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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Type 
vrijheidsberover 
was

Onervarenen Ervaren 
criminelen

Jonge 
geweld-
dadige 

mannen

Samenplegers Zeden-
delin-

quenten

Solistische 
geweld-
dadige 

mannen

TOTAAL

Type
vrijheidsberover
wordt

Onbekenden Gedrogeerden Roekelozen Samenplegers Zeden-
delin-

quenten

Geweld-
plegers

Crimineel profiel

Allrounder 1 2 3 5 6 2 19

Specialist 1 4 3 1 3 12

Weinig/
geen 
antecedenten

4 1 2 7

Type incident

Gewelddadige 
vermogenszaak

2 4 1 2 1 10

Gewelddadige 
vrouwenkidnap

1 1 1 2 2 7

Seksuele 
vrijheidsberoving

1 3 1 5

Langdurige 
vrijheidsberoving

2 2 4

Publieke 
vrijheidsberoving

1 3 1 5

Kindzaak 3 3

Geweldloze 
vrouwenkidnap

1 1 2

Vrijheidsberoving 
mannen

1 1 2




