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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. 



46  |  Ontvoeringen & Gijzelingen  |  2 Variatie in vrijheidsberoving

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. 




