun tegenmaatregelen zijn er enerzijds op gericht 
om zo weinig mogelijk sporen achter te laten en anderzijds om de resultaten 
van deze technieken in een ander daglicht te zetten (misleiding).110 Opvallend 
is dat sommige tegenmaatregelen effectief blijken te zijn tegen verschillende 
politietechnieken. Het dragen van handschoenen en bivakmutsen voorkomt niet 
alleen dat het slachtoffer je kan herkennen of dat de politie via camerabeelden je 
identiteit kan achterhalen (observatie), het zorgt er ook voor dat je geen sporen 
achter laat. Chámo (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) vertelt tijdens de 
uitvoering van zijn gijzeling bewust een bivakmuts en handschoenen te dragen om 
niet herkend te worden én geen sporen achter te laten. Tegenmaatregelen die ook 
door veel andere respondenten worden genomen. 
Cadfael (roekelozen: langdurige vrijheidsberoving) nuanceert de effectiviteit van 
deze tegenmaatregelen en probeert realistisch te zijn. Hij weet dat de politie 
verschillende forensische technieken kan inzetten om bewijs te verzamelen, maar 
houdt daar zelf veelal geen rekening mee. 

110 Ook wel staging genoemd.
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“Andere criminelen zijn wel heel professioneel, met handschoenen, vaseline en 
zo, maar ik ben er niet zo mee bezig. Ik doe gewoon en probeer wel om zo min 
mogelijk sporen achter te laten, maar je kan nooit geheel voorkomen dat je iets 
achterlaat.” (Cadfael, roekelozen: langdurige vrijheidsberoving)

Ondanks het impulsieve begin, neemt Barry (gedrogeerden: gewelddadige 
vermogenszaak) na afloop gericht maatregelen om het forensische onderzoek van 
de politie te frustreren. Hij maakt hierbij handig gebruik van zijn eerdere ervaringen 
en geeft zijn mededaders niet alleen de opdracht om “met niemand erover te 
praten en de telefoon niet te gebruiken” (afluisteren), maar adviseert ook om de 
gebruikte auto goed schoon te maken. “Zorg dat het bloed weg is, maak hem goed 
schoon, want komen ze wel, dan zien ze gelijk het bloed en dan hebben ze DNA en 
dan ben je de lul.” (Barry, gedrogeerden: gewelddadige vermogenszaak)
Barry weet dat zonder forensisch bewijs het voor de rechter lastig is om je te  
veroordelen en daar gaat het volgens hem allemaal om. De rechter die oordeelt 
uiteindelijk en daar moet je volgens Barry je oprichten.
 
Kat- en muisspel
Biagino (gedrogeerden: langdurige vrijheidsberoving) vertelt dat nieuwe DNA-
technieken, waar de politie zoveel succes mee boekt, niet altijd een probleem 
hoeven te zijn. 

“We hadden het huis goed schoongemaakt, maar ze troffen toch allemaal 
bloedsporen aan. Daar hebben ze wel wat mee gedaan, maar ze konden niets 
bewijzen omdat wij verteld hadden dat ze onderling gevochten hadden.” 
(Biagino, gedrogeerden: langdurige vrijheidsberoving)

Ondanks het feit dat de politie over nieuwe of verbeterde forensische technieken 
beschikt, levert het in zijn geval geen veroordeling op. Sterker nog, Biagino krijgt 
na de uitspraak van de rechter een schadevergoeding van duizenden euro’s 
aangeboden omdat hij “onschuldig zou hebben vastgezeten”.
Cadfael (roekelozen: langdurige vrijheidsberoving) heeft een ander beeld bij de 
inzet van forensische technieken. Hij vindt dat “het spel” door de politie niet eerlijk 
wordt gespeeld. 

“De politie probeert je gewoon veroordeeld te krijgen, dan is voor hen de zaak 
rond en kunnen ze met de volgende bezig. Daar gaat het hen om, puur daarom. 
Het gaat hen niet om waarheidsvinding. Dat is het grootste probleem.” (Cadfael, 
roekelozen: langdurige vrijheidsberoving)

Cadfael beticht de politie van ‘tunnelvisie’ (vgl. Bollen, 2010; Rassin, 2007). Volgens 
hem probeert de politie zijn verhaal mooier te maken, “dingen die ik gezegd 
hebt komen op de rechtbank heel anders uit dan hoe ik het heb verteld”. Fouad 
(geweldplegers: gewelddadige vermogenszaak) beaamt het “lepe”gedrag van 
de politie. Recent heeft hij ervaren dat ondanks het feit dat de politie geen hard 
(forensisch) bewijs had er door haar andere technieken zijn gebruikt. De politie 
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had namelijk een van zijn mededaders voor een ander feit aangehouden en die 
vervolgens zo onder druk gezet dat hij namen is gaan noemen. Fouad had niet 
verwacht dat de politie dit soort technieken zou hanteren. “Je ziet het wel op tv 
maar je verwacht het misschien niet dat dit gebeurt in Nederland, maar ik heb het 
nu zelf ervaren.” (Fouad, geweldplegers: gewelddadige vermogenszaak) Het enige 
wat hij kon doen, is ontkennen en zwijgen (vgl. Beune, 2009). Fabian (geweldplegers: 
publieke vrijheidsberoving) vult hierbij aan: “Als je toch gepakt wordt, hou je bek 
en verraad elkaar niet”, dat zijn ongeschreven regels die volgens Fabian iedereen 
in zijn groep kent.

Variatie in contrastrategieën na afloop
Tot dusver zijn tegenmaatregelen beschreven die gebruikt zijn door respondenten 
tijdens de voorbereiding of uitvoering van de gepleegde  ontvoering of gijzeling. 
Sommige technieken zijn bewust, andere meer vanuit routine gehanteerd. Nu 
volgen de tegenmaatregelen die na afloop van de gepleegde vrijheidsberoving 
worden gebruikt. Deze zijn vooral bedoeld om de kans op een eventuele 
veroordeling (straf) zoveel mogelijk te beperken (baten). Vooral de (meer ervaren) 
vrijheidsberovers, ook degenen die vanuit een impuls hebben gehandeld, onder 
invloed zijn geweest of totaal niet hebben verwacht dat de politie zich zal bemoeien 
met hun situatie, kunnen met deze maatregelen de opgelopen schade zoveel 
mogelijk beperken. Ze hebben hierbij handig gebruik gemaakt van hun eerdere 
ervaringen met de misdaadbestrijding. Opvallend is dat respondenten die geen 
eigen ervaring hebben met de werkwijze van de politie, geen enkele moeite doen 
om hun activiteiten tijdens de uitvoering af te schermen of na afloop te verhullen. Ze 
gebruiken hun eigen vervoersmiddel (die naar hen zelf te herleiden is), dragen geen 
handschoenen (om geen sporen achter te laten) of vermommingen (ter voorkoming 
van identificatie) en gebruiken hun eigen woning als safehouse om het slachtoffer 
in vast te houden. De enige uitzondering hierop is de echtgenoot van Amber 
(onbekenden: publieke vrijheidsberoving) die tijdens de vrijheidsberoving bewust 
van kleding (andere jas) en uiterlijk (pet) verandert en een andere auto gebruikt 
(die van Amber). Dit doet hij echter niet zozeer om zijn activiteiten voor de politie 
te verhullen, maar om minder snel herkend te worden door zijn slachtoffers. Dat hij 
met deze handelingen het politieonderzoek frustreert, is nooit bij hem opgekomen 
(vgl. Klerks, 2000; Korf & Verbraeck, 1992). 

Tegenmaatregelen bij het verhoor
Een tegenmaatregel die veelvuldig wordt toegepast (en al even werd aangestipt), 
richt zich op het politieverhoor. Uit ervaring heeft Cadfael (roekelozen: langdurige 
vrijheidsberoving) geleerd om niet meer tegen de politie te praten. De 
verhoorstrategieën die de politie gebruikt, herkent hij keer op keer en door te 
zwijgen, ontwijkt hij ze. Hij zegt nog liever onschuldig vast te zitten dan dat hij 
een ander moet verraden. Zijn belangrijkste (contra)strategie is pas gaan praten bij 
de rechter. Dan doet hij, alleen als dat in zijn voordeel is, zijn verhaal. Ook andere 
respondenten passen zwijgen als tegenmaatregel bij het verhoor toe, waarbij Chris 
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(roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) vooral op het spel wijst, dat de politie 
speelt. 

“Die verhoorstrategieën, daar heb ik echt geen zin meer in. Ze doen altijd dat ze 
je tegen de ander willen uitspelen. Ik luister gewoon en ontken het vervolgens. 
Ik probeer altijd slimmer dan de politie te zijn. Ik kijk of ik gevolgd word. Kijk in 
spiegels, neem twee keer een rotonde, wissel vaak van telefoon, altijd prepaid, 
gebruik sluiertaal en probeer ze altijd zand in de ogen te strooien.” (Chris, 
roekelozen: gewelddadige vermogenszaak)

De goedvoorbereide Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) 
vermoedt dat de tegenpartij gekletst heeft tegen de politie. Door hem wordt daarom 
bewust een arrestatie uitgelokt (vgl. Marth, 2003), waarbij hij zich voorbereidt op 
het verdere politieonderzoek.

“Niets zeggen tijdens verhoor, zo weinig mogelijk bewijs achterlaten, leren van 
je fouten en je dossier goed bestuderen, dat is wat je dan moet doen. Pas bij 
de rechter, de tegenpartij in diskrediet brengen. De geloofwaardigheid van je 
tegenstander aantasten in rechtbank, dat is mijn manier om me te verdedigen. 
Daarnaast moet je zorgen dat ze nooit bewijs vinden. Ik gebruik geen telefoon 
meer, ik leer van eerdere fouten. Ook het uitpeilen van telefoons heb ik van 
geleerd. Het is een continu kat en muis spel, je moet gewoon stap voor stap 
bewegen, waarbij je rekening moet houden met drie soorten tijd, korte tijd, je 
maakt veel fouten, lange tijd en langdurige tijd. Vooral het laatste is belangrijk, 
je moet het juiste moment kiezen om toe te slaan.” (Eisa, zedendelinquenten: 
gewelddadige vermogenszaak)

De onervaren respondenten, zijn zoals gezegd in deze fase in het nadeel. Ze hebben 
geen weet van het vervolg en kunnen daarom ook geen tegenmaatregelen nemen, 
zoals bij Adam (onbekenden: kindzaken) het geval is en handelen intuïtief.

“Het was mijn eerste ervaring en ik vond het verschrikkelijk. Ik was mijn totale 
oriëntatie kwijt. Wel had ik het besef dat ik niet alles moest vertellen, zoals mijn 
kickboks achtergrond, dan krijg je alleen maar meer vooroordelen. Ik heb het 
in mijn voordeel verteld, maar zag dat de politie dat ook deed toen ik mijn 
verklaring terug las. Daar stonden dingen in, die ik niet had gezegd!” (Adam, 
onbekenden: kindzaken)

Ook andere onervaren respondenten zeggen alles aan de politie te hebben verteld. 
Overigens blijkt dat volledige medewerking en het afzien van tegenmaatregelen niet 
een exclusief kenmerk is voor onervaren respondenten. Ook sommige (crimineel) 
ervaren respondenten werken soms volledig mee aan het politieonderzoek 
en bekennen alles. Zo vertelt (de crimineel ervaren) Erol (zedendelinquenten: 
gewelddadige vrouwenkidnap) dat hij na het plegen van de gijzeling samen met 
zijn slachtoffer naar de politie is gegaan. Hij wordt meteen gearresteerd. Tijdens 
het politieonderzoek heeft hij “open kaart gespeeld en alles eerlijk bekend”. Erol 
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zegt dat hij dat in deze zaak ook zo wilde. Hij schaamt zich en is niet trots op wat hij 
gedaan had. Wel merkt hij op in andere situaties meer te  letten op wat hij doet en 
wat hij vertelt. Als saillant detail vertelt hij de laatste jaren, als ‘adviseur’ bij fraude- 
en oplichtingpraktijken betrokken te zijn en voorheen actief te zijn geweest in de 
drugshandel.   
De ervaren Elano (zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving) wijst in het kader 
van wel of geen tegenmaatregelen nemen, op het belang van de context waarin 
de vrijheidsberoving zich afspeelt. “Het hangt erg af van de situatie. Soms doe 
ik domme dingen en reageer ik in een impuls, zoals bij dat meisje. Dan maakt 
het me niets meer uit. Ik ben dan boos en doe dan echt domme dingen” (Elano, 
zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving). Hij nam tijdens door de hem 
gepleegde gijzeling geen enkele tegenmaatregel. 

“Op dat soort momenten, denk ik daar niet over na en doe ik gewoon wat me 
dan goed uitkomt. Het filmen van de seks was aan de ene kant een bevestiging 
van mijn mannelijkheid, ik ben een man weet je, maar ik had ook kunnen weten 
dat het tegen me kan worden gebruikt. Op dat moment dacht ik daar echt niet 
over na.” (Elano, zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving)

Dat dit niet alleen opgevat moet worden als neutralisatietechniek (goed praten 
van gemaakte fouten), wordt duidelijk als Elano vertelt over zijn huidige business 
(drugshandel), waar hij zich wel heel bewust van de dynamiek met de opsporing is. In 
die situaties is hij naar eigen zeggen “veel toffer” en probeert dan “zo veel mogelijk 
rustig te blijven, anders gaat het mis”. Andere respondenten bevestigen dat de 
context waarin de vrijheidsberoving zich afspeelt, van invloed is op wel of niet nemen 
van tegenmaatregelen. Barry (gedrogeerden: gewelddadige vermogenszaak) vertelt 
dat hij tijdens zijn ontvoering “zo ver heen was”, dat hij daar totaal niet meer over 
nadacht, maar normaal wel van het voorbereiden en plannen is.111

Ondermijnen vervolgonderzoek
Sommige respondenten zijn voorbereid op het moment dat de politie hen gaat 
arresteren, omdat er behoorlijk wat tijd tussen het plegen van de vrijheidsberoving en 
de uiteindelijke aanhouding zit. Via het criminele informatiecircuit (familie, vrienden 
of in sommige gevallen zelfs hun advocaat) krijgen ze te horen waar de politie hen 
voor zoekt, wat de politie weet, welke bewijzen er zijn, et cetera. Hierdoor zijn ze, 
ook achteraf, in staat om tegenmaatregelen te nemen. Ze stemmen niet alleen de 
verhalen op elkaar af (verhoor frustreren), ook houden ze na afloop rekening met 
het afluisteren van hun telefoongesprekken. Barry (gedrogeerden: gewelddadige 
vermogenszaak) vertelt in zijn situatie bewust met het afluisteren van zijn telefoon 
rekening te hebben gehouden. In het verleden is hij mede door zijn telefoongebruik 
veroordeeld en daarom waarschuwt hij zijn vrienden (mede daders) met wie hij de 
vrijheidsberoving heeft gepleegd hierover.

111 Hij vertelt daarom vaker niet dan wel gepakt te zijn.
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“Ik begin er dus niet meer aan. Maar die andere jongens wel. Ik had ze nog 
gewaarschuwd, van je wordt getapt, maar ze waren eigenwijs. Vooral die ene, 
zijn vrouw belt hem wel 10 keer op en ja, ik weet niet, dan zeggen ze gewoon 
die heeft hem een paar klappen gegeven, weet je wel…”. (Barry, gedrogeerden: 
gewelddadige vermogenszaak)

Boaz (gedrogeerden: langdurige vrijheidsberoving) zorgt na afloop van zijn gijzeling 
dat hij niet meer bij de andere daders in de buurt komt. Hierdoor wordt het voor 
de politie moeilijker om een verband te ontdekken. “Laat de politie maar bewijzen 
dat ik erbij was en wat ik heb gedaan”, aldus Boaz. Chris (roekelozen, langdurige 
vrijheidsberoving) merkt hierbij op dat ook geluk  soms mee kan spelen. In zijn geval 
heeft de politie nooit de locatie weten te achterhalen waar hij zijn slachtoffer had 
vastgehouden en gemarteld. “We hadden die plek maar summier schoongemaakt. 
Daar waren genoeg sporen te vinden geweest die tegen ons gebruikt konden 
worden. Gelukkig voor ons liet hij [slachtoffer] niet het achterste van zijn tong zien.” 
(Chris, roekelozen: langdurige vrijheidsberoving) 

Vechten of vluchten
Fijnaut (2004) maakt, zoals eerder gezegd, gewag van het feit dat sommige 
contrastrategieën gericht zijn op het (dis)functioneren van de politie en andere 
overheidsinstanties (offensief). Enkele tegenmaatregelen die Derk (samenplegers: 
gewelddadige vermogenszaak) hanteert, kunnen onder deze noemer geschaard 
worden. Zoals eerder is aangegeven, intimideert en bedreigt hij zijn slachtoffer 
dusdanig, dat deze bepaalde uitspraken doet die vervolgens opgenomen worden. 
Deze uitspraken kunnen, volgens Derk, tijdens een eventuele rechtszaak weer 
gebruikt worden (contrabewijs). Ook andere respondenten gebruiken dit soort 
tegenmaatregelen. Berat (gedrogeerden: vrijheidsberoving van mannen) zorgt 
ervoor dat zijn slachtoffer zo onder druk wordt gezet (bedreigen), dat hij zijn aangifte 
intrekt. In de visie van Berat wordt zonder aangifte, het politiedossier geseponeerd 
en zijn er voor hem helemaal geen nadelige consequenties meer.112 Is de intimidatie 
bij Derk en Berat vooral bedoeld voor het slachtoffer, bij Enzo (zedendelinquenten: 
gewelddadige vermogenszaak) is die gericht op zijn mededaders. Hij vertelt hen 
onder druk te hebben gezet. “Wat er gebeurd was, moest onder ons blijven. 
Niemand mocht er met anderen over praten en zeker niet met de politie”. (Enzo, 
zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) Dat bedreiging en intimidatie 
intern worden toegepast en effectief is, beaamt ook Elano. 

“Veel gebeurt in de criminele wereld op vertrouwensbasis en als je vertrouwen 
geschonden wordt, dan moet je reageren en dan maakt niets meer uit. Ik deed 
alles met mijn “mozer”,113 zo kende ze mij ook, als je me bedondert dan pak ik 
je terug.” (Elano, zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving)

Tegenmaatregelen kunnen ook in een impuls ontstaan. Zoals bij Eddy 
(zedendelinquenten: gewelddadige vrouwenkidnap) het geval is. Hij weet dat 

112 Dat politieambtenaren ook ‘ambtshalve’ kunnen vervolgen, kwam kennelijk niet bij hem op.
113 Met de term “mozer”, verwijst Elano naar het merk (Mauser) van zijn vuurwapen.
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de politie komt en naar hem opzoek gaat. Om aan de politie te ontkomen, heeft 
hij zich verstopt. Zo kon hij een tijdje uit handen van de politie blijven. Bachir 
(gedrogeerden: gewelddadige vrouwenkidnap) duikt na de vrijheidsberoving onder 
bij vrienden. In zijn ogen slim, omdat de politie hem dan niet kan vinden. Echter, 
vanuit de feitelijke werkwijze van de politie kunnen bij de effectiviteit van deze 
maatregel vraagtekens gezet worden. Het sociale netwerk rondom de verdachte is 
een van de eerste handelingen in een politieonderzoek. In de meeste dossiers die 
in het kader van dit onderzoek zijn bestudeerd, zat een relatieschema. Weliswaar 
niet overal volledig en juist. Misschien dat de ervaring van Bachir vooral op het 
laatste is gebaseerd (onderschatting).

Dynamiek & typologie
Bezien vanuit de dynamische relatie met de misdaadbestrijding zijn de vrijheidsberovers 
in drie groepen te verdelen. Deze driedeling sluit aan bij die in hoofdstuk 7 (gebaseerd 
op de rationele keuzebenadering), maar zorgt voor een verdere inkleuring.

Tabel 8.1 - Overzicht tegenmaatregelen versus type vrijheidsberover
RKB-type Contra-

technieken
voor en 
tijdens

Contra-
technieken
na afloop

Type vrijheidsberover
n

Gepleegd type delict
n

Planners (5) Ja Ja Roekelozen (1)
Samenplegers (1)
Zedendelinquenten (2)
Geweldplegers (1)        

Gewelddadige vermogenszaak (5)

Improvi-
sators (24)

Nee 
(impulsieve 
start), tenzij 
vanuit 
routine

Ja
(gebaseerd 
op ervaring)

Onbekenden (3) 
Gedrogeerden (6)
Roekelozen (5)
Samenplegers (4)
Zedendelinquenten (4)
Geweldplegers (2)

Kindzaken (1)
Seksuele vrijheidsberovingen (4)
Langdurige vrijheidsberovingen (4)
Gewelddadige vrouwenkidnap (5)
Geweldloze vrouwenkidnap (1)
Gewelddadige vermogenszaken (5)
Vrijheidsberoving van mannen (1)
Publieke vrijheidsberovingen (3)

Naïeven (9) Nee Nee Onbekenden (3)
Samenplegers (1)
Zedendelinquenten (1)
Geweldplegers (4)

Publieke vrijheidsberovingen (2)
Kindzaken (2)
Seksuele vrijheidsberovingen (1)
Geweldloze vrouwenkidnap (1)
Gewelddadige vrouwenkidnap (2)
Vrijheidsberoving van mannen (1)

De planners hanteren zowel voor, tijdens als na afloop van de gepleegde 
vrijheidsberoving tegenmaatregelen. Ze proberen niet alleen ontdekking zoveel 
mogelijk te voorkomen, ook zorgen ze ervoor dat na een arrestatie de kans op 
een uiteindelijke veroordeling geminimaliseerd wordt. Opvallend is dat de 
vrijheidsberover die tot de planners gerekend kan worden vooral een gewelddadige 
vermogenszaak lijkt te plegen, waarbij het gekozen slachtoffer crimineel actief is.
Bij de naïeven ontbreken de gedrogeerden en de roekelozen. Door hen is noch voor, 
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tijdens als na sprake van tegenmaatregelen en de gewelddadige vermogenszaak 
komt bij hen niet voor; evenmin als de langdurige vrijheidsberoving.
De groep improvisators gebruikt geen tegenmaatregelen voor en tijdens de 
vrijheidsberoving (routinegedrag uitgezonderd). Alleen na afloop wordt dit gebruikt, 
op grond van eerdere ervaringen. Deze groep omvat alle typen verdachten en 
pleegt ieder type ontvoering of gijzeling.

Samenvatting, reflectie & conclusie
De dynamische relatie met misdaadbestrijding heeft in dit hoofdstuk centraal 
gestaan. De politie gebruikt verschillende technieken om ‘boeven te vangen’ en 
criminelen verzinnen en hanteren maatregelen om uit handen van politie en justitie 
te blijven. 
De interviews met vrijheidsberovers brengen uiteenlopende tegenmaatregelen 
aan het licht, variërend van technische (zoals gebruik van nieuwe technieken om 
afluisteren en uitpeilen tegen te gaan), sociale (gebruik vrienden of familie tegen 
infiltratietrajecten) tot meer informatiegerichte maatregelen (zoals contraobservatie). 
Deze tegenmaatregelen kunnen zowel voor, tijdens als na de gepleegde 
vrijheidsberoving toegepast worden. De geïnterviewde vrijheidsberovers baseren 
zich hierbij op hun eigen perceptie over de werkwijze van de politie en handelen 
dienovereenkomstig. Hun perceptie hoeft echter niet altijd correct te zijn. Gebaseerd 
op eerdere ervaringen, kan bij ‘doorgewinterde criminelen’ een onderschatting van 
de (methoden en technieken gehanteerd door) de politie ontstaan. Ze weten als 
geen ander dat de politie niet overal aanwezig kan zijn en dat lang niet in elke 
situatie alle beschikbare tactieken en technieken worden ingezet. Hun eerder 
opgedane kennis en expertise leert hen dat de politie ook haar beperkingen kent 
en prioriteiten stelt. De onervaren evenknie ontbeert dergelijke kennis en baseert 
haar beeld over de werkwijze van de misdaadbestrijders op wat zij via de media 
of van anderen verneemt. Hierdoor ligt bij onervaren criminelen het gevaar van 
een overschatting van de misdaadbestrijding op de loer. Dit laatste heeft weer 
consequenties voor hun beslissingen.  
De gehanteerde tegenmaatregelen kennen de nodige variatie. Een belangrijk verschil 
wordt veroorzaakt door het feit of er bewust of impulsief voor vrijheidsberoving is 
gekozen en of deze op ‘professionele wijze’ is voorbereid en uitgevoerd. In het 
laatste geval, wordt bewust nagedacht over eventuele politiebemoeienis en worden 
tegenmaatregelen genomen. Specifieke ervaring met ontvoeringen en gijzelingen 
zorgt ervoor dat tijdens de voorbereiding en uitvoering gevaren en risico’s sneller 
worden herkend, zodat er op geanticipeerd kan worden. 
Bij impulsief ontstane en uitgevoerde delicten ontbreken, ondanks eventuele 
criminele ervaring, tegenmaatregelen (routinehandelingen daargelaten). Dit hoeft 
overigens niet te beteken dat er helemaal geen contratechnieken worden gebruikt. 
Integendeel. Na afloop hanteren respondenten die door de misdaad gepokt en 
gemazeld zijn, bewust tegenmaatregelen om het verdere opsporingsonderzoek 
te frustreren en de kans op een veroordeling te verkleinen. Op deze wijze zijn 
sommigen in staat om de juridische gevolgen van ondoordachte handelingen 
tijdens de impulsief gepleegde vrijheidsberoving zoveel mogelijk te neutraliseren. 
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Deze ervaren groep staat in schril contrast met haar onervaren evenknie die tijdens 
haar impulsief gepleegde ontvoering of gijzeling, zowel voor, tijdens en na afloop 
totaal geen rekening houdt met politie en justitie. 
Opvallend is dat sommige tegenmaatregelen geschikt zijn om meerdere 
politietechnieken mee te frustreren. Overigens blijken niet alle tegenmaatregelen 
primair bedoeld te zijn om het politieonderzoek in de war te sturen. Ze worden 
ook gebruikt om bescherming te bieden tegen criminele concurrenten of de 
tegenpartij (slachtoffer en diens achterban). Daarnaast worden contrastrategieën 
specifiek gericht op de beïnvloeding van de rechtsgang. Na de arrestatie blijkt het 
politieonderzoek voor sommige respondenten maar bijzaak te zijn en is enkel  de 
uitspraak van de rechter van belang. Dat moet voor hen zo gunstig mogelijk zien uit te 
vallen en ze proberen zich daar (al dan niet op advies van de advocaat) op te richten. 
Het opvoeren van bijvoorbeeld een alternatief scenario (al dan niet onderbouwd 
met technische hulpmiddelen) tijdens de rechtszitting – wat onvoldoende door de 
politie is onderzocht – is een concept dat bij sommige vrijheidsberovers voor succes 
(lagere straf of vrijspraak) heeft geleid.
Niet iedere vrijheidsberover is bewust met bestrijding bezig. Duidelijk wordt dat naast 
ervaring, de context waarin het zich afspeelt van belang is of er tegenmaatregelen 
worden genomen. Niet alleen de gemoedstoestand van de respondent speelt hierbij 
een rol (gebruik van drank, drugs of beïnvloeding door psychische of emotionele 
druk), ook de perceptie van de situatie (wel of niet bezig met strafbaar gedrag) is 
van invloed op het al dan niet nemen van  tegenmaatregelen. Vrijheidsberovingen 
vinden niet plaats in een sociaal vacuüm, ze worden beïnvloed door de omgeving, 
waardoor er ondanks ruime ervaring en een gedegen voorbereiding door 
vrijheidsberovers geïmproviseerd moet worden. Opvallend is dat (immateriële) 
elementen, zoals eer, trots en schaamte – ook bij ervaren criminelen – een rol spelen 
of er wel of geen contrastrategieën worden genomen.
De dynamische relatie met de misdaadbestrijding zorgt niet voor een andere 
indeling van vrijheidsberovers, wel wordt de verkregen driedeling (hoofdstuk 7) 
verder ingekleurd.  
Om een ontvoering of gijzeling van een crimineel tot een goed einde te brengen, 
dienen vrijheidsberovers extra investeringen te plegen, zoals het gebruiken van 
gestolen auto’s, kogelwerende vesten, eigen (vuur) wapens met alle risico’s van dien 
(meer kosten). Bezien vanuit de perceptie van de daders, zijn echter ook de nodige 
baten te noemen. Naast de in het vorige hoofdstuk aangehaalde immateriële baten 
(aanzien, status) staan de materiële baten: een crimineel als slachtoffer betaalt 
gewoon. Daarnaast doet hij veelal ook geen aangifte en is  tevens de mogelijkheid 
aanwezig dat de politie niet veel aandacht aan de zaak besteedt omdat het toch 
‘criminelen onder elkaar zijn’ (kleinere pakkans). Dit laatste is veelal gebaseerd 
op eerdere ervaringen (men zou kunnen zeggen: evidence based practise). Met 
andere woorden, de kans om gepakt en veroordeeld te worden, is geringer, zeker in 
vergelijking met een vrijheidsberoving waar een onschuldig (minderjarig) persoon 
slachtoffer is. Het is dus van belang om bij de kosten-batenafweging, ook de 
dynamiek met de bestrijding mee te laten wegen.
Vanuit dit perspectief gezien, zijn de vrijheidsberovers ook in drie (RKB-)typen114 in te 

114 RKB-typen, gebaseerd op kenmerken uit de rationele keuzebenadering (zie hoofdstuk 7).
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delen: planners, improvisators en naïeven. Duidelijk wordt dat de manieren waarop 
de ‘planners’ hun activiteiten organiseren, pas echt goed te begrijpen zijn als ze 
gezien worden als maatregelen tegen opsporing en vervolging. Indachtig de visie 
McIntosh (1975) zijn de planners aan te merken als ‘professionele criminelen’ en zij 
lijken vooral één type vrijheidsberoving te plegen: gewelddadige vermogenszaken.
Dit laatste geldt in (veel) mindere mate voor de vrijheidsberovers die tot de 
‘improvisators’ gerekend worden. Zij plegen niet alleen elk type ontvoering of 
gijzeling, maar zijn tijdens de voorbereiding en uitvoering ook niet in staat om zich 
bezig te houden met de misdaadbestrijders. Pas na afloop kunnen ze, gebaseerd 
op eerdere ervaringen met politie en justitie, maatregelen nemen om de kans op 
een veroordeling zo klein mogelijk te maken (baten).
Tegenmaatregelen ontbreken helemaal bij de vrijheidsberovers die onder de 
‘naïeven’ geschaard worden. Zij doen geen enkele moeite om hun activiteiten te 
verhullen of de kans op een veroordeling te verkleinen. Frappant is, dat gewelddadige 
vermogenszaken en langdurige vrijheidsberovingen niet door de naïeven worden 
gepleegd en dat de verdachtenclusters gedrogeerden of roekelozen niet tot deze 
groep behoren.
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In voorgaande hoofdstukken zijn vanuit verschillende invalshoeken verschillende 
typen vrijheidsberovers onderscheiden. Dat de zoektocht naar een typologie 
verschillende indelingen kan opleveren, is geen verrassing. Roebuck (1967) wijst 
in zijn klassieke studie al op de variatie in typologieën als gevolg van verschillen 
in insteek tussen wetenschappelijke disciplines.115 Bepalend voor een typologie 
zijn de kenmerken of variabelen die worden gekozen om een indeling op te 
baseren (Crelinsten & Szabo, 1979; zie ook hoofdstuk 2). Tot nu toe hebben we 
achtereenvolgens politiegegevens (hoofdstuk 4 en 5) en interviews met ontvoerders 
en gijzelnemers – eerst vooral beschrijvend (hoofdstuk 6) en daarna meer vanuit 
theoretisch perspectief (hoofdstuk 7 en 8) als basis genomen. In dit hoofdstuk 
zetten we de laatste stap en is de insteek: hoe zien vrijheidsberovers zichzelf en hoe 
verhoudt hun zelftypering zich tot de indelingen in eerdere hoofdstukken?      

Stereotypen en zelftypering
Verschillende respondenten wijzen in de interviews spontaan op de vooroordelen 
die in hun ogen ten onrechte bij politie en justitie over hen zouden bestaan. Cadeo 
zegt: 

“Je gaat misschien met criminelen om, jij staat met ze op de foto en het 
politieteam denkt dan, die kennen we niet, maar het zal ook wel een crimineel 
zijn. Ik heb het dossier hier, dat ze zeggen over mij dat ik een organisatie heb 
met die en die en die, maar nee, ik ben gewoon een rustige jongen die een paar 
wietplantjes heeft gekweekt en toevallig wat mensen kent. Dan ben je meteen 
een zware jongen voor hen.” (Cadeo, roekelozen: seksuele vrijheidsberoving)

Tegelijkertijd hanteren respondenten zelf ook stereotypen, zoals in het geval van 
Freek (geweldplegers: vrijheidsberoving van mannen). Een gijzeling of ontvoering is 
in zijn ogen een zwaar misdrijf. Volgens hem plegen grote criminelen als Holleeder 
dit soort “zware zaken”. Het bevreemdt hem dat zijn naam daar nu ook bijstaat. 
Tijdens de interviews is aan alle respondenten gevraagd hoe zij zichzelf zien of 
het liefst zouden willen typeren (vgl. De Haan & Vos, 1993). Het ligt in de lijn der 
verwachting dat zij andere kenmerken belangrijk vinden om een onderscheid 
te kunnen maken dan bijvoorbeeld de politie (vgl. Cavanaugh & Gelles, 2005; 
Crelinsten & Szabo, 1979; Yang et al., 2007). Op basis van wat zij hierover te berde 
brengen, zijn drie groepen te onderscheiden, te weten: ‘onschuldige burgers’, 
‘gewone criminelen’ en ‘echte gangsters’.116 

Onschuldige burgers
Respondenten die zichzelf zo benoemen, zien zichzelf vooral als slachtoffer van de 
situatie. Ze vinden niet dat er sprake is van enig crimineel handelen en reageren 
veelal vanuit een impuls. De eerste stap van het criminal decision model (Cornish 

115 (1) Legalistic, (2) Physical-constitutional- hereditary, (3) psychological-psychiatric en (4) sociological (1967: vii).
116 Sommige respondenten namen letterlijk deze woorden in de mond (onschuldige burgers, gewone criminelen 
 en echte gangsters), anderen hanteerden soortgelijke benaming. In enkele gevallen werden geen concrete termen 
 genoemd, maar was uit het verhaal af te leiden tot welke groep zij zichzelf schaarden.
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& Clarke, 1986):117 de beslissing een (crimineel) delict te plegen om een bepaald 
doel te bereiken, is door hen niet bewust genomen. Sterker nog, ze vertellen dat ze 
niets (meer) met de criminele wereld te maken willen hebben en schamen zich voor 
het label dat ze met hun impulsieve daad hebben gekregen. In de ogen van Freek 
(geweldpleger: vrijheidsberoving van mannen), die zichzelf tot deze groep rekent, 
is dit stempel niet alleen onterecht; hij merkt op dat je er ook niet makkelijk vanaf 
komt. Anderen gaan hier wat luchtiger mee om en zien (weliswaar achteraf) ook de 
humoristische kant. Zo zegt Anna: “Ze kennen me wel en soms is het alleen maar, 
hé kidnapper” (Anna, onbekenden: kindzaken).
Van een voorbereiding of het hanteren van tegenmaatregelen om politie en 
justitie te frustreren (McIntosh, 1975), is bij deze respondenten geen sprake. Ze 
accepteren de gevolgen van hun (criminele) handelingen en werken volledig mee 
aan het politieonderzoek. In onderstaande tabel (tabel 9.1) is weergegeven welke 
respondenten zich tot deze groep rekenen en wat voor soort vrijheidsberoving ze 
hebben gepleegd. 

Tabel 9.1 - Overzicht ‘onschuldige burgers’ & gepleegd type vrijheidsberoving
Naam (verdachtentype) Type delict
Amber (onbekenden) Publieke vrijheidsberoving

Anna (onbekenden) Kindzaken

Adam (onbekenden) Kindzaken

Anouk (onbekenden) Kindzaken

Dahbia (samenplegers) Publieke vrijheidsberoving

Erdem (zedendelinquenten) Seksuele vrijheidsberoving

Farzad (geweldplegers) Geweldloze vrouwenkidnap

Fatih (geweldplegers) Gewelddadige vrouwenkidnap

Ferry (geweldplegers) Gewelddadige vrouwenkidnap

Freek (geweldplegers) Vrijheidsberoving van mannen

Gewone criminelen
De tweede groep betitelt zichzelf als ‘gewone crimineel’. In tegenstelling tot de vorige 
groep, schamen deze respondenten zich niet voor deze benaming. Ze beschouwen 
het als een noodzakelijk onderdeel van ‘het leven op straat’. De beslissing om met 
criminele handelingen een bepaald doel te bereiken, is door hen in het verleden al 
gemaakt en daar staan ze nog steeds achter. Deze respondenten pakken aan wat 
zich aandient, maken gebruik van de gelegenheid die zich voordoet, waardoor ze 
zich nergens echt in hebben gespecialiseerd (generalisten).118 Ze kiezen ook niet 
specifiek voor het delict vrijheidsberoving, maar reageren in een impuls en gaan 
daarbij opportunistisch te werk. De context waarin ze zich op dat moment bevinden, 
creëert niet alleen de situatie, maar limiteert ook de mogelijkheden (Verwee et al., 
2007; Yang et al., 2007; Wright & Decker, 1997). Volgens Abimbola (onbekenden: 
langdurige vrijheidsberoving), die zichzelf tot deze groep rekent, voelt dat soms 
oneerlijk. Hij zegt:

117 Ook wel ‘model van de rationele keuze’ genoemd. (vgl. Dijk et al., 2006:152).
118 Zie hoofdstuk 6.
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“When you do things, you do it. When steal and come to jail you know that you 
do it. But in cases you become involved (…). I was telling the judge to punish 
me for things that I did, the drugs trafficking, but not for the things that I didn’t 
plan to do, the kidnapping. But the judge didn’t see it like that.” (Abimbola, 
onbekenden: langdurige vrijheidsberoving)

Door de impulsieve start hebben deze respondenten niet (echt) nagedacht over de 
eventuele gevolgen van hun handelen. Ze hebben daarom ook geen voorbereidingen 
getroffen en maatregelen genomen om hun activiteiten te verhullen. Pas na afloop 
realiseren zij zich de consequenties en proberen alsnog de schade voor henzelf 
zoveel mogelijk te beperken. Hierbij maken ze handig gebruik van hun eerdere 
ervaringen met politie en justitie (cf. Caroll & Weaver, 1998; Hochstetler, 2001). In 
tabel 9.2 staat een overzicht van de respondenten die zich tot deze groep rekenen, 
tot welk verdachtentype zij horen en wat voor type ontvoering of gijzeling ze hebben 
gepleegd. 

Tabel 9.2 - Overzicht ‘gewone criminelen’ & gepleegd type vrijheidsberoving
Naam respondent (verdachtentype) Type delict
Abimbola (onbekenden) Langdurige vrijheidsberoving

Bachir (gedrogeerden) Gewelddadige vrouwenkidnap

Bas (gedrogeerden) Gewelddadige vermogenszaak

Berat (gedrogeerden) Vrijheidsberoving van mannen

Biagino (gedrogeerden) Langdurige vrijheidsberoving

Boaz (gedrogeerden) Langdurige vrijheidsberoving

Cadfael (roekelozen) Langdurige vrijheidsberoving

Cemal (roekelozen) Gewelddadige vrouwenkidnap

Chamo (roekelozen) Gewelddadige vermogenszaak

Cadeo (roekelozen) Seksuele vrijheidsberoving

Dave (samenplegers) Publieke vrijheidsberoving

Dina (samenplegers) Geweldloze vrouwenkidnap

Direnc (samenplegers) Gewelddadige vrouwenkidnap

Duygu (samenplegers) Publieke vrijheidsberoving

Eddy (zedendelinquenten) Gewelddadige vrouwenkidnap

Erol (zedendelinquenten) Gewelddadige vrouwenkidnap

Everto (zedendelinquenten) Seksuele vrijheidsberoving

Felix (geweldplegers) Seksuele vrijheidsberoving

Echte gangsters
De derde groep typeert zichzelf het liefste als ‘echte gangster’. Zij benadrukken 
tijdens de interviews hun professionele voorbereiding en uitvoering (Caroll 
en Weaver, 1998; Hochstetler, 2001; McIntosh, 1975). Ze vertellen bewust de 
“schemering van de ondeugende kant van de samenleving”119 op te zoeken en 
beschouwen de criminele wereld als hun eigen wereld (cf. De Jong, 2007). Deze 

119 Uitspraak van Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak).
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respondenten willen zich duidelijk onderscheiden van de ‘gewone criminelen’ en 
gebruiken termen als “gebakjes”, “jankers” of “junken” om die anderen (negatief) 
af te schilderen. 
Volgens de vrijheidsberovers die zich tot deze groep rekenen, is het grote verschil 
dat zij bewust kiezen voor het plegen van een ontvoering of gijzeling (specialist). 
In tegenstelling tot de ‘gewone criminelen’, denken zij goed na over hoe ze de 
vrijheidsberoving gaan plegen, wie hun slachtoffer wordt en wat de eventuele 
risico’s zijn. Met andere woorden, de stappen van het criminal desicion model van 
Cornish & Clarke (1996) worden door de ‘gangsters’ bewust en doordacht genomen 
(zie hoofdstuk 7). Zij treffen daarbij een gedegen voorbereiding, maken zoveel als 
mogelijk gebruik van eerdere ervaringen met dit specifieke delict en houden bewust 
rekening met eventuele politiebemoeienis. Dit laatste zowel voor, tijdens als na afloop 
en ze nemen hier hun maatregelen tegen. Ze calculeren zelfs een eventuele arrestatie 
in (Atkinson et al., 1987; Marth, 2003). Tijdens een detentieperiode proberen ze te 
leren van de fouten die zij hebben gemaakt om hun werkwijze te verbeteren. “Als 
je kiest voor de criminele wereld, dan moet je zorgen dat je niet gepakt wordt, of 
het accepteren”, aldus Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak). Hij 
vertelt niet alleen te streven naar perfectie en geen fouten meer te maken, maar 
benadrukt ook het belang om “gevoelloos” te zijn. “Als je te veel je emoties laat zien, 
kom je zwakker over…”. Dit laatste aspect kan geduid worden als ‘mentale hardheid’, 
een kenmerk waar Katz (1988) al op wees (zie hoofdstuk 7). 
In tabel 9.3A staan deze vrijheidsberovers opgesomd, inclusief het gepleegde type 
delict, die zich tot deze groep rekenen. Opvallend is dat het in alle gevallen om een 
gewelddadige vermogenszaak gaat. 

Tabel 9.3A - Overzicht ‘echte gangsters’ & (bewust) gepleegd type vrijheidsberoving
Naam (verdachtentype) Type delict
Camero (roekelozen) Gewelddadige vermogenszaak

Derk (samenplegers) Gewelddadige vermogenszaak

Eisa (zedendelinquenten) Gewelddadige vermogenszaak

Enzo (zedendelinquenten) Gewelddadige vermogenszaak

Fouad (geweldplegers) Gewelddadige vermogenszaak

Maar er zijn meer respondenten die menen dat ze het beste als ‘echte 
gangsters’ getypeerd kunnen worden. Dit ondanks hun betrokkenheid bij 
een impulsief gepleegde vrijheidsberoving, waarvan zij zelf vinden dat die 
allesbehalve professioneel is. Volgens deze respondenten komt dat omdat de 
vrijheidsberoving hen als het ware heeft overvallen en ze hebben moeten handelen 
naar omstandigheden. Tijdens hun ‘normale’ criminele professie (drugshandel, 
overvallen of inbraak) zijn ze wel degelijk bezig met een gedegen voorbereiding, 
het hebben van een taakverdeling en het nemen van goed overwogen beslissingen 
en houden ze rekening met de misdaadbestrijding om hun criminele activiteiten af 
te schermen en te consolideren. Met andere woorden, ze zijn in hun ogen dan wel 
als professionele criminelen te beschouwen. In de volgende tabel (tabel 9.3B) zijn 
deze respondenten weergegeven, met in de laatste kolom tevens het specialisme 
waarin zij zichzelf als professional zien. 
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Tabel 9.3B - Aanvullend overzicht ‘echte Gangsters’ & (onbewust) gepleegde type 
vrijheidsberoving
Naam (verdachtentype) Type delict Professie
Afina (onbekenden) Langdurige vrijheidsberoving Drugshandel

Barry (gedrogeerden) Gewelddadige vermogenszaak Kluiskraak

Chris (roekelozen) Gewelddadige vermogenszaak Drugshandel

Elano (zedendelinquenten) Seksuele vrijheidsberoving Drugshandel

Fabian (geweldplegers) Publieke vrijheidsberoving Overvallen

Zelftypering versus eerdere indelingen
De driedeling op basis van de zelftypering vertoont opmerkelijke overeenkomsten 
met de zogenaamde RKB-typen (planners, improvisators en naïeven), die op basis 
van de rationele keuzebenadering en (verder ingekleurd door) de dynamische 
relatie met de misdaadbestrijding is ontstaan (zie hoofdstuk 7 en 8). Tabel 9.4 geeft 
de verschillende typen indelingen weer, bezien vanuit de zelftypering. 

Tabel 9.4 - Overzicht verschillende typen vrijheidsberovers & gepleegd type delict
Zelf-typering Gangsters (10) Criminelen (18) Burgers (10)
RKB-typen Planners Improvisators Naïeven

Verdachten-
clusters 

Onbekenden 1 1 4

Gedrogeerden 1 5 -

Roekelozen 2 4 -

Samenplegers 1 4 1

Zedendelinquenten 3 3 1

Geweldplegers 2 1 4

Delict-
typen 

Kindzaken - - 3

Seksuele vrijheidsberovingen 1 3 1

Langdurige vrijheidsberovingen 1 4 -

Gewelddadige vermogenszaken 7 2 -

Gewelddadige vrouwenkidnap - 5 2

Geweldloze vrouwenkidnap - 1 1

Vrijheidsberoving van mannen - 1 1

Publieke vrijheidsberovingen 1 2 2

De groep ‘echte gangsters’ bestaat enerzijds uit respondenten die in het vorige 
hoofdstuk gerekend zijn tot het RKB-type ‘planners’ en anderzijds uit respondenten 
die toen zijn ingedeeld als ‘improvisator’ (die impulsief een vrijheidsberoving hebben 
gepleegd), maar die vertellen in andere omstandigheden hun criminele activiteiten 
als een echte ‘planner’ aan te pakken.120 Normaliter kiezen ze bewust voor het 
delict dat ze gaan plegen, waarbij ze kosten en baten afwegen en contratechnieken 

120 Dit zijn Afina (onbekenden: langdurige vrijheidsberoving), Barry (gedrogeerden: gewelddadige vermogenszaak), 
 Chris (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak), Elano (zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving) en 
 Fabian (geweldpleger: publieke vrijheidsberoving).
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hanteren om ontdekking te voorkomen. Kijkend naar het type vrijheidsberoving dat 
de ‘echte gangsters’ plegen, valt op dat de gewelddadige vermogenszaken het 
meest voorkomen (7x). Daarnaast komen nu ook (in tegenstelling tot het RKB-type 
‘planners’) de langdurige, de seksuele en de publieke vrijheidsberovingen voor. 
De andere vier delicttypen ontbreken. Bij de ‘echte gangsters’ treffen we nu alle 
verdachtenclusters aan. 

De groep ‘criminelen’ is het grootst en komt grotendeels overeen met de 
respondenten die eerder tot de (RKB-type) ‘improvisators’ zijn gerekend.121 Ook 
de vrijheidsberovers uit deze groep komen uit alle verdachtenclusters, maar zij 
plegen, in tegenstelling tot het RKB-type, zeven (i.p.v. alle acht) verschillende typen 
vrijheidsberoving (vgl. tabel 8.1). De kindzaken ontbreken bij de respondenten die 
zichzelf tot deze groep rekenen. 

Tot slot de ‘onschuldige burgers’. Deze groep vertoont opvallende gelijkenis met het 
RKB-type ‘naïeven’. De respondenten die zichzelf hieronder rekenen, behoren niet tot 
de verdachtenclusters ‘gedrogeerden’ en de ‘roekelozen’. Bij de vrijheidsberoving die 
zij begaan, ontbreken de (delict)typen ‘langdurige vrijheidsberoving’ en ‘gewelddadige 
vermogenszaak’. Frappant is ook dat alle kindzaken door respondenten uit deze 
groep zijn gepleegd.

Samenvatting
In dit hoofdstuk is beschreven hoe vrijheidsberovers zichzelf betitelen. Hun 
zelftypering resulteert in drie groepen. Respondenten zien zichzelf als ‘echte 
gangsters’, ‘gewone criminelen’ of als ‘onschuldige burgers’. Deze indeling blijkt 
opvallend goed samen te vallen met de in hoofdstuk 8 op basis van de rationale 
keuzebenadering onderscheiden RKB-typen. 
Echte gangsters (RKB-type planners, inclusief de improvisators die normaliter 
hun criminele activiteiten grondig voorbereiden) beschouwen zichzelf als 
beroepscriminelen. Zij kiezen bewust voor de vrijheidsberoving en het slachtoffer; 
er is nagedacht over de uitvoering waarbij diverse voorbereidingen zijn getroffen en 
in alle fasen van het delict (voor, tijdens en na) houden ze rekening met eventuele 
politiebemoeienis. Respondenten uit deze groep bestaan uit alle typen verdachten. 
Zij plegen vooral gewelddadige vermogenszaken (en daarnaast seksuele en 
publieke vrijheidsberovingen en gewelddadige vrouwenkidnap).

Gewone criminelen (RKB-type improvisators, exclusief degenen die normaliter 
hun criminele activiteiten grondig voorbereiden) plegen vanuit een impuls een 
vrijheidsberoving, waarbij tijdens de voorbereiding en uitvoering geen rekening 
is gehouden met de politie (routinegedrag uitgezonderd). Pas na afloop nemen 
ze, gebaseerd op eerdere ervaringen, tegenmaatregelen. Deze zijn gericht om 
de kans op een uiteindelijke veroordeling te verkleinen. De criminele leefwereld 
wordt door hen omarmd, ze komen uit elk verdachtencluster en plegen elk type 
vrijheidsberoving, met uitzondering van kindzaken.

121  Met uitzondering van de vijf respondenten die hier tot de ‘echte gangsters’ gerekend worden.
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Onschuldige burgers (RKB-type naïeven) begaan vanuit een impuls de 
vrijheidsberoving, waarbij ze zowel voor, tijdens als na afloop geen rekening houden 
met de misdaadbestrijding. Tegenmaatregelen ontbreken in het geheel en een 
carrière in het criminele milieu wordt door hen niet geambieerd. Respondenten die 
zich tot deze groep rekenen, komen niet uit de verdachtenclusters gedrogeerden 
en roekelozen. Bij het type delict dat zij plegen, ontbreken de gewelddadige 
vermogenszaken en de langdurige vrijheidsberovingen.





10
 Conclusie - trends, typen & theorie
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Met deze studie beoogden we een criminologische beschrijving en analyse van 
(en ontwikkelingen in) ontvoeringen en gijzelingen in Nederland. Richtinggevend 
waren vier onderzoeksvragen, deels vooral beschrijvend en voor een ander deel 
verklarend van aard. Voor het beantwoorden van deze vragen pasten we een 
combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden toe en maakten we gebruik 
van politiegegevens – databestanden (HKS) en dossiers – en van diepte-interviews 
met plegers van vrijheidsberoving (althans personen die hiervan verdacht waren 
geweest). In dit afsluitende hoofdstuk integreren we de bevindingen uit voorgaande 
hoofdstukken en trekken hieruit conclusies.    

Cijfers en mensen van vlees en bloed
Bij onderzoek naar (ontwikkelingen in) de omvang van criminaliteit, in dit geval 
vrijheidsberovingen, lag de keuze voor kwantitatieve methoden voor de hand. 
Bij onderzoek naar de aard van criminaliteit was dit minder vanzelfsprekend – of 
zelfs beter van niet. Enerzijds pasten we in deze studie kwalitatieve methoden toe 
ter aanvulling op de kwantitatieve gegevens en analyses, onder andere door een 
aselecte steekproef van 72 politiedossiers grondig uit te kammen en vervolgens 
met de additioneel verkregen informatie de resultaten van de statistische analyse 
(clusteranalyse) van de HKS-data beter te duiden. Zo bleek onder andere uit de 
dossieranalyse dat in het verdachtencluster dat aanvankelijk werd geduid als ‘solistische 
gewelddadige mannen’ ook mannen zaten die de vrijheidsberoving niet in hun eentje 
hadden gepleegd. Daarom werd dit cluster omgedoopt in ‘geweldplegers’. Een 
duidelijke beperking van politiebestanden als HKS – en in mindere mate ook van 
politiedossiers – was dat informatie over belangrijke in de criminologische literatuur 
genoemde thema’s (zoals motief, voorbereiding en werkwijze, slachtofferkeuze en 
psychische gesteldheid) hierin ontbrak of onvolledig was. De diepte-interviews met 
38 vrijheidsberovers, geselecteerd uit de geanalyseerde politiedossiers, zorgden voor 
nog meer informatie. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat het cluster dat op basis van 
de HKS-analyse was getypeerd als ‘onervarenen’ werd hernoemd tot ‘onbekenden’: 
deze personen kwamen niet voor in de bestanden van de Nederlandse politie, maar 
uit de interviews bleken sommigen wel eerder in het buitenland met de politie in 
aanraking te zijn geweest. 
Anderzijds waren de diepte-interviews niet slechts bedoeld om de kwantitatieve 
data te complementeren, maar hadden ze ook een doel op zich, namelijk inzicht te 
verschaffen in het denken en doen van vrijheidsberovers. Door met hen, als ‘mensen 
van vlees en bloed’ (Kleemans et al., 2008) en vanuit hun eigen perspectief, te spreken 
over zichzelf, hun rol bij de vrijheidsberoving en over hun visie op de politie, verkregen 
we niet alleen meer, maar ook andersoortige informatie en daarmee nieuwe inzichten 
(vgl. Concannon, 2008; Holmes & Holmes, 2009; Marth, 2003 en Yang et al., 2007). 
Hierdoor werden de uit de HKS-analyse resulterende clusters nog verder ingekleurd 
en verdiept, met als gevolg dat bijvoorbeeld het cluster ‘ervaren criminelen’ vanwege 
hun drank- en drugsgebruik uiteindelijk werd getypeerd als ‘gedrogeerden’ en het 
cluster ‘jonge gewelddadige mannen’, vanwege het belang dat zij hechten aan een 
gewelddadig imago, als ‘roekelozen’. Verderop worden in dit hoofdstuk uitsluitend 
de uiteindelijke typeringen van de verdachtenclusters gehanteerd. 
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Ten slotte waren de diepte-interviews met ontvoerders en gijzelnemers cruciaal 
voor de beantwoording van de beide theoretische onderzoeksvragen, namelijk 
de verklarende waarde van de rationele keuzebenadering en de dynamiek met 
misdaadbestrijding.  

Trends in vrijheidsberovingen
De eerste onderzoeksvraag luidde: Welke patronen en ontwikkelingen in 
vrijheidsberovingen doen zich voor, in het bijzonder in Nederland, in de periode 
1999-2008? 
In hoofdstuk 4 werd over de omvang van ontvoeringen en gijzelingen vastgesteld 
dat de Nederlandse politie gedurende deze tien jaar bijna 7000 unieke 
vrijheidsberovingen en ruim 9000 aangehouden verdachten registreerde. Bezien 
over de gehele periode leek in beide gevallen sprake van een opwaartse trend, 
maar nauwkeuriger beschouwd vertoonden vooral de aangiftes een golfbeweging. 
Op een aanvankelijke daling in de aangiftes tijdens de jaren 1999-2001 volgde een 
ruime verdubbeling in de periode 2002-2006 en daarna liep het aantal aangiftes 
weer terug, maar bleef wel hoger dan eind jaren negentig. Het aantal aanhoudingen 
bleef in de periode 1999-2002 vrij stabiel, om vervolgens te stijgen naar bijna het 
dubbele in 2006. Daarna ging het omlaag, maar bleef wel hoger dan in het begin.
Wat betreft de aard van vrijheidsberovingen in Nederland resulteerde statistische 
analyse van de beschikbare politiegegevens (HKS) over vrijheidsberovingen in 
deze periode (1999-2008) in acht delictclusters, in omvang variërend van ruim 300 
tot ruim 800. Op grond van de meest onderscheidende kenmerken werden deze 
clusters, in volgorde van grootte (van grootst naar kleinst), als volgt betiteld: 

1) gewelddadige vrouwenkidnap 
2) publieke vrijheidsberovingen 
3) gewelddadige vermogenszaken
4) kindzaken 
5) geweldloze vrouwenkidnap 
6) seksuele vrijheidsberovingen 
7) vrijheidsberoving van mannen 
8) langdurige vrijheidsberovingen. 

In termen van trends verdubbelde tussen 1999 en 2008 het aandeel gewelddadige 
vrouwenkidnap, terwijl het aandeel gewelddadige vermogenszaken en seksuele 
vrijheidsberovingen in hetzelfde tijdsbestek kleiner werd.

 
Typen vrijheidsberovers
Met de tweede onderzoeksvraag verschoof de focus van het delict vrijheidsberoving 
naar de daders: Welke typen vrijheidsberovers kunnen in Nederland onderscheiden 
worden? 
In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag bewandelden we verschillende 
methodologische wegen. Eerst werden de beschikbare politiegegevens (HKS) over 
verdachten van vrijheidsberovingen in de eerdergenoemde periode (1999-2008) 
statistisch geanalyseerd, met als resultaat zes verdachtenclusters (hoofdstuk 4). 



 Ontvoeringen & Gijzelingen  |  10 Conclusie - trends, typen & theorie  |  211

Mede op basis van informatie uit de politiedossiers (hoofdstuk 5) en de diepte-
interviews (hoofdstuk 6 en verder) typeerden we deze clusters uiteindelijk als volgt: 
	 Onbekenden (cluster A)
	 Gedrogeerden (cluster B)
	 Roekelozen (cluster C)
	 Samenplegers (cluster D)
	 Zedendelinquenten (cluster E)
	 Geweldplegers (cluster F)

Omvang en trends in typen vrijheidsberovers
In hoofdstuk 4 keken we niet alleen naar ontwikkelingen in de omvang en aard van 
vrijheidsberovingen, maar ook naar trends wat betreft verdachten van ontvoeringen 
en gijzelingen. In omvang varieerden de verdachtenclusters van ruim 1000 tot ruim 
2400. Beginnend met het grootste en eindigend met het kleinste cluster was voor 
de gehele periode van tien jaar de volgorde: (1) geweldplegers, (2) samenplegers, 
(3) roekelozen, (4) gedrogeerden, (5) zedendelinquenten en (6) onbekenden. 
Terugkerend naar de eerste onderzoeksvraag bleken, naast de genoemde 
cijfermatige ontwikkelingen in de aard van vrijheidsberovingen, door de tijd 
heen trends waar te nemen bij vrijheidsberovers. In de periode 1999-2008 steeg 
het aandeel onbekenden en samenplegers, terwijl het aandeel roekelozen en 
zedendelinquenten kleiner werd.

Verschillende typologieën
Typologieën zijn constructies waarmee variatie tussen afzonderlijke fenomenen 
(zoals vrijheidsberovingen) of personen (zoals ontvoerders en gijzelnemers) 
wordt geordend in categorieën. Tegenover de beperking van het reduceren van 
individuele verschillen staat het voordeel dat typologieën (overgeneraliserende) 
stereotyperingen van ontvoerders en gijzelnemers overstijgen (vgl. Cooper, 1981; 
Crelinsten & Szabo, 1979; Roebuck, 1967). Cavanaugh & Gelles (2005) menen dat 
het opstellen van een typologie van zowel delict als dader noodzakelijk is om inzicht 
in een bepaald crimineel fenomeen te kunnen krijgen. En typologieën winnen aan 
kracht wanneer uit verschillende, zowel kwantitatieve als kwalitatieve, bronnen 
wordt geput (Yang et al. (2007). “Combining approaches will offer strengths that a 
single approach will not provide” (Curtis, 2002:305). Dat is precies wat we met de 
delict- en verdachtenclusters deden: we keken zowel naar delicten als daders en 
combineerden kwalitatieve en kwantitatieve methoden.  
Dit laat onverlet dat, zoals gezegd, typologieën constructies van een veelzijdige 
werkelijkheid zijn. Bepalend zijn het doel waarvoor en het perspectief van waaruit 
een typologie wordt opgesteld en de kenmerken waarop deze is gebaseerd 
(Crelinsten & Szabo, 1979).
Bij de delict- en daderclusters was het doel vooral beschrijvend, maar deze studie 
wilde ook bijdragen aan de theoretische verklaring van ontvoeringen en gijzelingen. 
Daarover gingen de andere twee onderzoeksvragen – en bij de beantwoording 
ervan hanteerden we een andere indeling, namelijk: ‘onschuldige burgers’, ‘gewone 
criminelen’ en ‘echte gangsters’. Daarover straks meer. 
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Vrijheidsberovingen en de rationele keuzebenadering
De derde onderzoeksvraag was: In hoeverre en op welke wijze draagt de rationele 
keuzebenadering bij tot het verklaren van vrijheidsberovingen en het gedrag van 
(typen) vrijheidsberovers?
De rationele keuzebenadering gaat uit van calculerende daders en stelt, kortweg, 
dat criminaliteit verklaard kan worden vanuit de afweging van kosten en baten. 
Beide kunnen materieel of immaterieel zijn. De veronderstelling van calculerende 
daders staat echter haaks op bijvoorbeeld daders die niet weloverwogen, maar 
juist impulsief of routinematig handelen (Lissenberg et al., 2001; Van Dijk et al., 
2006; Verwee et al., 2007; Wright & Decker, 1997). Daarbij komt dat motieven 
voor vrijheidsberoving sterk emotioneel geladen kunnen zijn, bijvoorbeeld het 
voorkomen van gezichts- of statusverlies in eigen kring (Marth, 2003).
In hoofdstuk 7 gingen we uitgebreid in op de rationele keuzebenadering en hielden 
we de narratives van de geïnterviewde vrijheidsberovers tegen het licht van het 
beslissingsmodel van Clarke & Cornish (1985,1986). Daarin werden als belangrijkste 
beslismomenten bij het plegen van misdrijven achtereenvolgens onderscheiden: (1) 
de keuze en bereidheid om misdrijven te plegen; (2) de beslissing om daadwerkelijk 
een specifiek misdrijf te plegen; (3) beslissingen inzake de concrete uitvoering van 
het specifieke misdrijf; (4) beslissingen gedurende de criminele loopbaan. 
De interviews bevestigden dat de beslismomenten die bij vrijheidsberoving van 
belang waren inderdaad uit meerdere stappen bestonden (keuze en bereidheid om 
misdaad te plegen, keuze voor delict en uitvoering). Ze maakten ook duidelijk dat 
die specifiek zijn voor vrijheidsberoving (overrompelen, vasthouden, verplaatsen en 
verborgen houden van het slachtoffer en zorgen dat je de buit krijgt). 

Planners, improvisators en naïeven 
Tegelijkertijd bleek slechts een klein deel van de geïnterviewden voor, tijdens en 
na de vrijheidsberoving elke stap bewust te hebben doorlopen. Hen typeerden 
we in hoofdstuk 7 vanuit het perspectief van de rationele keuzebenadering als 
planners. In sterk contrast hiermee stonden de naïeven, bij wie rationaliteit bij 
de vrijheidsberoving veelal ver te zoeken was. De improvisators namen een 
tussenpositie in. 

Echte gangsters, gewone criminelen en onschuldige burgers 
Later, in hoofdstuk 9, ontstond op basis van hoe de geïnterviewden zichzelf bij 
voorkeur typeerden een andere driedeling. De onschuldige burgers vonden dat 
zij niet crimineel hadden gehandeld en zagen zichzelf vooral als slachtoffer van 
de situatie. De gewone criminelen beschouwden zichzelf wel als crimineel en 
pakten alles aan wat zich aandiende (generalisten). De echte gangsters betitelden 
zichzelf als beroepscrimineel en waren vaak ook gespecialiseerd in bepaalde 
misdrijven. Deze zelftypering overlapte sterk de indeling op basis van de rationele 
keuzebenadering (de RKB-typen), met uitzondering van de echte gangsters, die 
bij de vrijheidsberoving niet allemaal planners bleken te zijn geweest. Sommigen 
hadden we eerder als improvisator getypeerd, maar uit de interviews kwam naar 
voren dat zij bij andere criminele activiteiten doorgaans bewust en planmatig te 
werk gingen. De overige improvisators typeerden zichzelf als gewone criminelen 
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en de eerder als naïeven ingedeelde respondenten typeerden zichzelf zonder 
uitzondering als onschuldige burgers. 

Het gedrag van echte gangsters kon met de rationele keuzebenadering 
goed inzichtelijk worden gemaakt. Zij hadden de stappen van het 
rationele beslissingsmodel van Cornish & Clarke (1986) veelal bewust 
doorlopen en hun keuzes en beslissingen kwamen daadwerkelijk tot stand 
na een kosten – batenafweging. De baten wogen voor hen zwaarder 
dan de kosten. Daarbij maakten ze niet alleen een afweging tussen 
materiële kosten en baten (zoals bij de klassieke variant van de rationele 
keuzebenadering), maar ook van immateriële kosten. Deze immateriële baten  
– of het tegendeel hiervan: het verlies of de beschadiging hiervan als kostenpost – 
bestonden voor een belangrijk deel uit ‘criminele waarden’ (zoals respect onder 
elkaar en status in criminele kring) en vertoonden een opvallende gelijkenis 
met de ‘straatwaarden’ waar De Jong (2007) in zijn studie naar delinquente 
Marokkaans-Nederlandse jongens gewag van maakte.
Toch namen niet alle zelfbenoemde ‘echte gangsters’ bij de vrijheidsberoving alle 
stappen bewust en weloverwogen. Er zaten ook respondenten tussen die we eerder 
typeerden als ‘improvisator’ en die bij een spontaan ontstane vrijheidsberoving 
betrokken waren geraakt. Impulsiviteit kon dus ook bij ‘echte gangsters’ wel 
degelijk een rol spelen. Bij de spontaan ontstane vrijheidsberovingen was er geen 
voorbereiding en werden bij de start veelal irrationele beslissingen genomen, maar 
tijdens de uitvoering kreeg de ratio een steeds grotere rol (beslissingen om risico’s 
te verminderen, waardoor verwachte kosten afnamen) en zelfs de overhand nam. 
Andersom kwam overigens ook voor bij ‘echte gangsters’: de vrijheidsberoving was 
goed voorbereid en verliep aanvankelijk volgens plan, maar tijdens de uitvoering 
werden ze geconfronteerd met onverwachte situaties of ontstonden, in het geval 
van medeplegers, onderlinge meningsverschillen over hoe te handelen.

De verklarende kracht van de rationele keuzebenadering schoot voor gewone 
criminelen duidelijk tekort. Zij handelden niet alleen vanuit een impuls, hetgeen zich 
slecht liet vertalen in termen van een kosten-batenafweging; ook waren ze minder 
in staat om de irrationele aspecten van hun handelen, zoals emoties, psychische 
gesteldheid (al dan niet door het gebruik van alcohol en/of drugs) onder controle 
te krijgen. Rationaliteit was bij hun beslissingen dan vaak ook ver te zoeken. Dit 
hoefde echter niet te betekenen dat zij helemaal geen weloverwogen beslissingen 
namen. Net als bij de ‘echte gangsters’ het geval was, speelden groepsprocessen 
bij sommige ‘gewone criminelen’ een rol bij de keuzes die zij maakten. Een 
belangrijk onderscheid met de ‘onschuldige burgers’ was dat ‘gewone criminelen’ 
ook ‘criminele waarden’ konden nastreven, waar bij de kosten-batenafweging dus 
rekening mee gehouden moest worden. Bovendien hadden de ‘gewone criminelen’ 
de eerste stap van het beslissingsmodel van Cornish & Clarke in het verleden al 
gemaakt en hadden ze er, in tegenstelling tot de ‘onschuldige burgers’, geen 
problemen mee om met het plegen van criminaliteit hun doelen te verwezenlijken. 

De gemaakte keuzes en de genomen beslissingen van respondenten die zich tot 
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de onschuldige burgers rekenden, lieten zich het minst goed vatten in termen van 
de rationele keuzebenadering. Zij pleegden de vrijheidsberoving niet alleen vanuit 
een impuls, veelal hadden ze niet eens de eerste stap in het model van Cornish & 
Clarke genomen. Dat wil zeggen: zij hebben niet voldaan aan de voorwaarde van 
een keuze voor en bereidheid tot het plegen misdrijven. 

Dynamiek met bestrijding
Voortbouwend op de opvatting van McIntosh (1975) dat de manier waarop criminaliteit 
wordt georganiseerd pas goed begrepen kan worden door deze te beschouwen 
vanuit hoe deze wordt bestreden, luidde de vierde en laatste onderzoeksvraag: In 
hoeverre en op welke wijze wordt de organisatie van vrijheidsberovingen beïnvloed 
door misdaadbestrijding?
De dynamische relatie met misdaadbestrijding was het centrale thema in 
hoofdstuk 8. De interviews met vrijheidsberovers brachten uiteenlopende 
tegenmaatregelen aan het licht, variërend van technische (zoals gebruik van nieuwe 
technieken om afluisteren en uitpeilen tegen te gaan), sociale (gebruik vrienden 
of familie tegen infiltratietrajecten) tot meer informatiegerichte maatregelen (zoals 
contraobservatie). Deze tegenmaatregelen werden zowel voor, tijdens als na de 
gepleegde vrijheidsberoving toegepast – maar lang niet in alle gevallen. Bovendien 
baseerden de geïnterviewde vrijheidsberovers zich op hun eigen perceptie van 
de werkwijze van de politie en handelden dienovereenkomstig en hun perceptie 
was niet vanzelfsprekend altijd correct. Ten slotte waren er forse verschillen tussen 
doorgewinterde criminelen en respondenten die nauwelijks of niet eerder met de 
politie in aanraking waren geweest. Hieronder bespreken we de invloed van (de 
perceptie van) misdaadbestrijding op de organisatie van vrijheidsberovingen bij de 
drie zelfbenoemde typen.   

De echte gangsters toonden zich in de interviews terdege bedacht op de 
dynamische relatie met misdaadbestrijding. Zij namen hiertegen hun maatregelen, 
zowel voor, tijdens als na afloop van de ontvoering of gijzeling. Ook de ‘echte 
gangsters’ die bij een impulsief ontstane vrijheidsberoving betrokken waren 
geweest (de ‘improvisators’), bleken in staat om tijdens de uitvoering de kans op 
ontdekking (zoveel mogelijk) te minimaliseren door gebruik van contrastrategieën. 
De ‘echte gangsters’ hielden bij hun kosten-batenafweging aan de batenkant 
vaak ook rekening met de pakkans en de kans op een uiteindelijke veroordeling. 
Sommige hieruit voortvloeiende (en gehanteerde) tegenmaatregelen aan de 
kostenkant waren ogenschijnlijk het resultaat van irrationele keuzes (kosten hoger 
dan de baten), maar konden bij nadere beschouwing vanuit het perspectief van 
de rationele keuzebenadering toch als rationeel geduid worden (meer baten dan 
kosten). Een duidelijk voorbeeld hiervan was de slachtofferkeuze. Op één na alle 
‘echte gangsters’ kozen slachtoffers die ook in het criminele milieu actief waren. 
Deze keuze leek op het eerste gezicht weinig rationeel. Immers, vrijheidsberoving 
van crimineel ervaren personen bracht extra risico’s met zich mee, zoals een grotere 
kans dat slachtoffers zich zouden verzetten en verdedigen, meer noodzaak om 
attributen voor overrompeling aan te schaffen (waaronder vuurwapens) en een 
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grotere kans om zelf letsel op te lopen. Met andere woorden, de kosten gingen 
omhoog. Echter, door bij de kosten-batenafweging ook rekening te houden met 
de (gepercipieerde) lagere kans op ontdekking, arrestatie en veroordeling (volgens 
de redenering: politie geeft minder prioriteit aan ontvoeringen van criminelen dan 
bij ‘gewone’ slachtoffers; criminelen doen geen aangifte en werken niet/minder 
mee met justitie, waardoor meer kans op lagere straftoekenning), konden de 
(ingeschatte) baten uiteindelijk zwaarder wegen dan de kosten. Dit te meer wanneer, 
niet ongebruikelijk, geredeneerd werd in de trant van “criminelen betalen altijd”. 

Voor zover gewone criminelen tijdens de uitvoering van hun onvoorbereide, impulsief 
gestarte vrijheidsberoving gebruikmaakten van tegenmaatregelen, bleken die vaak 
te bestaan uit routinehandelingen, voortvloeiend uit criminele ervaring (bijvoorbeeld 
voorzichtig met telefoon, geen sporen achterlaten). Meer bewust namen zij, net als 
de ‘echte gangsters’, na afloop tegenmaatregelen om politieonderzoek te frustreren 
en de kans op een veroordeling te minimaliseren. 

Bij de onschuldige burgers ontbraken contratechnieken. Zij hadden bij de 
organisatie van de vrijheidsberoving helemaal geen rekening gehouden met 
misdaadbestrijding. Zij reden in hun eigen auto, gebruikten hun eigen woning als 
safehouse, droegen geen handschoenen of bivakmutsen om herleiding naar de 
hun identiteit te voorkomen. Ook werkten ze later doorgaans volledig mee aan het 
politieonderzoek, waarbij ze alles eerlijk vertelden. 
 

Overzicht: Rationele keuze, dynamiek met bestrijding en typen

Echte gangsters – kiezen bewust voor vrijheidsberoving en het slachtoffer; er is 
nagedacht over de uitvoering waarbij diverse voorbereidingen zijn getroffen en 
in alle fasen van het delict (voor, tijdens en na) houden ze rekening met eventuele 
politiebemoeienis. Zij beroemen zich op hun criminele professionaliteit. Zij plegen 
vooral gewelddadige vermogenszaken, maar ook langdurige, seksuele en publieke 
vrijheidsberovingen komen voor. 
Gewone criminelen – plegen vanuit een impuls een vrijheidsberoving, waarbij 
tijdens de voorbereiding en uitvoering geen rekening is gehouden met de politie 
(routinegedrag uitgezonderd). Pas na afloop nemen ze, gebaseerd op eerdere 
ervaringen, tegenmaatregelen. Deze zijn gericht om de kans op een uiteindelijke 
veroordeling te verkleinen. De criminele leefwereld wordt door hen omarmd en de 
respondenten kunnen uit elk verdachtencluster komen. Alle soorten ontvoeringen 
en gijzelingen, met uitzondering van de kindzaken, werden door hen gepleegd.
Onschuldige burgers – begaan vanuit een impuls de vrijheidsberoving, waarbij ze 
zowel voor, tijdens als na afloop geen rekening houden met de misdaadbestrijding. 
Tegenmaatregelen ontbreken in het geheel en een carrière in het criminele 
milieu wordt door hen niet geambieerd. Zij komen niet uit de verdachtenclusters 
gedrogeerden en roekelozen. Wat betreft delictclusters ontbreken de gewelddadige 
vermogenszaken en de langdurige vrijheidsberovingen.
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Rationaliteit, impulsiviteit en routine
Een belangrijke meerwaarde van de rationele keuzebenadering is dat met het 
beslissingsmodel van Cornish & Clarke (1986) vrijheidsberovingen beter inzichtelijk 
worden. Er kunnen, descriptief, opeenvolgende stappen worden onderscheiden en 
die zijn ook specifiek voor vrijheidsberovingen. Tot op zekere hoogte kan met de 
rationele keuzebenadering ook het gedrag van vrijheidsberovers verklaard worden. 
De verklaringspotentie neemt toe wanneer bij de kosten-batenanalyse niet alleen 
materiële, maar ook immateriële aspecten (emoties, groepsprocessen) worden 
meegenomen. Dit te meer indien bij de immateriële kosten en baten ook ‘criminele 
waarden’, als respectievelijk gezichtsverlies en statusgewin, en de dynamiek met 
misdaadbestrijding verdisconteerd worden.
Dit laat onverlet dat lang niet alle vrijheidsberovingen goed en volledig te verklaren 
zijn vanuit de rationele keuzebenadering. Zelfs de meest ervaren echte gangsters 
kunnen bij gijzelingen en ontvoeringen impulsieve beslissingen nemen. Veel sterker 
geldt dit voor de impulsief gestarte vrijheidsberovingen door gewone criminelen. 
De rationele keuzebenadering kan hun gedrag wel in belangrijke mate inzichtelijk 
maken, maar slechts beperkt verklaren – en dan nog vooral het gedrag na afloop 
van de vrijheidsberoving. Als verklaringskader lijkt de routine activiteitenbenadering 
(routine activity) meer perspectief te bieden. Deze criminologische zienswijze 
borduurt weliswaar voort op principes van de rationele keuzebenadering, maar 
Cohen en Felson (1979) die als grondleggers worden beschouwd, stellen dat een 
criminele gebeurtenis, in ons geval vrijheidsberoving, beschouwd moet worden als 
een gecombineerd resultaat van toeval en een drietal noodzakelijke voorwaarden: 
(1) de aanwezigheid van een gemotiveerde dader, (2) de aanwezigheid van een 
aantrekkelijk doelwit en (3) de afwezigheid van adequaat toezicht. Het tegelijkertijd 
optreden van deze voorwaarden op een specifieke plaats en tijdstip, zorgt ervoor 
dat een ontvoering of gijzeling plaatsvindt. Deze benadering is door de mix van 
daders, doelwitten en toezicht niet alleen breder, maar biedt vanwege de aandacht 
voor de factor ‘toeval’ ook meer ruimte voor een zekere mate van impulsief gedrag 
– en kan derhalve een vruchtbare aanvulling zijn op de rationele keuzebenadering 
(Felson & Clarke, 1998; Lissenberg et al., 2001; Van Dijk et al., 2006). 
Bij de vrijheidsberovers die zichzelf rekenden tot de gewone criminelen leken de 
eerste twee voorwaarden (gemotiveerde dader en aantrekkelijk doelwit) op te 
gaan. Vooralsnog was echter gerede twijfel gerechtvaardigd over het voldoen aan 
de derde voorwaarde (afwezigheid van adequaat toezicht). Deze vrijheidsberovers 
verwachtten vaak niet dat de politie in actie zou komen, of waren dusdanig onder 
invloed van alcohol en/of drugs dat ze zelfs niet aan politieoptreden dachten. 
Ter verklaring van vrijheidsberovingen door de gewone burgers leek de 
routine activiteitenbenadering het minst beloftevol te zijn. Zij hielden bij hun 
vrijheidsberoving helemaal geen rekening met misdaadbestrijding. Maar ze waren 
misschien wel op tijd gestopt als de politie langs was gekomen.
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Tot slot
Veel politietrainingen zijn gebaseerd op incidenten die door een specifiek type 
daders zijn begaan. Cooper (1981) noemde als voorbeeld de gijzeling van Israëlische 
sporters tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München, die gepleegd werd 
door zogenoemde ‘politieke extremisten’. Deze gijzeling leverde volgens Cooper 
wereldwijd input voor politiële bestrijdingsmaatregelen. Dit terwijl de gijzeling in 
München heel atypisch was (vgl. Yang et al., 2007). Deze studie toonde zonneklaar 
aan dat grote, geruchtmakende zaken uitzonderingen zijn en maakte duidelijk dat 
er veel variatie was in vrijheidsberovingen en in vrijheidsberovers.

Vrijheidsberovingen zijn heel divers. Ze verschillen naar tijd, plaats en dader. Dus 
dient de aanpak ervan op deze diversiteit te worden afgestemd (Marth, 2003). Een 
goed inzicht in typen vrijheidsberovers is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde 
(Cavanaugh & Gelles, 2005). Door de grote variatie in vrijheidsberovingen en 
vrijheidsberovingen te ordenen in clusters en typen hebben we hieraan een bijdrage 
willen leveren. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat dit geen receptenboek is 
voor een algemeen toepasbare, effectieve aanpak van gijzelingen en ontvoeringen. 
Zoiets lijkt overigens ook niet haalbaar. Al was het alleen maar omdat vrijheidsberovers 
zelf vaak weinig planmatig te werk gaan. Zelfs als ze zich wel rationeel en gedegen 
hebben voorbereid, kunnen ze worden overrompeld door emoties en nemen ze 
impulsieve beslissingen.   
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Inleiding (hoofdstuk 1)
Dit onderzoek heeft tot doel te komen tot een criminologische beschrijving, analyse 
en theoretische duiding van (trends en patronen in) ontvoeringen en gijzelingen. Meer 
specifiek wordt ingezoomd op de periode 1999-2008 in Nederland. Centraal staan de 
volgende onderzoeksvragen: (1) Welke ontwikkelingen in (typen) vrijheidsberovingen 
doen zich voor, in het bijzonder in Nederland, in de periode 1999-2008? (2) Welke 
typen vrijheidsberovers kunnen in Nederland onderscheiden worden? (3) In hoeverre 
en op welke wijze draagt de rationele keuzebenadering bij tot het verklaren van 
vrijheidsberovingen en het gedrag van (typen) vrijheidsberovers? (4) In hoeverre en 
hoe wordt de wijze waarop vrijheidsberovingen worden georganiseerd beïnvloed 
door misdaadbestrijding? Zijn hierbij verschillen tussen typen vrijheidsberovers?
Vrijheidsberoving is in Nederland strafbaar gesteld in artikel 282 en het verzwarende 
artikel 282a van het Wetboek van Strafrecht. In deze studie hanteren we dit 
begrip, maar onderscheiden daarbinnen gijzelingen en ontvoeringen – ook al 
staat deze laatste term niet in het Wetboek van Strafrecht. Met deze tweedeling 
wordt aangesloten bij de in de politiepraktijk – en uit andere (wetenschappelijke) 
onderzoeken af te leiden – terminologie. Van een gijzeling is sprake als iemand 
tegen zijn of haar wil van zijn vrijheid wordt beroofd op een bekende locatie. Is de 
locatie onbekend, dan spreken we in dit onderzoek van een ontvoering.

Variatie in vrijheidsberoving (hoofdstuk 2)
In de Nederlandse (en internationale) literatuur over ontvoeringen en gijzelingen 
staan vooral grote geruchtmakende zaken centraal. Dit is geen evenwichtige 
weergave van de werkelijkheid, gezien het feit dat het merendeel van de 
vrijheidsberovingen waarmee de politie geconfronteerd wordt van een ander kaliber 
is. Om de diversiteit binnen een delict te verduidelijken en te ordenen, wordt in 
criminologische publicaties gebruikgemaakt van typologieën. Internationaal gezien 
zijn typologieën van vrijheidsberovingen vrij schaars en bovendien veelal verouderd 
of niet volledig. Dit geldt zowel met betrekking tot het delict als de dader. Nederland 
vormt hierop geen uitzondering. Er is nog nooit eerder een Nederlandse typologie 
van vrijheidsberoving gemaakt. De bestaande kennis van vrijheidsberovingen wordt 
gedomineerd door verklaringen vanuit de rationele keuzebenadering. Maar is dat 
terecht? Maken daders van vrijheidsberovingen daadwerkelijk vooraf een kosten-
batenanalyse of handelen ze in een opwelling? Door daders zelf aan het woord te 
laten, kunnen nieuwe antwoorden en inzichten worden verkregen. Daarom staat het 
daderperspectief in deze studie centraal.

Methoden (hoofdstuk 3)
In dit onderzoek zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden 
gebruikt. Na een uitvoerige literatuurstudie, is gestart met de analyse van gegevens 
uit het landelijke politiesysteem HKS. Door een selectie te maken op basis van 
het ten laste gelegde wetsartikel vrijheidsberoving en/of gijzeling (art. 282 en 
282a WvSr) zijn alle bij de politie bekend geworden ontvoeringen en gijzelingen 
achterhaald over een periode van tien jaar (1999-2008). De HKS-gegevens zijn 
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niet alleen gebruikt om vragen over de aard en omvang te beantwoorden, tevens 
vormen ze de basis voor de clusters waaruit een typologie van daders opgebouwd 
kan worden. Met behulp van two-step-clusteranalyse kunnen voor zowel het delict 
vrijheidsberoving, als van de verdachten clusters worden onderscheiden. Om 
vervolgens gegevens te verkrijgen die niet in het HKS-bestand te vinden zijn, zijn 
voor de jaren 2007 en 2008 en binnen twee onderzoeksgebieden (Oost-Nederland 
en Amsterdam) at random van elk verdachtencluster twaalf vrijheidsberovers met de 
bijbehorende opsporingsdossiers geselecteerd (72 dossiers in totaal). Deze selectie 
is evenredig verdeeld over de clusters en de twee onderzoeksgebieden. Ten slotte 
zijn diepte-interviews gehouden met 38 vrijheidsberovers, geselecteerd uit de 72 
dossiers. Van elk verdachtencluster minimaal zes. 

Omvang en aard van vrijheidsberovingen (hoofdstuk 4)
De landelijke politiegegevens van vrijheidsberovingen in de periode 1999-2008 zijn 
geanalyseerd. De data zijn afkomstig uit het landelijke politiesysteem HKS en bevatten 
alle processen-verbaal van aangifte en aanhouding waarin de strafrechtsartikelen 
282 en/of 282a voorkomen. Na opschoning van de beide bestanden blijkt dat er in 
deze tien jaar gemiddeld 682 aangiften per jaar zijn gedaan van een ontvoering of 
een gijzeling en per jaar gemiddeld 913 aanhoudingen zijn verricht. Over de gehele 
periode genomen stijgt zowel het aantal aangiften als het aantal aanhoudingen. Deze 
opwaartse trend sluit aan bij ontwikkelingen in het buitenland, waarbij wel aangetekend 
moet worden dat die vaak een langere periode beslaan. Uit de analyse van de data over 
aangiften komen acht delictclusters (typen vrijheidsberoving) naar voren, die op grond 
van de meest onderscheidende kenmerken als volgt zijn benoemd: (1) kindzaken, (2) 
seksuele vrijheidsberovingen, (3) langdurige vrijheidsberovingen, (4) gewelddadige 
vermogenszaken, (5) gewelddadige vrouwenkidnap, (6) geweldloze vrouwenkidnap, 
(7) vrijheidsberoving van mannen en (8) publiekelijke vrijheidsberovingen. Daarnaast 
is gekeken naar eventuele trendmatige ontwikkelingen in de periode 1999-2008 
in Nederland. Hieruit blijkt dat het aandeel aangiften behorend tot het cluster 
‘gewelddadige vrouwenkidnap’ is verdubbeld, terwijl het aandeel ‘gewelddadige 
vermogenszaken’ en het aandeel ‘seksuele vrijheidsberovingen’ op termijn omlaag 
is gegaan. Ook blijken er regionale verschillen te bestaan. De toename lijkt vooral op 
het conto van de samenwerkingsregio’s Noordoost- en Zuid-Nederland betrekking te 
hebben. De analyse van de aanhoudingen resulteert in zes clusters van verdachten 
van vrijheidsberoving, die op grond van de meest onderscheidende kenmerken als 
volgt zijn benoemd: (A) onervarenen, (B) ervaren criminelen, (C) jonge gewelddadige 
mannen, (D) samenplegers, (E) zedendelinquenten, en (F) solistische gewelddadige 
mannen. Later blijkt dat de naamgeving soms niet geheel de lading van het specifieke 
cluster dekt, waardoor bij de uiteindelijke typologie aan deze clusters andere namen 
worden gegeven. Wat betreft trendmatige ontwikkelingen in de periode 1999-
2008 in Nederland: een groeiend aandeel vrijheidsberovers behoort tot de clusters 
D (samenplegers) en A (onervarenen), terwijl de percentages clusters C (jonge 
gewelddadige mannen) en E (zedendelinquenten) kleiner worden. 
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Dossieranalyse (hoofdstuk 5)
De 72 dossiers leren dat er verschillende motieven ten grondslag liggen aan 
de gepleegde vrijheidsberoving. Ook bevatten de dossiers informatie over de 
al dan niet doelbewuste keuze van de slachtoffers, de mate waarin en de wijze 
waarop verdachten de vrijheidsberoving hebben voorbereid en het anticiperen 
of inspelen op interventie door de politie, met andere woorden: het gebruik van 
contrastrategieën. Deze extra informatie levert geen aanwijzingen op voor eventuele 
nieuwe verdachtenclusters. Wel kunnen de bestaande clusters genuanceerd en 
verdiept worden. De dossieranalyse vestigt tevens de aandacht op de rol van 
rationaliteit bij vrijheidsberovingen. Rationaliteit staat immers op gespannen voet 
met slecht voorbereide en impulsieve vrijheidsberovingen, die we regelmatig 
tegenkomen in de dossiers. Uit de dossieranalyse blijkt verder dat de reactie van de 
politie bij vrijheidsberovingen heel verschillend kan zijn, variërend van alleen een 
aangifte opnemen tot en met een heel arsenaal van technieken en tactieken. 

Voorstelrondje (hoofdstuk 6)
In dit hoofdstuk worden de 38 respondenten geïntroduceerd en de gepleegde 
vrijheidsberoving wordt beschreven zoals zij die ervaren en verwoord hebben. 
Opvallend is het perceptieverschil. Sommigen vertellen dat ze de gepleegde 
vrijheidsberoving ook zelf als een ontvoering of gijzeling zien, terwijl anderen er juist een 
heel ander beeld bij hebben (bijv. ruzie onder vrienden). Tijdens de interviews komen 
zowel algemene kenmerken (leeftijd, geslacht, etc.) als psychosociale kenmerken 
(psychische klachten, gebruik alcohol of drugs, etc.) van de respondenten aan bod. 
Daarnaast wordt ingegaan op de criminele geschiedenis, waarbij aangegeven wordt 
of op basis van deze gegevens de respondent als specialist, allrounder of als weinig 
(crimineel) ervaren geclassificeerd kan worden. In sommige gevallen is er ook informatie 
naar voren gekomen die niet of onvolledig in de politiesystemen geregistreerd staat. 
Alle door de respondenten gepleegde vrijheidsberovingen zijn onder te brengen 
in de eerder onderscheiden delictclusters. Opgemerkt wordt dat bijvoorbeeld een 
respondent die behoort tot cluster E (zedendelinquenten) niet per se een seksuele 
vrijheidsberoving hoeft te plegen of anders om. De combinatie van HKS-gegevens, 
politiedossiers en interviews, resulteert in een typologie van vrijheidsberovers. In 
vergelijking met de (eerder gevormde) clusters, zijn op basis van alle gegevens, er 
geen nieuwe typen bijgekomen of afgevallen. Wel is de naamgeving bij vier van de 
zes clusters gewijzigd. In het volgende overzicht is deze verandering weergegeven. 
Tevens staat het criminele profiel vermeld en het type ontvoering of gijzeling dat door 
hen is gepleegd.



224  |  Ontvoeringen & Gijzelingen  |  Samenvatting

Type 
vrijheidsberover 
was

Onervarenen Ervaren 
criminelen

Jonge 
geweld-
dadige 

mannen

Samenplegers Zeden-
delin-

quenten

Solistische 
geweld-
dadige 

mannen

TOTAAL

Type
vrijheidsberover
wordt

Onbekenden Gedrogeerden Roekelozen Samenplegers Zeden-
delin-

quenten

Geweld-
plegers

Crimineel profiel

Allrounder 1 2 3 5 6 2 19

Specialist 1 4 3 1 3 12

Weinig/
geen 
antecedenten

4 1 2 7

Type incident

Gewelddadige 
vermogenszaak

2 4 1 2 1 10

Gewelddadige 
vrouwenkidnap

1 1 1 2 2 7

Seksuele 
vrijheidsberoving

1 3 1 5

Langdurige 
vrijheidsberoving

2 2 4

Publieke 
vrijheidsberoving

1 3 1 5

Kindzaak 3 3

Geweldloze 
vrouwenkidnap

1 1 2

Vrijheidsberoving 
mannen

1 1 2

Cluster A (onervaren) wordt onbekenden. Uit de interviews is namelijk gebleken dat 
sommige respondenten in het buitenland (niet in Nederland geregistreerd) criminele 
ervaring hebben opgedaan. Cluster B (ervaren criminelen) wordt gedrogeerden, 
omdat alle respondenten uit dit cluster tijdens de uitvoering van de vrijheidsberoving 
onder invloed zijn, waardoor ze weinig gebruik kunnen maken van hun ervaring. Cluster 
C (jonge gewelddadige mannen) wordt roekelozen, waarbij het toegepaste geweld 
als expressief te kenmerken is en de respondenten ook trots zijn op het imago dat ze 
met het geweldgebruik krijgen. Cluster D (samenplegers) en E (zedendelinquenten) 
blijven ongewijzigd. De naam van cluster F (solistische gewelddadige mannen) wordt 
gewijzigd in geweldplegers. Uit de interviews blijkt dat sommige respondenten 
hun vrijheidsberoving met anderen pleegden (dus niet solitair) en dat alleen het 
geweldgebruik, hetgeen overigens meer instrumenteel van aard is (om controle over 
de situatie te krijgen) als kenmerk overblijft. 
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Rationaliteit bij vrijheidsberovingen (hoofdstuk 7)
In dit hoofdstuk is gekeken in hoeverre keuzes en de beslissingen van vrijheidsberovers 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van het delict, als rationeel te duiden zijn. 
Duidelijk wordt dat de beslismomenten die bij vrijheidsberoving van belang zijn, 
uit meerdere stappen bestaan (keuze en bereidheid om misdaad te plegen, keuze 
voor delict en uitvoering) – en dat die ook specifiek zijn voor vrijheidsberoving 
(overrompelen, vasthouden, verplaatsen, verborgen houden en zorgen dat je 
de buit krijgt). Inzoomend op de verschillende stappen, is uit de interviews met 
vrijheidsberovers af te leiden dat een minderheid (16/38) bewust kiest voor het 
plegen van een vrijheidsberoving en dat een nog kleinere groep (11/38) zich kan 
beroepen op een gedegen voorbereiding. Opvallend is dat deze respondenten 
niet tot een specifiek verdachtencluster behoren. Ze komen uit alle clusters, met 
uitzondering van de gedrogeerden. Voor de meerderheid van de respondenten die 
juist impulsief de vrijheidsberoving plegen (22/38), geldt dat ze, zonder uitzondering, 
uit elk onderscheiden verdachtencluster afkomstig kunnen zijn. Overigens blijkt de 
helft van deze groep (11/22) geen besef heeft criminele handelingen te plegen (en 
heeft daar ook niet specifiek voor gekozen). De andere helft heeft geen moeite met 
het plegen van een misdrijf; dat het nu een vrijheidsberoving is, lijkt willekeur te zijn, 
gelimiteerd door de context. 
Bij de doordachte keuze voor vrijheidsberoving, blijkt variatie in het delict onder 
andere te ontstaan door de keuze voor het slachtoffer en het motief, waarbij ook 
hier de situatie veelal deze keuzes limiteert. Er hoeft overigens niet altijd sprake 
te zijn van het daadwerkelijk afwegen van eventuele alternatieven. Slechts een 
klein aantal respondenten (5/38) kiest zeer bewust voor vrijheidsberoving, waarbij 
voorafgaand verschillende alternatieven de revue zijn gepasseerd. Ervaring met 
criminaliteit in het algemeen en vrijheidsberoving in het bijzonder is hierbij een 
voordeel, maar niet altijd. Eventuele valkuilen tijdens de voorbereiding en uitvoering 
kunnen door ervaren vrijheidsberovers snel worden opgemerkt, maar hun eigen 
gemoedstoestand is hierbij wel bepalend. 
Vrijwel alle respondenten (37/38) kiezen weloverwogen voor een bepaalde persoon 
als slachtoffer. De meerderheid (28/38) kent zelfs het slachtoffer voorafgaand aan 
het delict, maar de relatie tussen dader en slachtoffer kan behoorlijk variëren. Vanuit 
de rationele keuzebenadering lijkt een bekende als slachtoffer niet voor de hand te 
liggen. Immers, de kans om herkend en gepakt te worden, wordt ermee vergroot 
(hogere kosten). Hier staat tegenover dat bij een onbekend en willekeurig slachtoffer 
de baten vooraf veelal niet bekend zijn. Onbekend is immers of er ‘buit’ (zowel 
materieel als immaterieel) te halen is en of dit opweegt tegen de te maken kosten. 
Puur materiële beweegredenen vormen een minderheid (4/38). De meeste 
respondenten geven aan immateriële motieven of een combinatie ervan te hebben 
gehad. Uit de interviews blijkt dat geweld bij een vrijheidsberoving naast een 
instrumentele kant (nodig om controle over de situatie te krijgen) bij sommige 
respondenten ook een duidelijke expressieve uiting kent. Geweld zorgt voor een 
bepaald imago. Deze expressieve kant van geweld lijkt op gespannen voet te 
staan met de rationele keuzebenadering. Er hangen immers grotere kosten aan  
– grotere pakkans (door achterlaten van meer sporen) en zwaardere straf – terwijl de 
baten op het eerste gezicht gelijk lijken te blijven. Indien hierbij, bezien vanuit de 
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leefwereld van vrijheidsberovers, ook aandacht wordt besteed aan de immateriële 
baten (die juist het gevolg kunnen zijn van het geweldgebruik) en deze bij de 
weging mee te nemen, kan de balans omslaan en is de beslissing juist als heel 
rationeel te bestempelen. Door bij de immateriële baten rekening te houden met 
‘criminele waarden’ – die overigens opvallende overeenkomsten vertonen met de 
straatwaarden van Marokkaanse jongens in de studie van De Jong (2007) – kunnen 
bepaalde beslissingen vanuit deze optiek beter worden begrepen. Geweld als 
expressieve uiting draagt dan bij aan het imago en het verhogen van de status 
binnen een groep (immateriële baten). Hiertegenover staan respondenten die 
zich juist schamen voor het geweld dat ze hebben toegepast. Ze zijn allesbehalve 
trots op hetgeen ze gedaan hebben en vertellen dat ze hun eigen morele grens 
ermee hebben overschreden. Met andere woorden: de ‘criminele waarden’ gelden 
niet voor iedere vrijheidsberover. Bij beslissingen die samenwerkende daders 
maken, blijkt het van belang om ook groepsprocessen in ogenschouw te nemen. 
Vrijheidsberovers die in een groep samenwerken, kunnen zich soms mee laten 
slepen door het groepsproces, zonder daar iets tegen te (kunnen) doen. Dit kan 
zowel onervaren als ervaren respondenten beïnvloeden. 
Wat betreft de rol van rationaliteit bij vrijheidsberovingen zijn drie groepen 
vrijheidsberovers (zogenoemde RKB-typen) te onderscheiden. Voor de planners 
speelt rationaliteit een grote rol. Voor de naïeven lijkt dit veelal ver te zoeken en een 
tussenpositie wordt ingenomen door de improvisators. Tot de laatste groep kunnen 
respondenten uit elk verdachtencluster gerekend worden. Dat geldt niet voor de 
andere twee. Bij de planners ontbreken de ‘onbekenden’ en de ‘gedrogeerden’ en 
tot de naïeven behoren geen vrijheidsberovers uit de clusters ‘gedrogeerden’ en 
‘roekelozen’.

Dynamiek met misdaadbestrijding (hoofdstuk 8)
De politie gebruikt verschillende technieken om ‘boeven te vangen’ en criminelen 
verzinnen en hanteren maatregelen om uit handen van politie en justitie te blijven. De 
interviews met vrijheidsberovers brengen technische, sociale en informatiegerichte 
tegenmaatregelen aan het licht. Deze tegenmaatregelen kunnen zowel voor, tijdens 
als na de gepleegde vrijheidsberoving toegepast worden. Vrijheidsberovers baseren 
zich hierbij op hun eigen perceptie over de werkwijze van de politie en handelen 
dienovereenkomstig. Gebaseerd op eerdere ervaringen, kan bij ‘doorgewinterde 
criminelen’ een onderschatting van (methoden en technieken gehanteerd door) de 
misdaadbestrijders ontstaan. Ze weten als geen ander dat de politie niet overal 
aanwezig kan zijn en dat lang niet in elke situatie alle beschikbare tactieken en 
technieken worden ingezet. De onervaren evenknie ontbeert dergelijke kennis en 
baseert haar beeld over de werkwijze van de misdaadbestrijders op wat zij via de 
media of van anderen verneemt. Hierdoor ligt bij onervaren criminelen het gevaar 
van een overschatting van de misdaadbestrijding op de loer. Dit laatste heeft weer 
consequenties voor hun beslissingen.  
De gehanteerde tegenmaatregelen kennen de nodige variatie. Een belangrijk 
verschil vloeit voort het feit of er weloverwogen of impulsief voor vrijheidsberoving 
is gekozen en of deze op ‘professionele wijze’ is voorbereid en uitgevoerd. In 
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het laatste geval wordt bewust nagedacht over eventuele politiebemoeienis en 
worden tegenmaatregelen genomen. Specifieke ervaring met ontvoeringen en 
gijzelingen zorgt ervoor dat tijdens de voorbereiding en uitvoering gevaren en 
risico’s sneller worden herkend, zodat er op geanticipeerd kan worden. Bij impulsief 
ontstane en uitgevoerde delicten ontbreken, ondanks eventuele criminele ervaring, 
tegenmaatregelen (routinehandelingen daargelaten). Dit hoeft overigens niet te 
beteken dat er helemaal geen contratechnieken worden gebruikt. Integendeel. 
Na afloop hanteren respondenten die door de misdaad gepokt en gemazeld zijn, 
bewust tegenmaatregelen om het verdere opsporingsonderzoek te frustreren en de 
kans op een veroordeling te verkleinen. Deze ervaren groep staat in schril contrast 
met haar onervaren evenknie die tijdens haar impulsief gepleegde ontvoering of 
gijzeling, zowel voor, tijdens en na afloop totaal geen rekening houdt met politie 
en justitie. 
Door te kijken naar de dynamische relatie met de misdaadbestrijding en te 
beoordelen op welke wijze de vrijheidsberovers hiermee omgaan, zijn geen 
nieuwe indelingen ontstaan, maar blijkt de variatie in gedrag onder te brengen 
in de eerdere driedeling: planners, improvisators en naïeven. Het heeft voor een 
verdere inkleuring gezorgd. In het onderstaande overzicht is weergegeven hoe de 
dynamiek met de opsporing en bestrijding zich verhoudt tot deze indeling. Tevens 
staat hierin welke verdachtenclusters gerekend kunnen worden tot de drie ontstane 
groepen en welk type vrijheidsberoving zij hebben gepleegd.

RKB-type Contra-
technieken
voor en 
tijdens

Contra-
technieken
na afloop

Type vrijheidsberover
n

Gepleegd type delict
n

Planners (5) Ja Ja Roekelozen (1)
Samenplegers (1)
Zedendelinquenten (2)
Geweldplegers (1)        

Gewelddadige vermogenszaak (5)

Improvi-
sators (24)

Nee 
(impulsieve 
start), tenzij 
vanuit 
routine

Ja
(gebaseerd 
op ervaring)

Onbekenden (3) 
Gedrogeerden (6)
Roekelozen (5)
Samenplegers (4)
Zedendelinquenten (4)
Geweldplegers (2)

Kindzaken (1)
Seksuele vrijheidsberovingen (4)
Langdurige vrijheidsberovingen (4)
Gewelddadige vrouwenkidnap (5)
Geweldloze vrouwenkidnap (1)
Gewelddadige vermogenszaken (5)
Vrijheidsberoving van mannen (1)
Publieke vrijheidsberovingen (3)

Naïeven (9) Nee Nee Onbekenden (3)
Samenplegers (1)
Zedendelinquenten (1)
Geweldplegers (4)

Publieke vrijheidsberovingen (2)
Kindzaken (2)
Seksuele vrijheidsberovingen (1)
Geweldloze vrouwenkidnap (1)
Gewelddadige vrouwenkidnap (2)
Vrijheidsberoving van mannen (1)

Opvallend is dat sommige tegenmaatregelen geschikt zijn om meerdere 
politietechnieken mee te frustreren. Overigens blijken niet alle tegenmaatregelen 
primair bedoeld te zijn om het politieonderzoek in de war te sturen. Ze worden ook 
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gebruikt om bescherming te bieden tegen criminele concurrenten of de tegenpartij 
(slachtoffer en diens achterban). Duidelijk wordt dat naast ervaring, de context 
waarin het zich afspeelt van belang is of er tegenmaatregelen worden genomen. 
Niet alleen de gemoedstoestand van de respondent speelt hierbij een rol (gebruik 
van drank, drugs of beïnvloeding door psychische of emotionele druk), ook de eigen 
perceptie van de situatie (wel of niet bezig met strafbaar gedrag) is van invloed op 
het al dan niet nemen van tegenmaatregelen. 
De manieren waarop de planners hun activiteiten organiseren, zijn pas echt goed 
te begrijpen als ze gezien worden als maatregelen tegen opsporing en vervolging. 
Indachtig de visie McIntosh (1975) zijn zij aan te merken als ‘professionele criminelen’. 
De improvisators zijn tijdens de voorbereiding en uitvoering niet in staat om zich 
bezig te houden met misdaadbestrijding. Pas na afloop kunnen ze, gebaseerd op 
eerdere ervaringen met politie en justitie, maatregelen nemen om de kans op een 
veroordeling zo klein mogelijk te maken. Tegenmaatregelen ontbreken helemaal bij 
de vrijheidsberovers die onder de naïeven geschaard worden. Zij doen geen enkele 
moeite om hun activiteiten te verhullen of de kans op een veroordeling te verkleinen. 

Burgers, criminelen & gangsters (hoofdstuk 9) 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe vrijheidsberovers zichzelf betitelen. Hun zelftypering 
resulteert in drie groepen. Respondenten zien zichzelf als ‘echte gangsters’, ‘gewone 
criminelen’ of als ‘onschuldige burgers’. Deze indeling blijkt opvallend goed samen te 
vallen met de in hoofdstuk 8 op basis van de rationele keuzebenadering onderscheiden 
RKB-typen. Echte gangsters (RKB-type planners, inclusief de improvisators die 
normaliter hun criminele activiteiten grondig voorbereiden) beschouwen zichzelf als 
beroepscriminelen. Zij kiezen bewust voor de vrijheidsberoving en het slachtoffer; 
er is nagedacht over de uitvoering waarbij diverse voorbereidingen zijn getroffen en 
in alle fasen van het delict (voor, tijdens en na) houden ze rekening met eventuele 
politiebemoeienis. Respondenten uit deze groep bestaan uit alle typen verdachten. 
Zij plegen vooral gewelddadige vermogenszaken (en daarnaast seksuele en publieke 
vrijheidsberovingen en gewelddadige vrouwenkidnap). Gewone criminelen (RKB-
type improvisators, exclusief degenen die normaliter hun criminele activiteiten 
grondig voorbereiden) plegen vanuit een impuls een vrijheidsberoving, waarbij 
tijdens de voorbereiding en uitvoering geen rekening is gehouden met de politie 
(routinegedrag uitgezonderd). Pas na afloop nemen ze, gebaseerd op eerdere 
ervaringen, tegenmaatregelen. Deze zijn gericht om de kans op een uiteindelijke 
veroordeling te verkleinen. De criminele leefwereld wordt door hen omarmd, ze komen 
uit elk verdachtencluster en plegen elk type vrijheidsberoving, met uitzondering van 
kindzaken. Onschuldige burgers (RKB-type naïeven) begaan vanuit een impuls de 
vrijheidsberoving, waarbij ze zowel voor, tijdens, als na afloop geen rekening houden 
met de misdaadbestrijding. Tegenmaatregelen ontbreken in het geheel en een 
carrière in het criminele milieu wordt door hen niet geambieerd. Respondenten die 
zich tot deze groep rekenen, komen niet uit de verdachtenclusters gedrogeerden 
en roekelozen. Bij het type delict dat zij plegen, ontbreken de gewelddadige 
vermogenszaken en de langdurige vrijheidsberovingen.
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Conclusie – trends, typen & theorie (hoofdstuk 10)
In dit afsluitende hoofdstuk integreren we de bevindingen uit voorgaande hoofdstukken 
en worden de vier onderzoeksvragen beantwoord. We concluderen dat een belangrijke 
meerwaarde van de rationele keuzebenadering is dat met het beslissingsmodel van 
Cornish & Clarke (1996) vrijheidsberovingen beter inzichtelijk worden. Er kunnen, 
descriptief, opeenvolgende stappen worden onderscheiden en die zijn ook specifiek 
voor vrijheidsberovingen. Tot op zekere hoogte kan met de rationele keuzebenadering 
ook het gedrag van vrijheidsberovers verklaard worden. De verklaringspotentie neemt 
toe wanneer bij de kosten-batenanalyse niet alleen materiële, maar ook immateriële 
aspecten (emoties, groepsprocessen) worden meegenomen. Dit te meer indien bij de 
immateriële kosten en baten ook ‘criminele waarden’, als respectievelijk gezichtsverlies 
en statusgewin, en de dynamiek met misdaadbestrijding verdisconteerd worden. Echter, 
lang niet alle vrijheidsberovingen zijn goed en volledig te verklaren vanuit de rationele 
keuzebenadering. Zelfs de meest ervaren echte gangsters kunnen bij gijzelingen en 
ontvoeringen impulsieve beslissingen nemen. Veel sterker geldt dit voor de impulsief 
gestarte vrijheidsberovingen door gewone criminelen. De rationele keuzebenadering 
kan hun gedrag wel in belangrijke mate inzichtelijk maken, maar slechts beperkt 
verklaren – en dan nog vooral het gedrag na afloop van de vrijheidsberoving. Als 
verklaringskader lijkt de routine activiteitenbenadering voor met name de gewone 
criminelen meer perspectief te bieden. 
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Introduction (Chapter 1)
The aim of this study is to provide a criminological description, analysis and 
theoretical interpretation of (trends and patterns in) kidnappings and hostage 
taking. More specifically, it focuses on the period 1999-2008 in the Netherlands. 
At the heart of the study are the following research questions: (1) Which trends in 
(types of) deprivation of liberty can be identified, in particular in the Netherlands, 
during the period 1999-2008? (2) Which types of perpetrators of the offence can 
be differentiated in the Netherlands? (3) To what extent and how does the rational 
choice approach help explain deprivation of liberty offences and the behaviour 
of (types of) persons who perpetrate the crime? (4) To what extent and how do 
measures to combat crime influence the way in which deprivation of liberty offences 
are organised? Are there any differences between types of offenders in this respect?
Deprivation of liberty is a criminal offence in the Netherlands by virtue of Article 
282 and the aggravating Article 282a of the Criminal Code. We use this concept in 
this study, but differentiate between hostage taking and kidnapping – even though 
the latter term is not referred to in the Criminal Code. This distinction is in line with 
the terminology used in police practice and derived from other (scientific) studies. 
Hostage taking is when a person is deprived of their liberty against their will at a 
known location. If the location is unknown, we refer to it as kidnapping in this study.

Variations in the deprivation of liberty (Chapter 2)
In Dutch (and international) literature about kidnappings and hostage taking the 
focus is on the big, sensational cases. This does not give a balanced view of reality, 
as the majority of cases of deprivation of liberty dealt with by the police are of a 
different calibre. Typologies are used in criminological publications to clarify and 
classify the diversity within an offence. From an international perspective, typologies 
of deprivation of liberty are pretty scarce and often outdated or incomplete. This 
applies to both the offence and the offender. The Netherlands is no exception. 
A Dutch typology of deprivation of liberty has never been made before. Existing 
knowledge regarding deprivation of liberty is dominated by explanations based 
on the rational choice approach. But is that justified? Do those perpetrating the 
offence actually make a cost-benefit analysis or do they act on impulse? By allowing 
offenders themselves to have their say, we can obtain new answers and insights. 
That is why this study focuses on the offenders’ perspective.

Methods (Chapter 3)
In this study, both quantitative and qualitative research methods are used. Following 
an exhaustive literature study, we started by analysing data from the national police 
system HKS. By making a selection based on the relevant section of the law on 
the deprivation of liberty and/or hostage taking (Art. 282 and 282a of the Criminal 
Code), all cases of kidnapping and hostage taking known to the police over a ten-
year period (1999-2008) were retrieved. The HKS data was not only used to answer 
questions about the nature and scale, but it also forms the basis for the clusters 
from which a typology of offenders can be compiled. With the aid of two-step 
cluster analysis, clusters can be differentiated for both the deprivation of liberty 
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offence and the suspects. Then, to obtain data not contained in the HKS file, twelve 
perpetrators of the offence with the appropriate criminal files (72 files in total) were 
selected at random for every suspect cluster for the years 2007 and 2008 and within 
two research areas (Eastern Netherlands and Amsterdam). This selection was evenly 
divided over the clusters and the two research areas. Finally, in-depth interviews 
were held with 38 perpetrators of the offence, selected from the 72 files. There were 
at least six from each suspect cluster. 

Scale and nature of the deprivation of liberty (Chapter 4)
The national police data on deprivation of liberty offences in the period 1999-2008 
was analysed. The data was taken from the national police system HKS and contains 
all official records of reports and arrests in which Articles 282 and/or 282a of the 
Criminal Code appear. After clearing both files, it appeared that, during these ten 
years, an average 682 cases of kidnapping or hostage taking a year had been 
reported and an average 913 arrests a year had been made. Over the period as a 
whole, there was a rise in the number of both reports and arrests. This upward trend 
is in line with developments abroad, although it must be said that these often cover a 
longer period. The analysis of the data on reports gave rise to eight offence clusters 
(types of deprivation of liberty), which were named as follows on the basis of the most 
characteristic features: (1) child cases, (2) sexual deprivation of liberty, (3) prolonged 
deprivation of liberty, (4) violent property crimes, (5) violent female kidnapping, (6) 
non-violent female kidnapping, (7) deprivation of liberty of males and (8) public 
deprivation of liberty. We also looked at possible trends in the period 1999-2008 in 
the Netherlands. This revealed that the percentage of reported crimes associated 
with the cluster ‘violent female kidnapping’ doubled, whereas the percentage of 
‘violent property crimes’ and the percentage of ‘sexual deprivation of liberty’ fell 
through time. There is also evidence of regional differences. The increase seems 
to involve the cooperating regions of the Northeast and Southern Netherlands in 
particular. The analysis of the arrests resulted in six clusters of suspects of deprivation 
of liberty, which were referred to as follows on the grounds of the most distinctive 
characteristics: (A) the inexperienced, (B) experienced criminals, (C) young, violent 
males, (D) joint offenders, (E) sex offenders and (F) solo, violent males. Later, it 
turned out that sometimes the categories did not fully cover the connotations of the 
specific cluster, so these clusters were given different names in the final typology. 
As far as the trends in the period 1999-2008 in the Netherlands are concerned: an 
increasing number of perpetrators of deprivation of liberty belong to the clusters 
D (joint offenders) and A (the inexperienced), whilst the percentages of clusters C 
(young, violent males) and E (sex offenders) are becoming smaller. 

File analysis (Chapter 5)
The 72 files show us that people commit the offence of deprivation of liberty for 
different motives. The files also contain information on the conscious or otherwise 
choice of victim, the extent to which and how suspects prepared to commit the 
offence and anticipated or responded to police intervention. In other words: the 
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use of counterstrategies. This extra information provides no clues on possible new 
suspect clusters. However, it does mean that the existing clusters can be refined and 
given more depth. The file analysis also focuses attention on the role of rationality 
in deprivation of liberty cases. After all, rationality is at odds with badly prepared 
and impulsive deprivation of liberty, which we regularly encounter in the files. The 
file analysis also reveals that the reaction of the police in deprivation of liberty cases 
can vary enormously, from simply taking down a statement to using a whole arsenal 
of techniques and tactics. 

Participants (Chapter 6)
In this Chapter, the 38 respondents are introduced and the deprivation of liberty 
offences committed are described as they experienced and articulated them. 
The difference in perception is striking. Some admit that they themselves see the 
deprivation of liberty perpetrated as kidnapping or hostage taking, whilst others 
have a very different view of things (e.g. an argument among friends). During the 
interviews, both the general characteristics (age, gender, etc.) and psychosocial 
features (mental problems, use of alcohol or drugs, etc.) of the respondents are 
covered. Their criminal history is also looked at, with an indication of whether 
the respondent can be classified as a specialist, an all-rounder or as someone 
with little (criminal) experience based on this data. In some cases, information 
also emerged that had not been recorded, or not fully, in the police systems. All 
deprivation of liberty offences perpetrated by the respondents could be classified 
under the offence clusters previously identified. It is noted that, for example, a 
respondent who belongs in cluster E (sex offenders) need not necessarily commit a 
sexual deprivation of liberty offence and vice versa. The combination of HKS data, 
police files and interviews results in a typology of deprivation of liberty offenders. 
In comparison with the (previously formed) clusters, no new types were added or 
discarded on the basis of the complete data. However, the names of four of the six 
clusters were changed. This change is presented in the following overview. It also 
gives the criminal profile and the type of kidnapping or hostage taking perpetrated.

Cluster A (the inexperienced) changes to unknown persons. This is because it appears 
from the interviews that some respondents have acquired criminal experience in 
other countries (not registered in the Netherlands). Cluster B (experienced criminals) 
changes to intoxicated persons (specific: people under the influence of drugs or 
alcohol), because all of the respondents in this cluster were ‘under the influence’ 
whilst committing the offence, so they could make little use of their experience. 
Cluster C (young, violent males) changes to reckless persons, whereby the violence 
used is a form of expression and the respondents are also proud of the image 
the use of violence gives them. Clusters D (joint offenders) and E (sex offenders) 
remain unchanged. The name of cluster F (solo violent males) changes to violent 
offenders. It becomes clear from the interviews that some respondents committed 
their deprivation of liberty offences with others (not solo therefore) and that the 
use of violence, which is actually more instrumental in nature (to get control of the 
situation), is the only remaining characteristic.
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Type of 
perpetrator 
was

Inexperienced Experienced 
criminals

Young 
violent 
males

Joint 
offenders

Sex 
offenders

Solo 
violent 
males

TOTAL

Type of 
perpetrator   
changed to

Unknown
persons

Intoxicated
persons

Reckless 
persons

Joint 
offenders

Sex 
offenders

Violent 
offenders

Criminal profile

All-rounder 1 2 3 5 6 2 19

Specialist 1 4 3 1 3 12

Little/no 
previous history

4 1 2 7

Type of incident

Violent 
property crime

2 4 1 2 1 10

Violent female 
kidnapping

1 1 1 2 2 7

Sexual deprivation 
of liberty

1 3 1 5

Prolonged 
deprivation of liberty

2 2 4

Public deprivation of 
liberty

1 3 1 5

Child case 3 3

Non-violent female 
kidnapping

1 1 2

Deprivation of liberty 
of males

1 1 2

 
Rationality and deprivation of liberty offences (Chapter 7)
This chapter looks at the extent to which choices and the decisions perpetrators 
make during the preparation and the execution of the offence can be considered 
rational. It becomes clear that the decision points which are important in the 
deprivation of liberty consist of several steps (choice and willingness to commit 
a crime, choice of offence and execution) – and that they are also specific to the 
deprivation of liberty (surprise, restrain, relocate, keep concealed and make sure 
you get the loot). Zooming in on the different steps, it can be derived from the 
interviews with perpetrators of the offence that a minority (16/38) consciously 
choose to deprive others of their liberty and that an even smaller group (11/38) 
actually make thorough preparations. Strikingly, these respondents do not belong 
to a specific suspect cluster. They come from all clusters, with the exception of 
the intoxicated persons. Without exception, the majority of the respondents who 
actually commit the offence on impulse (22/38) can come from any of the suspect 
clusters identified. Half of this group (11/22) do not even realise they have committed 
a crime (and so did not make a specific decision to do so). The other half have no 
problem with committing a crime; the fact that it involves the deprivation of liberty 
on this occasion seems to be random, limited by the context. 
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When a well-considered decision to commit a deprivation of liberty offence has 
been made, there appears to be variation in the offence related to such factors 
as the choice of victim and the motive, with the situation often limiting these 
choices too. For that matter, it does not always involve the weighing of possible 
alternatives. Only a small number of respondents (5/38) choose very deliberately to 
deprive someone of their liberty after considering various alternatives in advance. 
Experience with criminality in general and deprivation of liberty in particular can 
be an advantage here, but not always. Possible pitfalls during the preparation and 
execution can be identified quickly by experienced perpetrators of this offence, but 
their own state of mind is decisive here. 
Virtually all respondents (37/38) carefully select a particular person as the victim. 
The majority (28/38) even know the victim prior to the offence, but the relationship 
between offender and victim can vary considerably. On the basis of the rational 
choice approach, it does not seem logical to choose someone you know as the 
victim. After all, this increases the chance of being recognised and getting caught 
(higher costs). On the other hand, the benefits are often unknown in advance if your 
victim is a random stranger. After all, you do not know if there are any spoils to be 
had (both material and immaterial) and if these will offset any costs incurred. 
Purely material motives are in the minority (4/38). Most respondents say that their 
motives were immaterial or a combination of the two. It appears from the interviews 
that violence accompanying the deprivation of liberty not only has an instrumental 
aspect (needed to get control of the situation) but also a clear expressive element 
for some respondents. Violence generates a certain image. This expressive side 
of violence seems to be at odds with the rational choice approach. After all, it is 
associated with higher costs – greater chance of getting caught (by leaving more 
tracks) and tougher punishment – whilst the benefits seem to remain unchanged 
at first glance. If, viewed from the offenders’ perspective, attention is also paid to 
the immaterial benefits (which can actually be the result of violence) and these are 
taken into consideration, the balance can shift and the decision can be considered 
highly rational. By taking account of ‘criminal values’ with immaterial benefits  
– which actually show striking similarities with the street values of Moroccan youths 
in the study by De Jong (2007) – it is easier to understand certain decisions from 
this angle. Violence as a form of expression then contributes towards one’s image 
and helps raise one’s status within a group (immaterial benefits). On the other hand, 
some respondents are ashamed of the violence they used. They are anything but 
proud of what they did and say that they went beyond their own moral boundaries. 
In other words: the ‘criminal values’ do not apply to all perpetrators of the offence 
of deprivation of liberty. With decisions made by joint offenders, it is apparently also 
important to take group processes into consideration. Offenders who work together 
in a group are sometimes carried along by the group process, without doing, or 
being able to do, anything about it. This can influence both inexperienced and 
experienced respondents. 
As far as the role of rationality in such offences is concerned, three groups of 
perpetrators can be differentiated (so-called RCA types; from: Rational Choice 
Approach). For the planners, rationality plays a big role. For the naive group, 
this often seems irrelevant and the improvisers occupy a position somewhere in 
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between. The last group can include respondents from every suspect cluster. That 
does not apply to the other two. With the planners, there are no ‘unknown persons’ 
and ‘intoxicated persons’ and there are no perpetrators among the naive group 
from the clusters ‘intoxicated persons’ and ‘reckless persons’.

Dynamic relationship with crime fighters (Chapter 8)
The police use different techniques to ‘catch villains’ and criminals come up with and 
employ ways of avoiding capture and facing justice. The interviews with perpetrators 
of deprivation of liberty offences bring to light technical, social and information-
oriented countermeasures. These countermeasures can be applied before, during 
or after the offence. The perpetrators base this use on their own perception of 
how the police operate and they act accordingly. Based on previous experience, 
‘seasoned criminals’ can underestimate (the methods and techniques used by) the 
crime fighters. They are well aware that the police cannot be everywhere at the 
same time and that all available tactics and techniques are by no means used in 
every situation. Inexperienced peers lack such knowledge and base their image of 
how the crime fighters operate on what they see in the media or hear from others. 
As a result, there is a danger that inexperienced criminals will overestimate the 
crime fighters lying in wait. This in turn has consequences for their decisions. 
The countermeasures used show certain variation. An important difference results 
from whether or not the choice to deprive someone of their liberty was well 
considered or impulsive and if it was prepared and executed in a ‘professional way’. 
In the latter case, conscious thought is given to possible police intervention and 
countermeasures are taken. Specific experience with kidnapping and hostage taking 
means that dangers and risks are identified more quickly during the preparation and 
execution, so that these can be anticipated. When offences take place and are 
executed on impulse, no countermeasures are taken (apart from routine actions), 
despite possible criminal experience. This does not necessarily mean that no 
countermeasures at all are used. On the contrary. After the event, respondents who 
are seasoned criminals consciously take countermeasures to obstruct the further 
investigation and reduce the chance of a conviction. This experienced group is in 
stark contrast to their inexperienced peers who take no account whatsoever of the 
police and judiciary when impulsively committing a kidnapping or hostage taking, 
neither before, during nor after the event. 
Looking at the dynamic relationship with crime fighters and evaluating how the 
offenders handle this does not give rise to new classifications, but it seems that the 
variation in behaviour can be grouped under the earlier three categories: planners, 
improvisers and the naive group. It has added more colour to the picture. The 
overview below shows how the dynamic relations with the criminal investigators and 
crime fighters relate to this classification. It also shows which suspect clusters can be 
classed under the three groups that have emerged and which type of deprivation 
of liberty they committed.
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RCA type Counter-
meas-
ures 
before 
and 
during

Counter-
measures 
after

Type of offender
(n)

Type of deprivation of liberty
(n)

Planners (5) Yes Yes reckless persons (1)
joint offenders (1) 
sex offenders (2)
violent offenders (1)    

violent property crime (5)

Improvisers (24) No 
(impul-
sive 
start),
unless as 
part of 
routine

Yes 
(based on 
experience)

unknown persons (3)
intoxicated persons (6)
reckless persons (5) 
joint offenders (4)
sex offenders (4) 
violent offenders (2)

child cases (1)
sexual deprivation of liberty (4)
prolonged deprivation of liberty (4)
violent female kidnapping (5)
non-violent female kidnapping (1)
violent property crimes (5)
deprivation of liberty of males (1)
public deprivation of liberty (3)

Naive group (9) No No unknown persons (3) 
joint offenders (1)
sex offenders (1) 
violent offenders (4)

public deprivation of liberty (2)
child cases (2)
sexual deprivation of liberty (1)
non-violent female kidnapping (1)
violent female kidnapping (2)
deprivation of liberty of males (1)

It is salient that some countermeasures are appropriate for obstructing several 
different police techniques. It also appears that not all countermeasures are aimed 
primarily at disrupting the police investigation. They are also used to offer protection 
against criminal rivals or the counterparty (victim and their supporters). It becomes 
clear that, together with experience, the context in which it takes places is important 
with regard to whether or not countermeasures are taken. Not only the respondent’s 
state of mind plays a role here (use of alcohol or drugs or the influence of mental 
or emotional pressure), but their own perception of the situation (involved or not in 
criminal behaviour) also influences the decision to take countermeasures or not. 
How the planners organise their activities can only really be understood if it is seen as 
a way of avoiding investigation and prosecution. Mindful of McIntosh’s ideas (1975), 
they can be regarded as ‘professional criminals’. The improvisers are unable, during 
the preparation and execution, to concern themselves about measures to combat 
crime. Only after the event can they take action to minimise the chance of a conviction, 
based on previous experience with the police and judiciary. Countermeasures are 
totally lacking with the offenders classed under the naive group. They make no 
attempt to conceal their activities or reduce the chance of a conviction. 

Civilians, criminals & gangsters (Chapter 9) 
This chapter describes how those committing a deprivation of privacy offence 
categorise themselves. Their self-classification results in three groups. Respondents 
see themselves as ‘real gangsters’, ‘ordinary criminals’ or as ‘innocent civilians’. This 
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classification appears to coincide strikingly well with the RCA types differentiated in 
Chapter 8 on the basis of the rational choice approach. Real gangsters (RCA type 
planners, including the improvisers who normally prepare their criminal activities 
thoroughly) see themselves as professional criminals. They consciously choose 
to commit the deprivation of liberty offence and the victim; thought goes into 
the execution, with various preparations being made, and the possibility of police 
intervention is taken into account in all phases of the offence (before, during and after). 
Respondents in this group consist of all types of suspects. They mainly commit violent 
property crimes (as well as sexual and public deprivation of liberty and violent female 
kidnapping). Ordinary criminals (RCA type improvisers, excluding those who normally 
prepare their criminal activities thoroughly) commit a deprivation of liberty offence on 
impulse, taking no account of the police during the preparation and execution (with 
the exception of routine actions). Only after the event do they take countermeasures, 
based on previous experience. These are geared towards reducing the chance of an 
ultimate conviction. They embrace the criminal world, they come from every suspect 
cluster and commit every type of deprivation of liberty offence, with the exception 
of child cases. Innocent civilians (RCA type naive persons) commit the deprivation of 
liberty offence on impulse, taking no account of measures to combat crime either 
before, during or after the event. There is a total lack of countermeasures and they 
have no ambition to embark on a career in the criminal world. Respondents who class 
themselves in this group do not come from the suspect clusters ‘intoxicated persons’ 
and ‘reckless persons’. The type of offence they commit does not include violent 
property crimes and the prolonged deprivation of liberty.

Conclusion – trends, types & theory (Chapter 10)
In this concluding chapter, we bring together the findings from previous chapters 
and answer the four research questions. We conclude that an important added 
value of the rational choice approach is that it is easier to understand the offence 
of deprivation of liberty using the decision model of Cornish & Clarke (1996). It 
is possible to differentiate, descriptively, between successive stages, which are 
also specific to the deprivation of liberty. To a certain degree, the rational choice 
approach can also be used to explain the behaviour of the perpetrators of these 
crimes. The explanatory potential increases if not only material, but also immaterial 
aspects (emotions, group processes) are taken into account in the cost-benefit 
analysis. This applies even more if ‘criminal values’, such as loss of face and increase 
in status, and the dynamic relationship with crime fighters are also taken into account 
in the immaterial costs and benefits. However, by no means all deprivation of liberty 
cases can be explained well and fully by means of the rational choice approach. 
Even the most experienced real gangsters can make impulsive decisions during 
hostage taking and kidnapping. This applies even more to deprivation of liberty 
offences instigated on impulse by ordinary criminals. The rational choice approach 
can provide insight into their behaviour to a significant degree, but can only explain 
it to a limited extent − and then mainly their behaviour after the event. The routine 
activity approach, as an explanatory framework, seems to offer more possibilities 
particularly when it comes to the ordinary criminals. 
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Het delict vrijheidsberoving kent verschillende verschijningsvormen en blijkt door 
verschillende typen daders gepleegd te worden. In Ontvoeringen & Gijzelingen 
ontrafelt Jaap C. Knotter niet alleen het delict in al zijn variaties,  maar hij brengt ook 
de veranderingen door de jaren heen voor Nederland in kaart. Hij staat uitvoerig stil 
bij de rol van de plegers. Zij komen uitgebreid aan het woord en geven antwoord 
op vragen als: waarom kies je ervoor een ontvoering of gijzeling te plegen? Wie zijn 
hun slachtoffers en hoe kiezen zij deze uit? Wat zijn nu de werkelijke motieven van 
de voor dit boek geïnterviewde vrijheidsberovers en houden ze wel of niet rekening 
met politie-ingrijpen? Welke strategieën passen zij dan toe om de sterke arm te 
slim af te zijn?

Knotter beschrijft het fenomeen vrijheidsberovingen in Nederland in al zijn facetten 
en probeert het gedrag van de plegers te verklaren. Het spanningsveld tussen 
rationaliteit en impulsiviteit passeert dikwijls de revue. Hij rekent af met de 
stereotype denkbeelden die er bestaan over de personen die dit soort delicten 
plegen. Duidelijk wordt dat de werkelijkheid niet zo zwart-wit is als menigeen denkt: 
zij kent veel meer nuances!

Jaap Knotter deed eerder onderzoek naar onder andere straat- en illegale prostitutie 
(2005), productafpersing (2006), de leefwereld van illegale Chinezen (2009) en 
jongensprostitutie (2009).




