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

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

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

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

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

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

Van belang bij stap 3 is om te beseffen dat keuzes en beslissingen sterk afhankelijk 
zijn van het type misdrijf, waardoor Clarke & Cornish pleiten voor een delictspecifieke 
focus. “Not only because different crimes may meet different needs, but also 
because the situational context of decision making and the information being 



 Ontvoeringen & Gijzelingen  |  7 Rationaliteit bij vrijheidsberovingen  |  141

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ook Afina (onbekenden: langdurige vrijheidsberoving) vertelt door de situatie 
waarin ze zich bevond, niet echt alternatieven te hebben gehad. De ontvoering van 



148  |  Ontvoeringen & Gijzelingen  |  7 Rationaliteit bij vrijheidsberovingen

de drugskoerier en de bijbehorende afpersing van diens achterban wordt als de 
enige mogelijkheid ervaren om de gestolen drugs terug te krijgen. Het eventuele 
alternatief, het vermoorden van het slachtoffer of hem gewoon weer laten gaan, is 
voor Afina en haar medeplegers geen optie geweest.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Echt mooi, supermooi was ze niet maar ze mocht er wel zijn en ik kan er wel om 
gaan liegen, maar eerlijk gezegd het was mijn bedoeling om seks met haar te 
hebben.” (Erdem, zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving).



152  |  Ontvoeringen & Gijzelingen  |  7 Rationaliteit bij vrijheidsberovingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Ik zeg gewoon, ik spreek ze aan en zeg ik kom je halen. Ik word agressief en als 
ik ze zo pak [pakt onderzoeker bij de keel] en ik zeg meekomen, dan ga je echt 
wel mee hoor. Ik word zo agressief, als ik in mijn recht sta dan doe ik alles. Dan 
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heb ik zoveel power, dan lukt dat gewoon, dan heb ik geen wapen nodig, dan 
lukt alles.” (Cadfael, roekelozen: langdurige vrijheidsberoving)

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

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

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

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

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

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

En Erol vertelt over zijn door zijn slachtoffer gekrenkte gevoelens:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Onbe-
kenden

Gedro-
geerden

Roeke-
lozen

Samen-
plegers

Zeden
delin-

quenten

Geweld-
plegers

TOTAAL

Planners 0 0 1 1 2 1 5

Naïeven 3 0 0 1 1 2 7

Improvisators 3 6 5 4 4 4 26

TOTAAL 6 6 6 6 7 7 38

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

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

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

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




