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“We regelden een grote maar onopvallende auto en we reden rustig naar zijn 
huis. We wilden niet opvallen of de aandacht op ons vestigen.” Aan het woord 
is Derk (samenplegers: gewelddadige vermogenszaak), een van de geïnterviewde 
vrijheidsberovers. Hij vertelt over de maatregelen die zij voorafgaand aan de door 
hen gepleegde gijzeling bedacht hebben. Ze houden hierbij bewust rekening met 
de werkwijze van de politie. Volgens plan willen ze hun slachtoffer in zijn eigen 
huis overrompelen en vastbinden en als hij niet met geld over de brug komt, 
willen ze hem meenemen naar een safehouse dat ze speciaal daarvoor hebben 
geregeld. Daarom moet de kofferbak van hun (vlucht)auto groot genoeg zijn en 
mogen ze absoluut niet de aandacht op zich vestigen. Gebaseerd op eerdere 
ervaringen met de politie, hebben Derk en zijn maat onderling afgesproken hoe 
ze zullen reageren indien de politie hen toevallig zou controleren. Ze hebben 
bedacht wat ze wel en niet zullen zeggen en zorgen ervoor dat er niets verdachts 
bij hen gevonden kan worden. Beginnersfouten mogen niet worden gemaakt, dus 
hun vervoersmiddel moet gekeurd en verzekerd zijn en Derk, als chauffeur, heeft 
(natuurlijk) een geldig rijbewijs bij zich. Door bewust attributen uit de woning van 
het slachtoffer te gebruiken om hem vast te binden en te bedreigen, voorkomen ze 
dat een nieuwsgierige agent tijdens een toevallige controle iets verdachts kan zien 
en onraad ruikt. Daarnaast zorgt dit ervoor, in geval het misgaat, dat voorbedachten 
rade slecht te bewijzen is. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen, speelt toeval hen 
parten. De politie wordt getipt en Derk wordt samen met zijn maat tijdens de 
uitvoering gearresteerd. Hij vervolgt zijn verhaal:

“Na drie dagen werden we vrijgelaten wegens een zogenaamde vormfout. We 
geloofden dat niet en hielden rekening met observatieteams en het afluisteren 
van de telefoon. Daarnaast gingen we zelf ook naar de politie om belastende 
informatie over het slachtoffer af te leggen. Zo kwamen we in hele trajecten, 
waarbij de politie zelfs infiltranten had ingezet. Dit laatste hadden we pas op 
het laatste moment in de gaten en toen voelden wij ons behoorlijk bedonderd.” 
(Derk, samenplegers: gewelddadige vermogenszaak)

Met name ervaren criminelen letten op de werkwijze van de politie en de politie 
doet hetzelfde bij criminelen. Ze houden elkaar nauwgezet in de gaten en proberen 
elkaar te slim af te zijn. Politie, justitie en andere opsporingsdiensten beschikken 
over tal van maatregelen en technieken (waaronder observatie, afluisteren, 
infiltratie) om criminelen op te sporen, bewijs tegen hen te verzamelen om ze 
uiteindelijk te kunnen arresteren en veroordeeld te krijgen. Maar door de wol 
geverfde criminelen, zoals Derk, hebben weet van deze technieken. Ze nemen 
tegenmaatregelen om daarmee de kans op ontdekking, opsporing, aanhouding en 
vervolging te verkleinen en tegen te gaan (vgl. Knotter et al., 2009). Daarom moeten 
criminologen geen onderzoek gaan doen naar georganiseerde criminaliteit, maar 
naar de organisatie van criminaliteit, zo stelt Mary McIntosh (1975). Het lijkt een 
woordenspel, maar wat zij ermee bedoelt, is dat bij (wetenschappelijk) onderzoek 
naar criminaliteit de wijze waarop deze is georganiseerd en de dynamiek tussen 
misdaad en misdaadbestrijding scherp in het oog moet worden gehouden. In hun 
onderzoek naar de drugshandel in Amsterdam volgen Korf en Verbraeck (1993) 
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deze raad op en komen tot verrassende ontdekkingen. Inderdaad: de manieren 
waarop drugshandelaren hun activiteiten organiseren, is pas echt te begrijpen 
als ze gezien worden als maatregelen tegen opsporing en vervolging. Maar ze 
ontdekken ook dat sommige maatregelen primair of uitsluitend gericht zijn tegen 
concurrenten en ‘en passant’ het politie-onderzoek  frustreren (vgl. Klerks, 2000; 
Decorte & Boekhout van Solinge, 2006).  Ook Caroll en Weaver (1998) concluderen 
in hun studie naar beslismomenten van winkeldieven dat deze niet alleen vanuit de 
rationele keuzebenadering verklaard en inzichtelijk gemaakt kunnen worden, maar 
dat in het verlengde ervan de dynamische relatie met de misdaadbestrijding van 
invloed is op te nemen beslissingen. 

“They act against the environment, bring knowledge about shoplifting tactics and 
opportunities and develop means negating deterrents. The various deterrents 
employed by retailers…, shoplifters readily adjust their strategies to overcome 
them.” (1998:34) 

Zij wijzen op het feit dat bijvoorbeeld nieuwe beveiligingstechnieken zorgen voor 
een bepaalde dynamiek in de beslismomenten die tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van invloed zijn. Vooral ervaren (professionele) winkeldieven houden hier 
rekening mee en stemmen hun werkwijze erop af (vgl. Kleemans, 2011; Knotter et 
al., 2009; Hochstetler, 2001; McIntosh, 1975). 

Dat dit niet slechts een kwestie is van theoretische boekenwijsheid, bewijst het 
inleidende verhaal van Derk. In dit hoofdstuk nemen we daarom de dynamiek 
tussen bestrijding en misdaad als invalshoek. Eerst wordt dit perspectief verder 
uitgediept om het vervolgens te spiegelen met het empirische materiaal. Hierbij 
worden de verkregen inzichten gereflecteerd met de rationele keuzebenadering 
(zie hoofdstuk 7). Vervolgens worden kort de mogelijkheden geschetst die de politie 
heeft bij ontvoeringen en gijzelingen en wordt dit vergeleken met de perceptie die 
de respondenten hierover hebben. Daarna komt de variatie in (contra)strategieën 
aan bod die onze respondenten hebben gebruikt om uit handen van politie en 
justitie te blijven. Zowel de tegenmaatregelen die voor en tijdens, maar ook na 
afloop zijn gehanteerd, komen aan de beurt. 

Dynamiek & bestrijding
In het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkelt McIntosh 
(1975) op basis van inzichten uit de sociologie, economie en het bedrijfsleven96 
een (nieuw) theoretisch perspectief om criminaliteit mee te verklaren.97 Het ging 
haar niet zo zeer om de vraag naar de structuur  van georganiseerde misdaad 
(bijvoorbeeld wel of niet piramidevormige hiërarchie, maar wel om hoe criminelen 
hun activiteiten organiseren (welke actoren, taakverdeling, methoden, etc.). Ze 

96 Hieruit heeft zij thema’s gehaald als werkverdeling, marktwerking, interne organisatie structuur, producttechnologie 
 en -ontwikkeling en borduurt ze voort op ideeën uit de rationele keuzebenadering.
97 Het inzicht dat deviant gedrag niet kan bestaan zonder sociale controle en criminaliteit niet zonder wetgeving, 
 heeft in die tijd het criminaliteitsvraagstuk vanuit een radicaal ander perspectief benaderd. 
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borduurt daarbij voort op de rationele keuzebenadering (zie hoofdstuk 7) en 
stelt dat: “The (organisational) approach deals with ways that crime should be 
organised to be successful, that is to maximise expected gains while minimising 
risk of imprisonment.” (1975:14) Ze merkt hierbij op dat deze benadering bij 
uiteenlopende vormen van criminaliteit verrassende resultaten kan opleveren, maar 
wijst er ook op dat “criminal groups are not always organised in the most rational 
way” (1975:14). Sommige professionele criminelen wonen in kleine steden waar 
de surveillance van de politie effectiever is. Bij optimaal functioneren verwacht je 
dat ze naar een grote stad verhuizen, maar elementen als lokale betrokkenheid en 
familie spelen ook een rol. Met andere woorden, er is in haar ogen niet altijd sprake 
van volledige autonomie. “In different social contexts the problems confronted by 
criminal groups and therefore the appropriate organisational solutions will vary.” 
(1975:17) Haar organisational approach gaat uit van drie belangrijke elementen: 
(1)“at a given stage of social and technological development a given criminal act 
presents certain technical (including social) problems which must be solved for its 
successful completion; (2) we can specify the most efficient kind of organisation for 
dealing those technical problems & (3) the existence of that kind of organisation is 
explained in terms of its technical efficiency in the situation” (1975:14). McIntosh 
maakt daarbij expliciet onderscheid tussen professionele en andere vormen van 
criminaliteit (vgl. Mack, 1964). Zij zegt: 

“Professional crime is a relatively distinct occupational sphere, it has its own 
pattering and continuity, whereas amateur activities, being only part-time, 
are much more influenced by a variety of circumstances, often peculiar to the 
individual criminal.” (1975:12) 

Vanuit deze zienswijze zullen (professionele en ervaren) vrijheidsberovers, die 
bewust gekozen hebben voor het delict en zich hierop hebben voorbereid, 
rekening hebben gehouden met politie en justitie en hier hun tegenmaatregelen 
voor hebben genomen. Voor de impulsieve, onvoorbereide en onervaren dader zal 
dit perspectief minder interessante inzichten opleveren.

Routine en reactie
McIntosh wijst daarbij op het ontstaan van routinegedrag bij sommige criminele 
groepen en zegt: 

“Criminals are able to establish a modus vivendi with the forces of social control 
such that overt conflict is at a minimum (…) not only the criminal act itself geared 
to routine and continuous practise in a lifetime of crime, but the whole work life 
and often leisure time is related to this pattern. They are aware being arrested at 
some time, in spite of all precautions are high.” (1975:36) 

Het routinegedrag zal veranderen als er nieuwe (beveiligings- of opsporings-) 
technieken door slachtoffers of bestrijding worden ingezet. Een criminele groep 
wordt dan geconfronteerd met een nieuw probleem waar ze vervolgens een 
oplossing voor moet zien te verzinnen. Politie, beveiligingmaatschappijen en 
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individuele burgers zullen continu hun maatregelen verbeteren om goederen te 
beschermen en opsporingskansen te vergroten. Evenzo passen criminelen hier 
hun werkwijze op aan. McIntosh spreekt over een “all-out war” waar criminelen en 
hun opponenten in verwikkeld zitten, die kan escaleren “as each side improves its 
techniques to outwit the other” (1975:44).
 

“The result of the all-out conflict with the forces of law enforcement is that 
because of the escalating technology each job poses its own unique technical 
problems. The criminals must be innovators and each innovation needs its own 
separate advanced planning and sometimes months of preparation.” (1975:45) 

Professionele vrijheidsberovers zullen er dus alles aan doen om niet gepakt te 
worden en houden de ontwikkelingen bij de misdaadbestrijders scherp in de 
gaten. Net als legale ondernemers gebruiken criminelen verschillende technieken 
om het risico bij hun activiteiten te minimaliseren. Volgens McIntosh (1975) is naast 
corruptie, ook het verraden van andere criminelen een van de meest gangbare 
contratechnieken die criminele groeperingen gebruiken om hun illegale activiteiten 
af te schermen en voort te zetten. De verrader (nark) is een bekend fenomeen, 
waar ook de misdaadbestrijding handig gebruik van maakt (informanten). Daarom 
werken volgens McIntosh sommige criminelen bewust alleen om verraad door 
anderen te voorkomen. Dit laatste aspect staat, zoals in het vorige hoofdstuk al is 
opgemerkt, op gespannen voet met de straatwaarde van ‘loyaal zijn’ aan je vrienden 
(vgl. De Jong, 2007). Sommige respondenten zijn zich hiervan bewust en passen 
hun werkwijze erop aan. Daarnaast blijkt dat geschiktheid en betrouwbaarheid 
belangrijke aspecten zijn bij de keuze van de groepssamenstelling, hetgeen ook in 
andere studies wordt bevestigd (Kleemans, 2011; Yang et al., 2007). 

Ervaring en improvisatie
Carroll & Weaver (1998) wijzen in navolging van McIntosh op de noodzaak om per 
delictsoort te kijken naar de specifieke tactieken en risico’s die door de dader(s) 
genomen moeten worden. Tegenmaatregelen98 die gelden bij een winkeldiefstal 
(zoals omzeilen van detectiepoortjes) hoeven totaal niet efficiënt te zijn en ook niet 
gebruikt te worden bij een ontvoering. Dit laatste is immers meer gericht op het 
vasthouden en verborgen houden van het slachtoffer en het verkrijgen van de buit.

“Criminals are experts at controlling or minimizing risks. The criminal’s skill in 
leaving no evidence that will stand up in court, in manipulating the legal system 
through bargains and bribes, and in setting up and carrying out crimes and 
disposing of the gains is indicative that an experienced criminal faces different 
opportunities and sanctions than does an amateur.” (1998:22) 

Hiermee wordt naast de delictspecifieke context ook het belang van ervaring met 
het delict onderstreept en wijzen de auteurs tevens op de tegenstrategieën die na 
het delict, tijdens de rechtszaak genomen kunnen worden. Een aspect dat in de 

98 In dit betoog zullen termen als ‘tegenmaatregelen’, ‘tegenstrategieën’ en ‘contrastrategieën’ als synoniemen 
 beschouwd worden.
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studie van McIntosh niet wordt belicht. Volgens Caroll & Weaver (1998) is er een 
duidelijk verschil te bespeuren in het gedrag hoe experts of juist beginners (novices) 
reageren op nieuwe (beveiligings- en opsporings)technieken. 

“Experts utilize past knowledge organized systematically and strategically, but 
not necessarily in ways that correspond to optimal performance. Experienced 
criminals will perceive crime opportunities using a large set of information about 
strategies and actions (…) they actively and rapidly search out and develop crime 
opportunities whereas novices may respond only to obvious opportunities and 
spend considerable time thinking over.” (1998:23)

Hochstetler (2001) merkt in dit verband op dat de situatie waarin het delict zich 
afspeelt, continu verschillend is, waardoor de uitvoering aangepast moet worden 
aan de steeds veranderende context. Improvisatie kan hierbij een belangrijke rol 
spelen. Dit aspect is zeker in het kader van vrijheidsberovingen goed voor te stellen, 
aangezien je (in tegenstelling tot bijvoorbeeld woninginbraak) met subjecten 
(personen) in plaats van objecten (woningen) te maken hebt. Je weet van te voren 
niet hoe je slachtoffer reageert. Word je tijdens de voorbereiding herkend, is het 
slachtoffer achterdochtig, verzet hij/zij zich en heeft hij/zij een wapen bij zich tijdens 
de overrompeling, wordt er geschreeuwd of werkt het slachtoffer anderszins tegen, 
hoe reageert hij/zij op het meenemen en vasthouden, hoe zorg je ervoor dat het 
safehouse niet ontdekt wordt en dat het slachtoffer niet kan vluchten? Een dader 
zal meerdere technieken moeten inzetten om uit handen van politie en justitie te 
blijven, hetgeen per context kan verschillen. 

Variatie in tegenmaatregelen
Het hanteren van meerdere contratechnieken wordt bevestigd door een studie van 
Knotter et al. (2009). Zij beschrijven de variatie in tegenmaatregelen die illegale 
Chinezen gebruiken om uit handen van de misdaadbestrijders te blijven. Deze 
zijn enerzijds gericht om niet ontdekt te worden (om de illegale leefwijze voort te 
kunnen zetten) en anderzijds om het politieonderzoek te bemoeilijken. Ook Fijnaut 
(2004) heeft oog voor de variatie in tegenmaatregelen en volgens hem worden door 
criminelen verschillende soorten contrastrategieën gehanteerd. Hij onderscheidt 
defensieve en offensieve tegenmaatregelen. Maatregelen om criminele activiteiten 
te verheimelijken, worden defensieve strategieën genoemd en indien misdadige 
groeperingen de overheid zelf actief bestrijden, wordt dit onder offensieve 
strategieën geschaard. Volgens Fijnaut worden vooral defensieve strategieën ter 
afscherming veelvuldig toegepast en dan niet alleen door georganiseerde groepen. 

Dynamiek en vrijheidsberoving
De dynamische relatie met de misdaadbestrijders tijdens gijzelingen in Duitsland 
staat als thema centraal in de studie van Marth (2003). Ze wijst daarbij op het 
kenmerkende verschil tussen daders die impulsief of juist bewust en gepland 
een vrijheidsberoving plegen (zie hoofdstuk 2). De eerst genoemde groep heeft 
helemaal geen rekening gehouden met eventuele politiebemoeienis en wordt 
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tijdens de uitvoering onverwachts met de politie geconfronteerd. De gijzelnemers 
die hun daad plannen, hebben juist wel met politiebemoeienis rekening gehouden. 
Sommigen zoeken zelfs bewust de interactie met de politie op. Yang et al. (2007), 
die enkele jaren later hetzelfde perspectief hanteren om ontvoeringen in Taiwan te 
kunnen doorgronden, stellen dat  kidnappers verschillende strategieën gebruiken 
“to minimize the risk of detention” (2007:336). Zo wordt er bewust op anonieme 
locaties afgesproken waar veel mensen aanwezig zijn (zoals drukke treinstations) om 
optimaal van de (menselijke) chaos te profiteren. Daarnaast kunnen ontvoerders (net 
als de bestrijders) gebruikmaken van technische mogelijkheden, zoals elektronisch 
betalen, waardoor fysiek contact niet meer noodzakelijk is en de kans om gearresteerd 
te worden wordt verkleind. Ook het real-time wisselen van afleverlocatie zorgt voor 
verwarring bij de politie, waardoor de kans op ontdekking en gevangenneming 
kleiner wordt. De onderzoekers bevestigen dat ervaring, groepssamenstelling en 
voorbereiding een belangrijke rol spelen tijdens de uitvoering van het delict, maar 
zij merken ook op dat dit niet altijd opgaat.“The absence of careful and structured 
planning reflects both the offenders lack of experience and their opportunistic one-
time alliance.” (2007:333)

Vrijheidsberoving en overheidsbeleid
In hun onderzoek naar een specifieke vorm van vrijheidsberoving (skyjacking) stellen 
Brandt & Sandler (2009) dat beleid en beveiligingsmaatregelen invloed kunnen 
hebben op of een verschuiving veroorzaken naar een andere uitvoeringsvorm 
van vrijheidsberoving. Zij zeggen: “Policies that discourage skyjackings – e.g., 
airport metal detectors – may encourage kidnappings” (2009:777). Beleidsmakers 
moeten volgens hen stil staan bij dit soort ‘negatieve correlaties’. Naast het feit 
dat er aandacht moet zijn voor de verschillende soorten vrijheidsberovingen, 
benadrukken Brandt & Sandler het belang om oog te hebben voor de reactie van 
overheidsinstanties op dit soort crisissituaties en de risico’s die daarmee gepaard 
gaan. De vrijheidsberoving waar bijvoorbeeld Chámo (roekelozen: gewelddadige 
vermogenszaak) verantwoordelijk voor was, kan ook in dit licht worden bezien. 
Hij pleegt een gewapende overval, maar doordat de politie (te) snel ter plekke 
komt, ontstaat er een gijzeling. Zonder deze aanwezigheid, was het bij een overval 
gebleven. Brant & Sandler (2009) stellen dat veel overheden (waaronder de 
Nederlandse) de strategie hanteren om niet te onderhandelen met terroristen in de 
hoop dit soort incidenten te reduceren. 

“Terrorists believe that if they capture a sufficiently valuable hostage, the 
government will renege on its no- concession pledge. There have been many 
instances of this in the past (a large ransom was paid) that foster this belief. Each 
concession made to hostage taking terrorists by one government makes the 
terrorists change their beliefs about the likelihood of other governments’ giving 
into their demands.” (2009:759)

Dit citaat illustreert niet alleen de dynamiek die tussen gijzelnemers en overheden 
bestaat, maar ook dat de perceptie van criminelen over de werkwijze van de 
overheidsinstanties een rol speelt. Zij hoeven niet alleen te leren van hun eigen 



 Ontvoeringen & Gijzelingen  |  8 Dynamiek met misdaadbestrijding  |  175

ervaringen, maar kunnen ook hun voordeel hebben van (succesvolle) resultaten van 
anderen. 

 
Mogelijkheden politie
De Nederlandse politie en andere opsporingsdiensten hebben speciale 
bevoegdheden om informatie over of bewijslast tegen (criminele) personen te 
verzamelen. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van zowel technische als tactische 
hulpmiddelen, zoals observatietechnieken (de volgerij, bewakingscamera’s, bakens), 
afluistertechnieken (telefoon- en internettap), infiltratietechnieken (undercover) 
en pseudokoop, verhoortechnieken, forensische hulpmiddelen (vingerafdrukken, 
DNA) en informatie van informanten (verklikkers), getuigen, slachtoffers, et cetera 
(zie ook hoofdstuk 5). Daarnaast kan informatie uit andere rechercheonderzoeken 
binnen de eigen regio, uit andere politiekorpsen (zowel binnen- als buitenland) 
of andere opsporingsdiensten (Belastingdienst, FIOD, UWV) gebruikt worden om 
criminele groepen of personen aan te kunnen pakken. Ook kunnen oplettende 
burgers, omwonenden en getuigen de politie op het juiste spoor zetten, doordat ze 
informatie verstrekken die cruciaal is voor de start of een succesvol verloop van een 
rechercheonderzoek. Specifiek voor ontvoeringen en gijzelingen heeft de politie ook 
nog gespecialiseerde teams (zoals teams van politie-onderhandelaars, geldrijders 
en speciale interventieteams) en een aantal minder bekende technieken tot haar 
beschikking (AMBER-alert, robot, onbemand vliegtuig, speciale voertuigen) en kan 
zij de hulp in roepen van specialisten buiten haar organisatie (defensie, speciale 
eenheden (zoals GSG9) uit het buitenland).  

Perceptie respondenten

“Een observatieteam heb ik zo in de gaten, als ik in de auto rij pak ik een rotonde 
helemaal en onthoud vervolgens zo veel mogelijk auto’s en kentekens die achter 
me zaten. Als ik later weer zo’n auto zie, is het geen toeval meer en weet ik 
genoeg.” (Chámo, roekelozen: vermogenszaak) 

Net als de hierboven geciteerde Chámo, heeft iedere respondent een beeld over 
de werkwijze en de mogelijkheden van de politie en handelt conform. Niet altijd 
hoeft dat correct te zijn. Zo vertelt Dina (samenplegers: geweldloze vrouwenkidnap) 
dat zij kan horen als haar telefoon wordt afgeluisterd. Volgens haar “hoor je dan 
iets kraken” en dan weet ze genoeg. Er is hierbij een opmerkelijk verschil te 
bespeuren tussen personen met en degenen zonder ervaring met de politie. Laatst 
genoemde groep baseert (bij gebrek aan eigen ervaring) haar mening veelal op 
wat zij lezen in de krant of internet, horen van anderen of zien op tv. Hierdoor kan 
er een overschatting ontstaan, wat vervolgens weer consequenties heeft voor de 
beslissingen die tijdens de vrijheidsberoving worden gemaakt. 

“Vluchten heeft geen zin, ze pakken je toch.” (Ferry, geweldplegers: 
gewelddadige vrouwenkidnap) 
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“Ik heb alles eerlijk verteld, ontkennen heeft geen zin, ze komen toch overal 
achter.” (Erdem, zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving) 

Deze respondenten zijn van mening dat de politie alles weet of overal achter 
kan komen. Ontkennen of tegenwerken heeft in hun ogen totaal geen zin. Fatih 
(geweldpleger: gewelddadige vrouwenkidnap) vertelt dat hij door de interactie met 
de politie juist een ander inzicht kreeg in de situatie waarin hij zich bevond. Tot die 
tijd is hij zich van geen kwaad bewust geweest. De paniek in de stemmen van de 
gearriveerde politiemensen zet hem echter aan het denken. Zij zien immers dat een 
man een gillende vrouw vastpakt en de woning binnensleurt. De politie arresteert 
Fatih door het hanteren van een standaard (uitpraat) procedure. Achteraf gezien 
kan Fatih zich ook voorstellen dat ze zo reageren, maar zet er wel een kanttekening 
bij. Hij vindt dat de politie op papier de situatie ernstiger heeft beschreven, dan het 
in zijn beleving was.

Onderschatting
Hiertegenover staan respondenten die gepokt en gemazeld zijn in het criminele 
milieu. Zij hebben zelf ervaren dat de politie niet bij iedere zaak alles uit de kast 
haalt en al helemaal niet overal achter kan komen. Als geen ander zijn ze op de 
hoogte dat misdaadbestrijding haar grenzen kent en prioriteiten stelt. In hun ogen 
pakt de politie alleen echt ingrijpende incidenten (zoals een moord of een ‘echte’ 
gijzeling) groots aan, maar dit doen ze zeker niet bij alle zaken. Hierdoor ontstaat 
er een onderschatting. 

“Ik vind het schandalig. Als ik wel iemand had ontvoerd, ‘Holleeder praktijken’ 
had gedaan, dan is het logisch, maar niet gewone jongens van de straat. Doe 
toch normaal en de gesprekken met mijn vriendin en scharrel afluisteren en 
weet ik veel wat. Ik vind gewoon ze hadden ons met rust moeten laten en wij 
hadden ons geld terug moeten krijgen. Hij verdiende toch ook gewoon een paar 
klappen voor zijn kop of niet? Dat hoeft geen deurwaarder te doen, dat regel ik 
zelf wel.” (Bas, gedrogeerden: gewelddadige vermogenszaak)

Het is duidelijk dat naast perceptie over de werkwijze van de politie ook de perceptie 
van de situatie een rol speelt. Bas heeft duidelijk een ander beeld bij de situatie en 
heeft niet verwacht dat de politie zich met zijn probleem gaat bemoeien. Dat de 
eigen beleving van de situatie bepalend is, illustreert ook een gespreksfragment van 
Fatih. Hij zegt: “We wisten wel van die camera’s maar we deden niets strafbaars” 
(Fatih, geweldplegers: openbare vrijheidsberoving). Hij heeft wel degelijk notie van 
de aanwezige beveiligingscamera’s, maar trekt zich daar niets van aan omdat hij in 
zijn ogen niets verkeerd doet. 
Overigens baseren de respondenten hun kennis over de politietechnieken niet 
alleen op eigen ervaring of de media, sommige krijgen het ook te horen tijdens 
hun detentieperiode (gekscherend ‘de hogeschool voor criminelen’ genoemd). 
Zo vertelt Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) tijdens zijn 
detentieperiode veel na te denken over de fouten die hij heeft gemaakt. Door 
veel boeken te lezen, met anderen te praten, nieuwe technieken te ontdekken, 
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wil hij ervoor zorgen dat de politie in de toekomst geen bewijs meer vindt. “Je 
kunt dan wel gepakt worden, maar nooit veroordeeld worden”, aldus Eisa. Afina 
(onbekenden: langdurige vrijheidsberoving) zegt hierover dat zij na afloop van de 
vrijheidsberoving tegenmaatregelen toepast, die gericht zijn om haar betrokkenheid 
bij de vrijheidsberoving te verminderen. Zij heeft rechten gestudeerd en geleerd 
dat de politie moet bewijzen dat zij bij een gijzeling betrokken is. Omdat de situatie 
in haar woning nog niet uit de hand was gelopen, is volgens Afina haar aandeel in 
de gijzeling minimaal. De politie kan volgens haar dan wel met een verhaal komen 
dat ze betrokken is bij de drugshandel, maar dan zal daar eerst onderzoek naar 
gedaan moeten worden om dat te bewijzen. 

Slachtofferkeuze en dynamiek
Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) vertelt bewust alleen 
criminelen te ontvoeren. Deze keuze is niet alleen ethisch (geen onschuldige mensen 
want dat is laf), financieel en rationeel (criminelen betalen altijd) te verklaren, maar zij 
is ook ingegeven vanuit de dynamische relatie met de bestrijding. Eisa is van mening 
dat de politie veel minder aandacht besteedt aan ontvoeringen van criminelen, 
dan wanneer een onschuldig (minderjarig) persoon ontvoerd wordt. Hij baseert zijn 
mening op basis van eigen ervaringen. Hij vertelt dat hij meerdere keren met succes 
een crimineel heeft ontvoerd. Daarbij heeft hij grote geldbedragen (losgeld) kunnen 
incasseren. De politie is er nooit achter gekomen of heeft geen moeite gedaan om het 
op te lossen. Ook Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) is van mening 
dat de politie minder aandacht aan je besteedt als je een crimineel als slachtoffer kiest. 
“Criminelen die criminelen te grazen nemen, daar werkt de politie niet hard voor.” 
(Camero, roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) 
Net als Eisa, weet Camero uit ervaring dat de politie alles uit de kast trekt als er een 
onschuldig kind of een weerloze vrouw wordt ontvoerd. De kans dat je dan gepakt 
wordt, is erg groot. Om zijn mening te illustreren, verwijst hij naar de ontvoering van het 
minderjarig meisje uit Ede (zie hoofdstuk 3), waarbij de daders binnen een dag door 
de politie zijn opgespoord en gepakt. Dat hadden de daders, aldus Camero, kunnen 
weten als ze zich beter hadden voorbereid. Een crimineel als slachtoffer voorkomt een 
dergelijke reactie van de politie, waarmee hij zijn slachtofferkeuze onderstreept. 
Bezien vanuit de rationele keuzebenadering ontstaat er een dilemma door een 
crimineel als slachtoffer te kiezen. Vanuit de batenkant is deze keuze weliswaar goed 
te begrijpen. Naast een hogere status (immateriële baten) binnen de criminele wereld 
(zie vorig hoofdstuk), staat een (veronderstelde) lagere pakkans. Eerdere ervaring leert 
immers dat de politie minder urgentie of prioriteit geeft aan een ontvoering of gijzeling 
van criminelen. Daarbij komt dat criminelen geen aangifte doen en het losgeldbedrag 
gewoon betalen (vgl. Wright & Decker, 1997).99 Echter, bezien vanuit de kostenkant 
kunnen hiertegen de nodige kanttekeningen worden aangevoerd. Immers een crimineel 
persoon kan zich verzetten, kan over een wapen beschikken en deze gebruiken en weet 
als geen ander hoe hij zich moet gedragen in dit soort situaties. Met andere woorden, 

99 In hun studie constateren Wright & Decker (1997) dat straatrovers die zij interviewden, een drugsdealer als 
 slachtoffer kozen, terwijl ze hadden aangegeven dat hun meest ideale slachtoffer een oude weerloze vrouw bij een 
 pinautomaat was. Echter dit ideale slachtoffer was niet altijd voorhanden. De drugsdealer was een alternatief. Hij 
 had drugs, geld en ging niet naar de politie.
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het kiezen voor een crimineel persoon als slachtoffer bij een vrijheidsberoving brengt 
(in tegenstelling tot een kind) ook de nodige risico’s met zich mee, waar je als dader 
rekening mee moet houden en op moet anticiperen (meer kosten). 
Frappant is dat het beeld van Camero over de denk- en werkwijze van de politie, 
hem bijna de das om doet. De politie beoordeelt namelijk de situatie anders en rukt 
met groot materieel uit om de ontvoering tot een goed einde te brengen. Achteraf 
zegt hij: “Als de politie had geweten dat het om een crimineel ging, hadden ze dat 
waarschijnlijk niet gedaan. Ze zagen hem gewoon als een zakenman, ze hebben 
hem geeneens nagetrokken.” (Camero, roekelozen: gewelddadige vermogenszaak)

Ervaring en dynamiek 
Door eerdere ervaringen weten sommige respondenten goed waar bij 
vrijheidsberovingen de valkuilen zitten (risico’s) en waar van te voren rekening 
meegehouden en op geanticipeerd moet worden (kosten). Zo zegt Eisa:

“Ik heb de anderen nooit alles verteld. Gewoon een deel van het verhaal en wat 
ze moesten doen. Ik wil controle hebben over alles, een soort eigen bescherming, 
dan kan ik er altijd nog een draai aangeven. We deden aan observatie, we wisten 
waar ons slachtoffer was en met wie. We hadden een auto gestolen, een huis 
geregeld, bivakmutsen, wapens, etc. Ik heb vaker vrijheidsberovingen gepleegd. 
Ik zeg je, als je criminelen pakt, die betalen gewoon, zij blij ik blij, want ik heb het 
geld.” (Eisa, zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak)

Het zwakke punt is volgens Eisa de overdracht van geld. Criminelen betalen wel, 
maar het kent wel de nodige risico’s. Daarom rijden ze in een gestolen auto, dragen 
ze tijdens de overrompeling kogelwerende vesten, hebben ze zelf automatische 
vuurwapens en spreken ze in een andere taal om het slachtoffer op het verkeerde 
been te zetten (en herleiding naar eigen identiteit te voorkomen). Deze maatregelen 
zijn puur bedoeld om zichzelf te beschermen. Criminelen kunnen immers 
terugschieten. Eisa vertelt dat ze daarnaast gebruik maken van vermommingen. 
Hierdoor kan het slachtoffer hen niet herkennen of een beschrijving geven. Volgens 
Eisa zorgt een vermomming voor je eigen veiligheid. Het slachtoffer weet namelijk 
niet met wie hij te maken heeft, waardoor je ook later niet bang hoeft te zijn voor 
represailles. 
Dit alles lijkt te wrikken met een rationeel overwogen besluit, maar zoals bij 
Camero al opgemerkt is, zit er ook een keerzijde aan de medaille. Naast de 
toegenomen kosten, zijn er ook aan de batenkant voordelen te benoemen. Naast 
de statusverhoging (indirecte gevolg) – zeker na het besluit om met het slachtoffer 
in het hol van de leeuw te blijven (zie hoofdstuk 7) – en het makkelijke betalen, is er 
het gegeven dat criminelen zelf het liefste de politie er buiten willen laten en geen 
aangifte doen. Met andere woorden, bij dit soort afwegingen moet ook de pakkans 
meegewogen worden. Bijkomend voordeel is dat de (tegen)maatregelen die Eisa 
hanteert, ook een eventueel  politieonderzoek frustreren. Het is namelijk hierdoor 
ook voor de politie moeilijk om de identiteit van de dader(s) te achterhalen en 
bewijs tegen hen te verzamelen (vgl. Korf en Verbraeck, 1993). 
De keuze van Eisa om tijdens de uitvoering van voertuig te wisselen, kan ook in 
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het kader van de dynamiek met de bestrijding worden bezien. Vanuit de kosten 
gedacht is dit een extra risico (en investering), maar Eisa heeft dit bewust gedaan 
omdat de overrompeling op straat plaatsvindt en dan kan de politie relatief snel 
achterhalen wat voor voertuig er is gebruikt (getuigen, aangifte ‘bodyguard’/ mede 
inzittende van het klem gereden voertuig). Vervolgens kan zij diverse technieken 
inzetten om het voertuig te lokaliseren (verkeerscamera’s, surveillance voertuigen, 
etc.). Eisa wisselt daarom bewust van auto en de eerste (gestolen) auto wordt in 
brand gestoken om eventuele sporen te vernietigen. Een ‘schone’, onopvallende 
auto wordt vervolgens gebruikt om naar het safehouse te rijden. Tot slot dient 
opgemerkt te worden dat het rijden in een gestolen auto en met vermommingen, 
extra risico’s op (vroegtijdige) ontdekking met zich mee kan brengen. Het voertuig 
kan geregistreerd staan waardoor er naar gezocht wordt en daarnaast vallen 
autobestuurders op als ze met een bivakmuts op rondrijden. Hiervan is Eisa zich 
overigens bewust, waardoor hij tijdens de voorverkenningen “ongemaskerd” 
rondrijdt (hetgeen toevallig door een rechercheur wordt gezien).

Variatie in tegenmaatregelen voor en tijdens de vrijheidsberoving
Respondenten hanteren verschillende contrastrategieën om ontdekking tegen te 
gaan of om het rechercheonderzoek te frustreren. We behandelen hieronder de 
(belangrijkste) tegenmaatregelen die door hen voor en tijdens de ontvoering of 
gijzeling zijn gebruikt.  

Maatregelen tegen observatie
Met observatietechnieken en de inzet van dito politieteams (de volgerij) wordt 
door veel respondenten rekening gehouden. Zij gebruiken hiertegen een scala 
aan maatregelen. Het eerdergenoemde gebruik van gestolen auto’s (voorzien van 
zogenoemde schaduwplaten)100 is er een van. Het zorgt voor misleiding en van 
verkeers- en bewakingscamera’s heb je minder te duchten. Tevens val je als persoon 
(zeker als bekende crimineel) minder op omdat de auto niet naar jezelf te herleiden 
is. Handige bijkomstigheid is dat hierdoor de databanken van de politie buiten spel 
worden gezet. Respondenten vertellen dat het gebruik van gestolen auto’s niet 
alleen bij vrijheidsberovingen worden gebruikt, ook bij de uitvoering van andere 
delicten, zoals een kluiskraak, wordt van deze techniek gebruik gemaakt. Daarnaast 
zeiden sommigen een auto te lenen of te huren. De eerder besproken voertuigwissel 
is wel meer specifiek voor vrijheidsberoving te noemen, omdat je voor dit specifieke 
delict het slachtoffer moet verplaatsen en verborgen moet houden, terwijl in een 
andere context (zoals bij de kluiskraak) alleen ontkomen volstaat. 
De speciale (observatie)teams die de politie kan gebruiken, hebben voor sommige 
respondenten geen geheimen meer. Enkelen zijn er zelfs van overtuigd dat ze dit 
soort eenheden makkelijk kunnen herkennen. Chris (roekelozen: gewelddadige 
vermogenszaak) vertelt simpele trucjes te gebruiken (rotonde meerdere keren 
nemen, kijken in spiegel of etalageruit) om te bepalen of je gevolgd wordt en 
je eventueel tegenmaatregelen moet nemen. Maar er is meer variatie. Sommige 
respondenten, zoals Felix, Boaz en Biagino, vertellen dat zij met extreem rijgedrag 

100 Gestolen of vervalste kentekenplaten.
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observatieteams weten te onderkennen én af te schudden. Biagino (gedrogeerden: 
langdurige vrijheidsberoving) legt dit laatste als volgt uit. Door “als een idioot” te 
gaan rijden (dwars door de berm, tegen het verkeer in rijden, et cetera) en daarbij te 
kijken of je gevolgd wordt, kun je eenvoudig herleiden of er een politieteam achter 
je aanzit. Dit risicovolle rijgedrag geeft als bijkomend voordeel, dat de politie veelal 
afhaakt, omdat ze andere weggebruikers niet in gevaar willen brengen. Ervaringen 
uit het verleden hebben hem dat geleerd, waardoor Biagino ook tijdens deze 
gijzeling eenvoudig weet te ontsnappen. 
Maar wie de politie beter kent, weet dat deze tegenmaatregelen op gespannen 
voet staat met hoe de politie daadwerkelijk optreedt. Door zo hard te gaan rijden 
en opvallend rijgedrag te vertonen, komt Biagino (en anderen) juist in beeld. 
Daarnaast lijkt het erop dat er niet wordt stilgestaan bij de technische middelen 
die de misdaadbestrijding kan gebruiken (zoals een baken of verkeerscamera’s) 
die met dit (rij)gedrag geenszins worden omzeild. Jarenlange ervaring met de 
misdaadbestrijders (Biagino heeft meer dan 100 antecedenten) betekent niet 
automatisch dat je de werkwijze van politie goed kent.
Abimbola (onbekenden: langdurige vrijheidsberoving) kiest juist voor onopvallend 
gedrag om risico’s te vermijden. Als hij surveillerende agenten tegenkomt, groet hij 
ze beleefd en gebruikt daarnaast de mogelijkheden die de onderwereld (leefwereld 
illegalen) hem biedt. Snorders (illegale taxi’s) zijn volgens hem niet alleen simpel en 
snel, maar door hier gebruik van te maken, ben je als persoon minder in beeld. Voor 
elke rit kun je een andere snorder gebruiken en door het illegale karakter ervan, 
hoef je volgens Abimbola ook niet bang te zijn voor verklikken.
Eisa’s (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) ervaring leert hem dat 
observatieteams van de politie in een bepaald type ‘middenklasser’ rijden, met 
vaak alleen een blanke bestuurder. Dat valt toch op in een wijk waar iedereen elkaar 
kent en de blanke huidskleur afwijkend is van het dominante beeld op straat. Mede 
hierom krijgt Eisa tijdens de uitvoering van zijn ontvoering in de gaten dat een 
observatieteam van de politie in de buurt van het safehouse staat opgesteld. Hij 
moet improviseren en overstappen naar een alternatief plan om “de schade zoveel 
mogelijk te beperken”. Ook Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) 
heeft vlak voor de geldoverdracht het gevoel dat er iets niet klopt (vgl. Katz, 1988). 
De auto’s die in de buurt van de afleverplek rondrijden, kloppen niet met het normale 
beeld. Hij meent te maken te hebben met een observatie- en arrestatieteam van de 
politie, waardoor hij besluit er vandoor te gaan. Hij neemt het verlies (geen losgeld) 
en gooit zijn slachtoffer elders uit de auto.
Een andere tegenmaatregel die gebruikt wordt om observatieteams te frustreren is 
het bewust niet meer omgaan met je medeplegers en je vooral te begeven onder 
“schone vrienden” (jongens zonder een crimineel verleden). Je creëert niet alleen 
een alibi, het wordt de politie ook lastiger gemaakt om verbanden tussen personen 
te leggen en bewijs te vergaren. 
Dat criminelen ondanks voorbereiding en kennis over de werkwijze van de 
politie, toch gepakt worden, benadrukt Enzo (zedendelinquenten: gewelddadige 
vermogenszaak). Ondanks hun doelstelling om niet gepakt te worden, vertelt hij 
dat observatietechnieken (camerabeelden) hem de das hebben omgedaan. Tijdens 
de vlucht zijn ze beducht op “de volgerij” en ze rijden bewust een onlogische 



 Ontvoeringen & Gijzelingen  |  8 Dynamiek met misdaadbestrijding  |  181

route door andere wijken om verwarring te veroorzaken. Helaas gaat de bestuurder 
na afloop (als hij zijn mededaders heeft afgezet) tanken bij een benzinestation 
(routine?), waardoor hij op bewakingscamera’s staat. In zijn dossier leest Enzo dat 
de politie hem zo op het spoor is gekomen.

Contraobservatie
Net als de politie, passen vrijheidsberovers observatie als (contra)techniek toe 
om zelf informatie te verzamelen. Meerdere respondenten vertellen gebruik te 
maken van een voorverkenning (observatie) om bijvoorbeeld informatie over het 
slachtoffer te achterhalen (waar woont hij en met wie gaat hij om). Overigens 
doen ze dit niet alleen ter voorbereiding van een ontvoering of gijzeling, ook voor 
andere delicten (inbraak of overval) wordt deze techniek ingezet. Specifiek voor 
vrijheidsberoving wordt op deze manier niet alleen informatie over het slachtoffer 
ingewonnen, ook het surveillance gedrag van de politie wordt in beeld gebracht 
(locatie politiebureau, de veel gereden routes, de eventuele pauzemomenten). 
Fabian (geweldplegers: gewelddadige vermogenszaak) illustreert dit laatste door 
te vertellen dat hij niet alleen de wandelgangen van zijn slachtoffer in beeld heeft 
gebracht, de vluchtroute verkend en een vluchtauto heeft klaargezet, ook heeft 
hij de locatie van het dichtstbijzijnde politiebureau uitgezocht. “We hielden het 
surveillancegedrag van de politie in gaten, zo wisten we hoe de politie surveilleert 
en hoeveel tijd we minimaal hadden om weg te komen.” (Fabian, geweldplegers: 
gewelddadige vermogenszaak)
Ook na afloop van de vrijheidsberoving houden sommige respondenten rekening 
met de inzet van observatietechnieken van de politie. Het voorbeeld van Derk 
(samenplegers: gewelddadige vermogenszaak), in de inleiding van dit hoofdstuk, 
illustreert dit laatste. 

Techniek & misleiding
In het verlengde van observatietechnieken maken sommige respondenten gebruik 
van de nieuwste technische snufjes om zelf minder risico te lopen (vgl. McIntosh, 
1975). Ze vertellen dat ze zich hierdoor beter staande weten te houden in de 
criminele wereld. Cadeo (roekelozen: seksuele vrijheidsberoving) verduidelijkt dit 
laatste door in bredere zin te vertellen over technische en digitale hulpmiddelen 
die hij bijvoorbeeld gebruikt voor zijn hennepkwekerijen. Met behulp van een 
irrigatiesysteem en een computerprogramma, kan hij op afstand zijn planten 
besproeien. Door middel van diverse camera’s kan hij de boel via zijn laptop in de 
gaten houden en krijgt hij een bericht op zijn gsm als er onraad is of problemen zijn. 
Cadeo gebruikt het vooral om zoveel mogelijk uit zicht te blijven. Hierdoor hoeft hij 
minder vaak naar de kwekerij toe en loopt hij minder in de gaten. Dat deze techniek 
ook handig is om een politieonderzoek te frustreren is volgens hem een bijkomend 
voordeel. Mocht de politie de kwekerij ontdekken, wordt het lastig om deze naar 
hem te herleiden.101 
Felix (geweldplegers: seksuele vrijheidsberoving) vertelt gebruik te maken van een 

101 Door het gebruik van dit soort techniek worden ook digitale sporen achtergelaten, maar hier is Cadeo zich minder 
 van bewust. 
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nieuw apparaatje102 om het de politie lastiger te maken. Hij heeft er in “de bajes” 
van gehoord en weet het vervolgens in een speciale winkel (spyshop) te kopen. Felix 
vertelt dat hij niet helemaal begrijpt hoe het werkt, maar volgens hem blokkeert de 
techniek telefoonsignalen en de signalen van je navigatieapparatuur. De politie kan 
je dan niet meer volgen of afluisteren.103 Felix geeft aan het standaard toe te passen 
(niet alleen bij zijn gepleegde ontvoering), maar merkt als nadeel erover op dat jezelf 
ook niet meer kunt bellen. Daarom moet je volgens hem naast techniek, ook over 
een goed verhaal (cover) beschikken om bij problemen “je eruit te kunnen lullen”.104 
Mede door het gebruik van deze techniek, is het volgens Felix lastig geweest om 
bewijs tegen hem te verzamelen en zijn betrokkenheid bij de vrijheidsberoving aan 
te tonen. Hij wordt uiteindelijk alleen voor wapenbezit en bedreiging veroordeeld, 
omdat de politie de rest niet hard heeft kunnen maken. Eisa, Camero en Derk 
maken specifiek voor de gepleegde vrijheidsberoving gebruik van technische 
mogelijkheden. Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) schaft 
speciaal prepaidtelefoons aan om tijdens de ontvoering te communiceren (en 
die hij na afloop weggooit); Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) 
maakt in dit kader gebruik van professionele portofoons (soortgelijk als de politie) 
en Derk (samenplegers: gewelddadige vermogenszaak) schaft speciaal een digitale 
voicerecorder aan om uitspraken van zijn slachtoffer mee op te nemen. Dit laatste 
met de bedoeling om tijdens een eventuele rechtzaak voordeel van te hebben 
(hierover later meer).

Crimineel informatiecircuit
Niet alleen de politie, ook criminelen maken gebruik van een (informeel) 
informatiecircuit. Via via krijgen ze informatie te horen over bijvoorbeeld een 
aantrekkelijk doelwit, zoals bij Camero (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) 
het geval was, of ze ontvangen tips over nieuwe technieken zoals bij het eerder 
genoemde voorbeeld van Felix (geweldplegers: seksuele vrijheidsberoving). 
Sommige respondenten hanteren zelfs eigen ‘informanten’ om bijvoorbeeld 
gegevens over de verblijfplaats van het slachtoffer te achterhalen. Dit laatste is 
bijvoorbeeld het geval bij Chris (roekelozen: langdurige vrijheidsberoving). Hij 
vertelt voor zijn ontvoering enkele “junken” benaderd te hebben. Door hun geld te 
geven, een beloning in het vooruitzicht te bieden en een (prepaid) gsm beschikbaar 
te stellen (techniek), krijgt hij cruciale informatie over zijn slachtoffer en weet hij zijn 
verblijfplaats en stelde daarnaast een beloning in het vooruitzicht als hij door de 
verkregen informatie zijn slachtoffer wist te traceren. 
Het criminele informatiecircuit wordt door sommige vrijheidsberovers niet 
alleen voorafgaand aan het te plegen delict gebruikt, ook na afloop wordt het 
als tegenmaatregel ingezet. De betrouwbaarheid van of de manier waarop de 

102 Volgens Felix is het een combinatie van een jammer en een soort aluminium box, waardoor digitale signalen (van 
 gsm en navigatiesysteem) verstoord en geblokkeerd worden.
103 Overigens is het live tappen van een navigatiesignaal technisch misschien mogelijk, maar wordt deze techniek 
 volgens de contactpersonen bij de politie, nog niet gebruikt.
104 Ter illustratie vertelt Felix een anekdote over een kluiskraak, waarbij hij de politie aan zag komen rijden. Samen met 
 zijn maat trok hij zijn broek naar beneden en deed alsof hij een vrijend homostel was. De politie trapte daarin, 
 waardoor zij er later ongestoord (met de buit) vandoor konden gaan.  
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gegevens worden verkregen (een aspect waar de politie wel rekening mee moet 
houden)105, is hierbij van ondergeschikt belang. Illustratief hiervoor is het eerder 
genoemde verhaal van Derk, die speciaal voor zijn gijzeling opnameapparatuur 
heeft aangeschaft (kosten).

“We lieten hem dingen zeggen en dat namen we vervolgens op. Het apparaatje 
had ik verstopt in een zak, zodat hij (slachtoffer) niets door had.” (Derk, 
samenplegers: gewelddadige vermogenszaak)

Met dit soort gegevens kan Derk een eventuele aangifte, gebaseerd op het verhaal 
van het slachtoffer, in een ander daglicht zetten. Hierdoor zal er twijfel ontstaan 
over de waarheidsgetrouwheid van de aangifte, waardoor de kans op vervolging en 
een uiteindelijke veroordeling wordt verkleind (baten). Dit laatste heeft overigens 
succes, want Derk vertelt dat hij wegens gebrek aan bewijs is vrijgesproken. 
(Het verhaal van Derk is uiteindelijk tegen dat van het slachtoffer weggestreept). 
Ook andere respondenten maken gebruik van het criminele informatiesysteem 
en combineren dit, overigens met wisselend succes, met de eerder genoemde 
‘moderne’ technieken om na afloop van het gepleegde delict, ontlastend materiaal 
aan te dragen (opgenomen voicemailberichten of telefoongesprekken, verstuurde 
sms’jes of emailberichten) of weten zichzelf er een alibi mee te verschaffen. 

Gesloten groep versus infiltratie
Naast informanten (verklikkers), kan de politie infiltratie (undercoveragenten) in 
zetten om informatie te verkrijgen en bewijs te verzamelen. Diverse onderzoekers 
(McIntosh, 1975; Bovenkerk, 2001; Kleemans, 2011) wijzen op het feit dat vertrouwen 
in je mededaders een belangrijk aspect is bij het plegen van criminele handelingen 
en juist op dit aspect zet de politie bij een infiltratietraject zijn troefkaarten in. Zelfs 
een ervaren en goed voorbereide vrijheidsberover als de eerdere genoemde Derk 
is hier niet altijd op beducht, alhoewel hij dat laatste nuanceert. Hij zegt: “Die 
journalist was iemand anders dan we dachten. We waren er bijna ingetrapt” (Derk, 
samenplegers: gewelddadige vermogenszaak). Derk wist het infiltratietraject net op 
tijd te onderkennen en cruciale gegevens voor zich te houden.
Om infiltratietrajecten van de politie tegen te gaan, maken respondenten gebruik 
van een aantal tegenmaatregelen. De meest eenvoudige is misschien wel die van 
Cadfael (roekelozen: langdurige vrijheidsberoving). Hij kiest er bewust voor om 
alleen te werken (vgl. McIntosh, 1975). Zo kan hij nooit verraden worden en als 
het fout gaat, kan hij alleen zichzelf iets verwijten. Andere respondenten proberen 
deze politietechniek tegen te gaan door bijvoorbeeld alleen met bekenden op 
pad te gaan die ze door en door vertrouwen (zoals familie en vrienden). Anouk 
(onbekenden: kindzaken) vertelt dat “reizigers” alleen met de mannelijke familieleden 
samenwerken om “iets uit te spoken”(routine).  Ze zegt: “Als er plannen gemaakt 
moeten worden, gebeurt dat bij de mensen in de wagen en daar komt geen politie” 
(Anouk, onbekenden: kindzaken). Vrouwen worden in haar geval overal buiten 
gelaten. Fabian (geweldplegers: publieke vrijheidsberoving) beaamt het gebruik 

105 Dit is in speciale wetgeving geregeld.
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van familieleden als effectieve tegenmaatregel tegen undercoveragenten. “Familie 
blijft altijd familie”, aldus Fabian en alleen die kun je vertrouwen. In dit kader zoeken 
Enzo (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) en Cadeo (roekelozen: 
seksuele vrijheidsberoving) hun mededaders bewust in hun eigen vriendenkring. 
Zij zijn vertrouwd en stappen niet snel naar de politie (vgl. De Jong, 2007). Een 
“undercoveroperatie”,106 zoals Fabian het zelf noemt, waarbij een (onbekende) 
politie-infiltrant in een bestaande groep moet infiltreren, wordt met deze ‘gesloten 
groeptechniek’ aardig tegengewerkt. 
Frappant is wel dat respondenten veel meer met deze opsporingstechniek rekening 
houden, dan de politie in dit soort situaties daadwerkelijk gebruikt. Dit laatste heeft 
waarschijnlijk te maken met de beeldvorming over de politie, zoals die in buitenlandse 
(lees Amerikaanse) films, in boeken of op internet wordt vertolkt. In de Verenigde 
Staten wordt bijvoorbeeld veel meer gebruik gemaakt van undercoveragenten om 
bewijs te verzamelen, dan in Nederland het geval is. In draaiboeken en protocollen 
die de politie hanteert bij vrijheidsberovingen, wordt de inzet van dit middel niet als 
standaard bij de aanpak ervan voorgeschreven.107

Contra-infiltratie
Naast maatregelen tegen (politie)infiltratie, maken sommige vrijheidsberovers ook 
zelf gebruik van deze techniek. Zo vertelt Fouad (geweldplegers: gewelddadige 
vermogenszaak) tijdens zijn gepleegde gijzeling bewust van (contra)infiltratietechnieken 
gebruik te hebben gemaakt, ondanks de extra risico’s (kosten) die eraan hingen (collega’s 
kennen je, ze weten waar je woont en met wie je omgaat, etc.). Door te gaan werken 
bij het bedrijf dat later zijn slachtoffer wordt, komt Fouad eenvoudig op de hoogte 
van de beveiligingsmaatregelen, de interne procedures en weet hij het moment te 
bepalen dat er een maximaal geldbedrag in de kluis aanwezig is. Daarnaast stelt deze 
techniek hem in staat om een plattegrond te bemachtigen, bedrijfskleding voor zijn 
mededaders te organiseren (valt minder op) en in zijn plan ook oog te hebben voor 
de snelste vluchtroute (baten). Fouad merkt op tijdens de voorbereiding rekening te 
houden met de politie. Hij heeft precies uitgezocht wat de werkwijze van de politie is bij 
overvallen en gijzelingen (draaiboeken vond hij op internet); welke middelen er ingezet 
worden en hoe lang het duurt voordat de politie er kan zijn. Fouad neemt hiertegen 
zijn tegenmaatregelen (vgl. Marth, 2003). Omdat de politieprocedure onder andere 
behelst het omsingelen van het pand,  is het zijn bedoeling om voor die tijd weg te zijn. 
Aangezien de politie altijd met auto’s komt, heeft hij de vluchtweg en -middelen hier 
specifiek op uitgezocht. Hij kiest bewust voor de scooter als vluchtmiddel en een route 
die de politie (de bekende paaltjes) met de auto niet kan volgen. 

Maatregelen tegen afluisteren
Een van de meest gebruikte opsporingstechnieken die de Nederlandse politie 
hanteert, is het afluisteren van telefoonverkeer (interceptie). Alhoewel het 
basisconcept door de jaren heen is uitgebreid met modernere varianten (internettap, 

106 In politiejargon wordt gesproken over een WOD-traject (werken onder dekmantel) in plaats van undercoveroperaties. 
 Dit laatste wordt meer gebruikt in de media.
107 Bron: Optreden gijzelingen en ontvoeringen (2012). Politie Kennis Net (PKN), Domein Gevaarsbeheersing/ CCB.
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OVC,108 imei-tap109), was deze techniek meer dan twintig jaar geleden al bekend 
bij criminelen en werden er  verschillende tegenmaatregelen gehanteerd (Korf en 
Verbraeck, 1992). Anouk (onbekenden: kindzaken) is ook op de hoogte van dit 
opsporingsmiddel en vertelt dat ze hierom amper wat over de telefoon bespreekt 
om te voorkomen dat de politie op de hoogte komt. Ook het gebruik van een “eigen 
taal” (dialect), om de politie te hinderen, wordt volgens haar bewust gebruikt. In 
haar familie en vriendenkring wijzen ze er elkaar ook op. “Nie lau prefeln”, hetgeen 
volgens haar inhoudt: “pas op met wat je zegt”. Dit wordt bijvoorbeeld tijdens 
een telefoongesprek gedaan, als iemand iets te loslippig wordt. Dina bevestigt dit 
laatste en vertelt dat als je echt iets kwijt moet, er dan in het “bargoens” gesproken 
wordt. 

“Die kennen hun [politie] weer niet. Het is een taal die je moeilijk kunt verstaan. 
Bij ons gaat dat heel anders allemaal. Als wij ook op het bureau vast komen te 
zitten en we zullen naast elkaar zitten en we zullen de taal gebruiken en dan wordt 
de politie wel eens kwaad, want zij begrijpen dat niet.” (Dina, samenplegers: 
geweldloze vrouwenkidnap)

 
Het spreken in de eigen moedertaal of juist in een andere taal (zoals bij het eerder 
genoemde voorbeeld van Eisa), gebruiken verschillende respondenten  om het 
afluisteren door de politie tegen te gaan. Abimbola (onbekenden: langdurige 
vrijheidsberoving) weet dat zijn dialect niet te verstaan is door de politie en dat 
er ook geen goede tolken voor zijn. Andere respondenten maken gebruik van 
“sluiertaal” of hanteren codes om het afluisteren van de telefoon tegen te werken. 
Hiermee kan niet alleen voorkomen worden dat de politie voor die tijd iets ontdekt, 
maar het is ook na afloop effectief. “Laat de politie maar bewijzen wat je ermee 
bedoelt”, aldus Felix (geweldplegers: seksuele vrijheidsberoving). 
Zoals eerder is opgemerkt, praat Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige 
vermogenszaak) tijdens de ontvoering bewust in een andere taal. Enerzijds om het 
slachtoffer op het verkeerde been te zetten, anderzijds om de(ze) politie(methode) 
te frustreren. Zeker in combinatie met de speciaal hiervoor gekochte prepaid 
telefoons (techniek). Hierdoor heeft volgens Eisa, ook het uitpeilen van de telefoons 
geen zin meer, iets wat het verleden hem heeft geleerd. Fabian (geweldplegers: 
gewelddadige vermogenszaak) gaat nog een stap verder en vertelt als extra 
veiligheid, zijn telefoon helemaal uit elkaar te halen en bij een radio neer te leggen 
als hij overleg heeft. Dit om te voorkomen dat de politie via de telefoon iets van de 
plannen meekrijgt. Het opsporingsmiddel is inmiddels zo ingeburgerd, dat Fabian 
hier zelfs routinematig mee om lijkt te gaan. “Ik wissel om de twee weken van 
telefoon en simkaart. Het is een gewoonte geworden.” (Fabian, geweldplegers: 
gewelddadige vermogenszaak) 

Ervaring versus beginner
Door eerder gepleegde incidenten heeft Camero (geweldplegers: gewelddadige 
vermogenszaak) geleerd dat via zijn telefoon, de politie een hoop kan achterhalen. 

108 Afluisteren in specifieke ruimtes.
109 Het IMEI-nummer is het unieke 15-cijferige serienummer van een GSM-toestel.
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Hij neemt daarom geen telefoon mee tijdens de ontvoering (en maakt, zoals gezegd, 
gebruik van speciale portofoons). Volgens Camero is het essentieel dat je bij dit 
soort zaken (vrijheidsberovingen) goed voorbereid en duidelijk naar elkaar bent, 
anders gaat het mis. Ervaring met de politie ontbreekt bij Dahbia (samenplegers, 
gewelddadige vrouwenkidnap) en haar vriendinnen. Ze maken weliswaar een plan, 
hebben een taakverdeling en kennen de plek waar zij hun slachtoffer van haar vrijheid 
beroven (waarbij ze op de hoogte zijn van de aanwezige bewakingscamera’s), maar 
denken niet dat politie er iets mee zal doen, dus nemen ze geen tegenmaatregelen. 

“Ik weet dat de politie de telefoon kan afluisteren, dat zie ik wel eens op tv, maar ik 
hield er geen rekening mee. Ik vertel toch niets verkeerds wat ze zouden kunnen 
horen…Ik zou zelf geen telefoons afluisteren, het is toch geen drugshandel, dat 
is toch nergens voor nodig… Ik ben toch geen crimineel. Bij een meisje van 15 
is dat toch niet nodig?” (Dahbia, samenplegers: gewelddadige vrouwenkidnap)

Door gebrek aan ervaring met politie en justitie en verschil in perceptie (zij vond het 
een ruzie in plaats van een echt strafbaar feit), houdt Dahbia ondanks het feit dat ze 
de techniek wel kent, geen rekening met politiebemoeienis in het algemeen en de 
inzet van afluistertechnieken in het bijzonder. 
Een tip die de ervaren Elano (zedendelinquenten, seksuele vrijheidsberoving) in dit 
kader anderen (minder ervaren respondenten) graag wil geven: “Bel niet meer met 
je pocket”, omdat de politie je kan afluisteren. “Je kunt beter vanuit een café bellen 
of helemaal niet meer.” 

Maatregelen tegen forensisch onderzoek
De technieken die de politie kan gebruiken om sporen te achterhalen of bewijslast te 
verzamelen, hebben door technologische vernieuwingen de laatste jaren een enorme 
‘boost’ gekregen (vgl. McIntosh, 1975). Vooral de opkomst en mogelijkheden van 
DNA zorgen voor aardig wat politiesuccessen. (Adcock & Chancellor, 2012, Adcock 
& Stein, 2011; Kop et al., 2011; De Poot et al., 2004). De meeste respondenten zijn 
op de hoogte van dit succes. Hun tegenmaatregelen zijn er enerzijds op gericht 
om zo weinig mogelijk sporen achter te laten en anderzijds om de resultaten 
van deze technieken in een ander daglicht te zetten (misleiding).110 Opvallend 
is dat sommige tegenmaatregelen effectief blijken te zijn tegen verschillende 
politietechnieken. Het dragen van handschoenen en bivakmutsen voorkomt niet 
alleen dat het slachtoffer je kan herkennen of dat de politie via camerabeelden je 
identiteit kan achterhalen (observatie), het zorgt er ook voor dat je geen sporen 
achter laat. Chámo (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) vertelt tijdens de 
uitvoering van zijn gijzeling bewust een bivakmuts en handschoenen te dragen om 
niet herkend te worden én geen sporen achter te laten. Tegenmaatregelen die ook 
door veel andere respondenten worden genomen. 
Cadfael (roekelozen: langdurige vrijheidsberoving) nuanceert de effectiviteit van 
deze tegenmaatregelen en probeert realistisch te zijn. Hij weet dat de politie 
verschillende forensische technieken kan inzetten om bewijs te verzamelen, maar 
houdt daar zelf veelal geen rekening mee. 

110 Ook wel staging genoemd.
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“Andere criminelen zijn wel heel professioneel, met handschoenen, vaseline en 
zo, maar ik ben er niet zo mee bezig. Ik doe gewoon en probeer wel om zo min 
mogelijk sporen achter te laten, maar je kan nooit geheel voorkomen dat je iets 
achterlaat.” (Cadfael, roekelozen: langdurige vrijheidsberoving)

Ondanks het impulsieve begin, neemt Barry (gedrogeerden: gewelddadige 
vermogenszaak) na afloop gericht maatregelen om het forensische onderzoek van 
de politie te frustreren. Hij maakt hierbij handig gebruik van zijn eerdere ervaringen 
en geeft zijn mededaders niet alleen de opdracht om “met niemand erover te 
praten en de telefoon niet te gebruiken” (afluisteren), maar adviseert ook om de 
gebruikte auto goed schoon te maken. “Zorg dat het bloed weg is, maak hem goed 
schoon, want komen ze wel, dan zien ze gelijk het bloed en dan hebben ze DNA en 
dan ben je de lul.” (Barry, gedrogeerden: gewelddadige vermogenszaak)
Barry weet dat zonder forensisch bewijs het voor de rechter lastig is om je te  
veroordelen en daar gaat het volgens hem allemaal om. De rechter die oordeelt 
uiteindelijk en daar moet je volgens Barry je oprichten.
 
Kat- en muisspel
Biagino (gedrogeerden: langdurige vrijheidsberoving) vertelt dat nieuwe DNA-
technieken, waar de politie zoveel succes mee boekt, niet altijd een probleem 
hoeven te zijn. 

“We hadden het huis goed schoongemaakt, maar ze troffen toch allemaal 
bloedsporen aan. Daar hebben ze wel wat mee gedaan, maar ze konden niets 
bewijzen omdat wij verteld hadden dat ze onderling gevochten hadden.” 
(Biagino, gedrogeerden: langdurige vrijheidsberoving)

Ondanks het feit dat de politie over nieuwe of verbeterde forensische technieken 
beschikt, levert het in zijn geval geen veroordeling op. Sterker nog, Biagino krijgt 
na de uitspraak van de rechter een schadevergoeding van duizenden euro’s 
aangeboden omdat hij “onschuldig zou hebben vastgezeten”.
Cadfael (roekelozen: langdurige vrijheidsberoving) heeft een ander beeld bij de 
inzet van forensische technieken. Hij vindt dat “het spel” door de politie niet eerlijk 
wordt gespeeld. 

“De politie probeert je gewoon veroordeeld te krijgen, dan is voor hen de zaak 
rond en kunnen ze met de volgende bezig. Daar gaat het hen om, puur daarom. 
Het gaat hen niet om waarheidsvinding. Dat is het grootste probleem.” (Cadfael, 
roekelozen: langdurige vrijheidsberoving)

Cadfael beticht de politie van ‘tunnelvisie’ (vgl. Bollen, 2010; Rassin, 2007). Volgens 
hem probeert de politie zijn verhaal mooier te maken, “dingen die ik gezegd 
hebt komen op de rechtbank heel anders uit dan hoe ik het heb verteld”. Fouad 
(geweldplegers: gewelddadige vermogenszaak) beaamt het “lepe”gedrag van 
de politie. Recent heeft hij ervaren dat ondanks het feit dat de politie geen hard 
(forensisch) bewijs had er door haar andere technieken zijn gebruikt. De politie 
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had namelijk een van zijn mededaders voor een ander feit aangehouden en die 
vervolgens zo onder druk gezet dat hij namen is gaan noemen. Fouad had niet 
verwacht dat de politie dit soort technieken zou hanteren. “Je ziet het wel op tv 
maar je verwacht het misschien niet dat dit gebeurt in Nederland, maar ik heb het 
nu zelf ervaren.” (Fouad, geweldplegers: gewelddadige vermogenszaak) Het enige 
wat hij kon doen, is ontkennen en zwijgen (vgl. Beune, 2009). Fabian (geweldplegers: 
publieke vrijheidsberoving) vult hierbij aan: “Als je toch gepakt wordt, hou je bek 
en verraad elkaar niet”, dat zijn ongeschreven regels die volgens Fabian iedereen 
in zijn groep kent.

Variatie in contrastrategieën na afloop
Tot dusver zijn tegenmaatregelen beschreven die gebruikt zijn door respondenten 
tijdens de voorbereiding of uitvoering van de gepleegde  ontvoering of gijzeling. 
Sommige technieken zijn bewust, andere meer vanuit routine gehanteerd. Nu 
volgen de tegenmaatregelen die na afloop van de gepleegde vrijheidsberoving 
worden gebruikt. Deze zijn vooral bedoeld om de kans op een eventuele 
veroordeling (straf) zoveel mogelijk te beperken (baten). Vooral de (meer ervaren) 
vrijheidsberovers, ook degenen die vanuit een impuls hebben gehandeld, onder 
invloed zijn geweest of totaal niet hebben verwacht dat de politie zich zal bemoeien 
met hun situatie, kunnen met deze maatregelen de opgelopen schade zoveel 
mogelijk beperken. Ze hebben hierbij handig gebruik gemaakt van hun eerdere 
ervaringen met de misdaadbestrijding. Opvallend is dat respondenten die geen 
eigen ervaring hebben met de werkwijze van de politie, geen enkele moeite doen 
om hun activiteiten tijdens de uitvoering af te schermen of na afloop te verhullen. Ze 
gebruiken hun eigen vervoersmiddel (die naar hen zelf te herleiden is), dragen geen 
handschoenen (om geen sporen achter te laten) of vermommingen (ter voorkoming 
van identificatie) en gebruiken hun eigen woning als safehouse om het slachtoffer 
in vast te houden. De enige uitzondering hierop is de echtgenoot van Amber 
(onbekenden: publieke vrijheidsberoving) die tijdens de vrijheidsberoving bewust 
van kleding (andere jas) en uiterlijk (pet) verandert en een andere auto gebruikt 
(die van Amber). Dit doet hij echter niet zozeer om zijn activiteiten voor de politie 
te verhullen, maar om minder snel herkend te worden door zijn slachtoffers. Dat hij 
met deze handelingen het politieonderzoek frustreert, is nooit bij hem opgekomen 
(vgl. Klerks, 2000; Korf & Verbraeck, 1992). 

Tegenmaatregelen bij het verhoor
Een tegenmaatregel die veelvuldig wordt toegepast (en al even werd aangestipt), 
richt zich op het politieverhoor. Uit ervaring heeft Cadfael (roekelozen: langdurige 
vrijheidsberoving) geleerd om niet meer tegen de politie te praten. De 
verhoorstrategieën die de politie gebruikt, herkent hij keer op keer en door te 
zwijgen, ontwijkt hij ze. Hij zegt nog liever onschuldig vast te zitten dan dat hij 
een ander moet verraden. Zijn belangrijkste (contra)strategie is pas gaan praten bij 
de rechter. Dan doet hij, alleen als dat in zijn voordeel is, zijn verhaal. Ook andere 
respondenten passen zwijgen als tegenmaatregel bij het verhoor toe, waarbij Chris 
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(roekelozen: gewelddadige vermogenszaak) vooral op het spel wijst, dat de politie 
speelt. 

“Die verhoorstrategieën, daar heb ik echt geen zin meer in. Ze doen altijd dat ze 
je tegen de ander willen uitspelen. Ik luister gewoon en ontken het vervolgens. 
Ik probeer altijd slimmer dan de politie te zijn. Ik kijk of ik gevolgd word. Kijk in 
spiegels, neem twee keer een rotonde, wissel vaak van telefoon, altijd prepaid, 
gebruik sluiertaal en probeer ze altijd zand in de ogen te strooien.” (Chris, 
roekelozen: gewelddadige vermogenszaak)

De goedvoorbereide Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) 
vermoedt dat de tegenpartij gekletst heeft tegen de politie. Door hem wordt daarom 
bewust een arrestatie uitgelokt (vgl. Marth, 2003), waarbij hij zich voorbereidt op 
het verdere politieonderzoek.

“Niets zeggen tijdens verhoor, zo weinig mogelijk bewijs achterlaten, leren van 
je fouten en je dossier goed bestuderen, dat is wat je dan moet doen. Pas bij 
de rechter, de tegenpartij in diskrediet brengen. De geloofwaardigheid van je 
tegenstander aantasten in rechtbank, dat is mijn manier om me te verdedigen. 
Daarnaast moet je zorgen dat ze nooit bewijs vinden. Ik gebruik geen telefoon 
meer, ik leer van eerdere fouten. Ook het uitpeilen van telefoons heb ik van 
geleerd. Het is een continu kat en muis spel, je moet gewoon stap voor stap 
bewegen, waarbij je rekening moet houden met drie soorten tijd, korte tijd, je 
maakt veel fouten, lange tijd en langdurige tijd. Vooral het laatste is belangrijk, 
je moet het juiste moment kiezen om toe te slaan.” (Eisa, zedendelinquenten: 
gewelddadige vermogenszaak)

De onervaren respondenten, zijn zoals gezegd in deze fase in het nadeel. Ze hebben 
geen weet van het vervolg en kunnen daarom ook geen tegenmaatregelen nemen, 
zoals bij Adam (onbekenden: kindzaken) het geval is en handelen intuïtief.

“Het was mijn eerste ervaring en ik vond het verschrikkelijk. Ik was mijn totale 
oriëntatie kwijt. Wel had ik het besef dat ik niet alles moest vertellen, zoals mijn 
kickboks achtergrond, dan krijg je alleen maar meer vooroordelen. Ik heb het 
in mijn voordeel verteld, maar zag dat de politie dat ook deed toen ik mijn 
verklaring terug las. Daar stonden dingen in, die ik niet had gezegd!” (Adam, 
onbekenden: kindzaken)

Ook andere onervaren respondenten zeggen alles aan de politie te hebben verteld. 
Overigens blijkt dat volledige medewerking en het afzien van tegenmaatregelen niet 
een exclusief kenmerk is voor onervaren respondenten. Ook sommige (crimineel) 
ervaren respondenten werken soms volledig mee aan het politieonderzoek 
en bekennen alles. Zo vertelt (de crimineel ervaren) Erol (zedendelinquenten: 
gewelddadige vrouwenkidnap) dat hij na het plegen van de gijzeling samen met 
zijn slachtoffer naar de politie is gegaan. Hij wordt meteen gearresteerd. Tijdens 
het politieonderzoek heeft hij “open kaart gespeeld en alles eerlijk bekend”. Erol 
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zegt dat hij dat in deze zaak ook zo wilde. Hij schaamt zich en is niet trots op wat hij 
gedaan had. Wel merkt hij op in andere situaties meer te  letten op wat hij doet en 
wat hij vertelt. Als saillant detail vertelt hij de laatste jaren, als ‘adviseur’ bij fraude- 
en oplichtingpraktijken betrokken te zijn en voorheen actief te zijn geweest in de 
drugshandel.   
De ervaren Elano (zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving) wijst in het kader 
van wel of geen tegenmaatregelen nemen, op het belang van de context waarin 
de vrijheidsberoving zich afspeelt. “Het hangt erg af van de situatie. Soms doe 
ik domme dingen en reageer ik in een impuls, zoals bij dat meisje. Dan maakt 
het me niets meer uit. Ik ben dan boos en doe dan echt domme dingen” (Elano, 
zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving). Hij nam tijdens door de hem 
gepleegde gijzeling geen enkele tegenmaatregel. 

“Op dat soort momenten, denk ik daar niet over na en doe ik gewoon wat me 
dan goed uitkomt. Het filmen van de seks was aan de ene kant een bevestiging 
van mijn mannelijkheid, ik ben een man weet je, maar ik had ook kunnen weten 
dat het tegen me kan worden gebruikt. Op dat moment dacht ik daar echt niet 
over na.” (Elano, zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving)

Dat dit niet alleen opgevat moet worden als neutralisatietechniek (goed praten 
van gemaakte fouten), wordt duidelijk als Elano vertelt over zijn huidige business 
(drugshandel), waar hij zich wel heel bewust van de dynamiek met de opsporing is. In 
die situaties is hij naar eigen zeggen “veel toffer” en probeert dan “zo veel mogelijk 
rustig te blijven, anders gaat het mis”. Andere respondenten bevestigen dat de 
context waarin de vrijheidsberoving zich afspeelt, van invloed is op wel of niet nemen 
van tegenmaatregelen. Barry (gedrogeerden: gewelddadige vermogenszaak) vertelt 
dat hij tijdens zijn ontvoering “zo ver heen was”, dat hij daar totaal niet meer over 
nadacht, maar normaal wel van het voorbereiden en plannen is.111

Ondermijnen vervolgonderzoek
Sommige respondenten zijn voorbereid op het moment dat de politie hen gaat 
arresteren, omdat er behoorlijk wat tijd tussen het plegen van de vrijheidsberoving en 
de uiteindelijke aanhouding zit. Via het criminele informatiecircuit (familie, vrienden 
of in sommige gevallen zelfs hun advocaat) krijgen ze te horen waar de politie hen 
voor zoekt, wat de politie weet, welke bewijzen er zijn, et cetera. Hierdoor zijn ze, 
ook achteraf, in staat om tegenmaatregelen te nemen. Ze stemmen niet alleen de 
verhalen op elkaar af (verhoor frustreren), ook houden ze na afloop rekening met 
het afluisteren van hun telefoongesprekken. Barry (gedrogeerden: gewelddadige 
vermogenszaak) vertelt in zijn situatie bewust met het afluisteren van zijn telefoon 
rekening te hebben gehouden. In het verleden is hij mede door zijn telefoongebruik 
veroordeeld en daarom waarschuwt hij zijn vrienden (mede daders) met wie hij de 
vrijheidsberoving heeft gepleegd hierover.

111 Hij vertelt daarom vaker niet dan wel gepakt te zijn.
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“Ik begin er dus niet meer aan. Maar die andere jongens wel. Ik had ze nog 
gewaarschuwd, van je wordt getapt, maar ze waren eigenwijs. Vooral die ene, 
zijn vrouw belt hem wel 10 keer op en ja, ik weet niet, dan zeggen ze gewoon 
die heeft hem een paar klappen gegeven, weet je wel…”. (Barry, gedrogeerden: 
gewelddadige vermogenszaak)

Boaz (gedrogeerden: langdurige vrijheidsberoving) zorgt na afloop van zijn gijzeling 
dat hij niet meer bij de andere daders in de buurt komt. Hierdoor wordt het voor 
de politie moeilijker om een verband te ontdekken. “Laat de politie maar bewijzen 
dat ik erbij was en wat ik heb gedaan”, aldus Boaz. Chris (roekelozen, langdurige 
vrijheidsberoving) merkt hierbij op dat ook geluk  soms mee kan spelen. In zijn geval 
heeft de politie nooit de locatie weten te achterhalen waar hij zijn slachtoffer had 
vastgehouden en gemarteld. “We hadden die plek maar summier schoongemaakt. 
Daar waren genoeg sporen te vinden geweest die tegen ons gebruikt konden 
worden. Gelukkig voor ons liet hij [slachtoffer] niet het achterste van zijn tong zien.” 
(Chris, roekelozen: langdurige vrijheidsberoving) 

Vechten of vluchten
Fijnaut (2004) maakt, zoals eerder gezegd, gewag van het feit dat sommige 
contrastrategieën gericht zijn op het (dis)functioneren van de politie en andere 
overheidsinstanties (offensief). Enkele tegenmaatregelen die Derk (samenplegers: 
gewelddadige vermogenszaak) hanteert, kunnen onder deze noemer geschaard 
worden. Zoals eerder is aangegeven, intimideert en bedreigt hij zijn slachtoffer 
dusdanig, dat deze bepaalde uitspraken doet die vervolgens opgenomen worden. 
Deze uitspraken kunnen, volgens Derk, tijdens een eventuele rechtszaak weer 
gebruikt worden (contrabewijs). Ook andere respondenten gebruiken dit soort 
tegenmaatregelen. Berat (gedrogeerden: vrijheidsberoving van mannen) zorgt 
ervoor dat zijn slachtoffer zo onder druk wordt gezet (bedreigen), dat hij zijn aangifte 
intrekt. In de visie van Berat wordt zonder aangifte, het politiedossier geseponeerd 
en zijn er voor hem helemaal geen nadelige consequenties meer.112 Is de intimidatie 
bij Derk en Berat vooral bedoeld voor het slachtoffer, bij Enzo (zedendelinquenten: 
gewelddadige vermogenszaak) is die gericht op zijn mededaders. Hij vertelt hen 
onder druk te hebben gezet. “Wat er gebeurd was, moest onder ons blijven. 
Niemand mocht er met anderen over praten en zeker niet met de politie”. (Enzo, 
zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak) Dat bedreiging en intimidatie 
intern worden toegepast en effectief is, beaamt ook Elano. 

“Veel gebeurt in de criminele wereld op vertrouwensbasis en als je vertrouwen 
geschonden wordt, dan moet je reageren en dan maakt niets meer uit. Ik deed 
alles met mijn “mozer”,113 zo kende ze mij ook, als je me bedondert dan pak ik 
je terug.” (Elano, zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving)

Tegenmaatregelen kunnen ook in een impuls ontstaan. Zoals bij Eddy 
(zedendelinquenten: gewelddadige vrouwenkidnap) het geval is. Hij weet dat 

112 Dat politieambtenaren ook ‘ambtshalve’ kunnen vervolgen, kwam kennelijk niet bij hem op.
113 Met de term “mozer”, verwijst Elano naar het merk (Mauser) van zijn vuurwapen.
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de politie komt en naar hem opzoek gaat. Om aan de politie te ontkomen, heeft 
hij zich verstopt. Zo kon hij een tijdje uit handen van de politie blijven. Bachir 
(gedrogeerden: gewelddadige vrouwenkidnap) duikt na de vrijheidsberoving onder 
bij vrienden. In zijn ogen slim, omdat de politie hem dan niet kan vinden. Echter, 
vanuit de feitelijke werkwijze van de politie kunnen bij de effectiviteit van deze 
maatregel vraagtekens gezet worden. Het sociale netwerk rondom de verdachte is 
een van de eerste handelingen in een politieonderzoek. In de meeste dossiers die 
in het kader van dit onderzoek zijn bestudeerd, zat een relatieschema. Weliswaar 
niet overal volledig en juist. Misschien dat de ervaring van Bachir vooral op het 
laatste is gebaseerd (onderschatting).

Dynamiek & typologie
Bezien vanuit de dynamische relatie met de misdaadbestrijding zijn de vrijheidsberovers 
in drie groepen te verdelen. Deze driedeling sluit aan bij die in hoofdstuk 7 (gebaseerd 
op de rationele keuzebenadering), maar zorgt voor een verdere inkleuring.

Tabel 8.1 - Overzicht tegenmaatregelen versus type vrijheidsberover
RKB-type Contra-

technieken
voor en 
tijdens

Contra-
technieken
na afloop

Type vrijheidsberover
n

Gepleegd type delict
n

Planners (5) Ja Ja Roekelozen (1)
Samenplegers (1)
Zedendelinquenten (2)
Geweldplegers (1)        

Gewelddadige vermogenszaak (5)

Improvi-
sators (24)

Nee 
(impulsieve 
start), tenzij 
vanuit 
routine

Ja
(gebaseerd 
op ervaring)

Onbekenden (3) 
Gedrogeerden (6)
Roekelozen (5)
Samenplegers (4)
Zedendelinquenten (4)
Geweldplegers (2)

Kindzaken (1)
Seksuele vrijheidsberovingen (4)
Langdurige vrijheidsberovingen (4)
Gewelddadige vrouwenkidnap (5)
Geweldloze vrouwenkidnap (1)
Gewelddadige vermogenszaken (5)
Vrijheidsberoving van mannen (1)
Publieke vrijheidsberovingen (3)

Naïeven (9) Nee Nee Onbekenden (3)
Samenplegers (1)
Zedendelinquenten (1)
Geweldplegers (4)

Publieke vrijheidsberovingen (2)
Kindzaken (2)
Seksuele vrijheidsberovingen (1)
Geweldloze vrouwenkidnap (1)
Gewelddadige vrouwenkidnap (2)
Vrijheidsberoving van mannen (1)

De planners hanteren zowel voor, tijdens als na afloop van de gepleegde 
vrijheidsberoving tegenmaatregelen. Ze proberen niet alleen ontdekking zoveel 
mogelijk te voorkomen, ook zorgen ze ervoor dat na een arrestatie de kans op 
een uiteindelijke veroordeling geminimaliseerd wordt. Opvallend is dat de 
vrijheidsberover die tot de planners gerekend kan worden vooral een gewelddadige 
vermogenszaak lijkt te plegen, waarbij het gekozen slachtoffer crimineel actief is.
Bij de naïeven ontbreken de gedrogeerden en de roekelozen. Door hen is noch voor, 
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tijdens als na sprake van tegenmaatregelen en de gewelddadige vermogenszaak 
komt bij hen niet voor; evenmin als de langdurige vrijheidsberoving.
De groep improvisators gebruikt geen tegenmaatregelen voor en tijdens de 
vrijheidsberoving (routinegedrag uitgezonderd). Alleen na afloop wordt dit gebruikt, 
op grond van eerdere ervaringen. Deze groep omvat alle typen verdachten en 
pleegt ieder type ontvoering of gijzeling.

Samenvatting, reflectie & conclusie
De dynamische relatie met misdaadbestrijding heeft in dit hoofdstuk centraal 
gestaan. De politie gebruikt verschillende technieken om ‘boeven te vangen’ en 
criminelen verzinnen en hanteren maatregelen om uit handen van politie en justitie 
te blijven. 
De interviews met vrijheidsberovers brengen uiteenlopende tegenmaatregelen 
aan het licht, variërend van technische (zoals gebruik van nieuwe technieken om 
afluisteren en uitpeilen tegen te gaan), sociale (gebruik vrienden of familie tegen 
infiltratietrajecten) tot meer informatiegerichte maatregelen (zoals contraobservatie). 
Deze tegenmaatregelen kunnen zowel voor, tijdens als na de gepleegde 
vrijheidsberoving toegepast worden. De geïnterviewde vrijheidsberovers baseren 
zich hierbij op hun eigen perceptie over de werkwijze van de politie en handelen 
dienovereenkomstig. Hun perceptie hoeft echter niet altijd correct te zijn. Gebaseerd 
op eerdere ervaringen, kan bij ‘doorgewinterde criminelen’ een onderschatting van 
de (methoden en technieken gehanteerd door) de politie ontstaan. Ze weten als 
geen ander dat de politie niet overal aanwezig kan zijn en dat lang niet in elke 
situatie alle beschikbare tactieken en technieken worden ingezet. Hun eerder 
opgedane kennis en expertise leert hen dat de politie ook haar beperkingen kent 
en prioriteiten stelt. De onervaren evenknie ontbeert dergelijke kennis en baseert 
haar beeld over de werkwijze van de misdaadbestrijders op wat zij via de media 
of van anderen verneemt. Hierdoor ligt bij onervaren criminelen het gevaar van 
een overschatting van de misdaadbestrijding op de loer. Dit laatste heeft weer 
consequenties voor hun beslissingen.  
De gehanteerde tegenmaatregelen kennen de nodige variatie. Een belangrijk verschil 
wordt veroorzaakt door het feit of er bewust of impulsief voor vrijheidsberoving is 
gekozen en of deze op ‘professionele wijze’ is voorbereid en uitgevoerd. In het 
laatste geval, wordt bewust nagedacht over eventuele politiebemoeienis en worden 
tegenmaatregelen genomen. Specifieke ervaring met ontvoeringen en gijzelingen 
zorgt ervoor dat tijdens de voorbereiding en uitvoering gevaren en risico’s sneller 
worden herkend, zodat er op geanticipeerd kan worden. 
Bij impulsief ontstane en uitgevoerde delicten ontbreken, ondanks eventuele 
criminele ervaring, tegenmaatregelen (routinehandelingen daargelaten). Dit hoeft 
overigens niet te beteken dat er helemaal geen contratechnieken worden gebruikt. 
Integendeel. Na afloop hanteren respondenten die door de misdaad gepokt en 
gemazeld zijn, bewust tegenmaatregelen om het verdere opsporingsonderzoek 
te frustreren en de kans op een veroordeling te verkleinen. Op deze wijze zijn 
sommigen in staat om de juridische gevolgen van ondoordachte handelingen 
tijdens de impulsief gepleegde vrijheidsberoving zoveel mogelijk te neutraliseren. 



194  |  Ontvoeringen & Gijzelingen  |  8 Dynamiek met misdaadbestrijding

Deze ervaren groep staat in schril contrast met haar onervaren evenknie die tijdens 
haar impulsief gepleegde ontvoering of gijzeling, zowel voor, tijdens en na afloop 
totaal geen rekening houdt met politie en justitie. 
Opvallend is dat sommige tegenmaatregelen geschikt zijn om meerdere 
politietechnieken mee te frustreren. Overigens blijken niet alle tegenmaatregelen 
primair bedoeld te zijn om het politieonderzoek in de war te sturen. Ze worden 
ook gebruikt om bescherming te bieden tegen criminele concurrenten of de 
tegenpartij (slachtoffer en diens achterban). Daarnaast worden contrastrategieën 
specifiek gericht op de beïnvloeding van de rechtsgang. Na de arrestatie blijkt het 
politieonderzoek voor sommige respondenten maar bijzaak te zijn en is enkel  de 
uitspraak van de rechter van belang. Dat moet voor hen zo gunstig mogelijk zien uit te 
vallen en ze proberen zich daar (al dan niet op advies van de advocaat) op te richten. 
Het opvoeren van bijvoorbeeld een alternatief scenario (al dan niet onderbouwd 
met technische hulpmiddelen) tijdens de rechtszitting – wat onvoldoende door de 
politie is onderzocht – is een concept dat bij sommige vrijheidsberovers voor succes 
(lagere straf of vrijspraak) heeft geleid.
Niet iedere vrijheidsberover is bewust met bestrijding bezig. Duidelijk wordt dat naast 
ervaring, de context waarin het zich afspeelt van belang is of er tegenmaatregelen 
worden genomen. Niet alleen de gemoedstoestand van de respondent speelt hierbij 
een rol (gebruik van drank, drugs of beïnvloeding door psychische of emotionele 
druk), ook de perceptie van de situatie (wel of niet bezig met strafbaar gedrag) is 
van invloed op het al dan niet nemen van  tegenmaatregelen. Vrijheidsberovingen 
vinden niet plaats in een sociaal vacuüm, ze worden beïnvloed door de omgeving, 
waardoor er ondanks ruime ervaring en een gedegen voorbereiding door 
vrijheidsberovers geïmproviseerd moet worden. Opvallend is dat (immateriële) 
elementen, zoals eer, trots en schaamte – ook bij ervaren criminelen – een rol spelen 
of er wel of geen contrastrategieën worden genomen.
De dynamische relatie met de misdaadbestrijding zorgt niet voor een andere 
indeling van vrijheidsberovers, wel wordt de verkregen driedeling (hoofdstuk 7) 
verder ingekleurd.  
Om een ontvoering of gijzeling van een crimineel tot een goed einde te brengen, 
dienen vrijheidsberovers extra investeringen te plegen, zoals het gebruiken van 
gestolen auto’s, kogelwerende vesten, eigen (vuur) wapens met alle risico’s van dien 
(meer kosten). Bezien vanuit de perceptie van de daders, zijn echter ook de nodige 
baten te noemen. Naast de in het vorige hoofdstuk aangehaalde immateriële baten 
(aanzien, status) staan de materiële baten: een crimineel als slachtoffer betaalt 
gewoon. Daarnaast doet hij veelal ook geen aangifte en is  tevens de mogelijkheid 
aanwezig dat de politie niet veel aandacht aan de zaak besteedt omdat het toch 
‘criminelen onder elkaar zijn’ (kleinere pakkans). Dit laatste is veelal gebaseerd 
op eerdere ervaringen (men zou kunnen zeggen: evidence based practise). Met 
andere woorden, de kans om gepakt en veroordeeld te worden, is geringer, zeker in 
vergelijking met een vrijheidsberoving waar een onschuldig (minderjarig) persoon 
slachtoffer is. Het is dus van belang om bij de kosten-batenafweging, ook de 
dynamiek met de bestrijding mee te laten wegen.
Vanuit dit perspectief gezien, zijn de vrijheidsberovers ook in drie (RKB-)typen114 in te 

114 RKB-typen, gebaseerd op kenmerken uit de rationele keuzebenadering (zie hoofdstuk 7).
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delen: planners, improvisators en naïeven. Duidelijk wordt dat de manieren waarop 
de ‘planners’ hun activiteiten organiseren, pas echt goed te begrijpen zijn als ze 
gezien worden als maatregelen tegen opsporing en vervolging. Indachtig de visie 
McIntosh (1975) zijn de planners aan te merken als ‘professionele criminelen’ en zij 
lijken vooral één type vrijheidsberoving te plegen: gewelddadige vermogenszaken.
Dit laatste geldt in (veel) mindere mate voor de vrijheidsberovers die tot de 
‘improvisators’ gerekend worden. Zij plegen niet alleen elk type ontvoering of 
gijzeling, maar zijn tijdens de voorbereiding en uitvoering ook niet in staat om zich 
bezig te houden met de misdaadbestrijders. Pas na afloop kunnen ze, gebaseerd 
op eerdere ervaringen met politie en justitie, maatregelen nemen om de kans op 
een veroordeling zo klein mogelijk te maken (baten).
Tegenmaatregelen ontbreken helemaal bij de vrijheidsberovers die onder de 
‘naïeven’ geschaard worden. Zij doen geen enkele moeite om hun activiteiten te 
verhullen of de kans op een veroordeling te verkleinen. Frappant is, dat gewelddadige 
vermogenszaken en langdurige vrijheidsberovingen niet door de naïeven worden 
gepleegd en dat de verdachtenclusters gedrogeerden of roekelozen niet tot deze 
groep behoren.




