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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. 
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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. 




