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“ 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)
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 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 



22  |  Ontvoeringen & Gijzelingen  |  1 Inleiding

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 



 Ontvoeringen & Gijzelingen  |  1 Inleiding  |  23

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.




