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In voorgaande hoofdstukken zijn vanuit verschillende invalshoeken verschillende 
typen vrijheidsberovers onderscheiden. Dat de zoektocht naar een typologie 
verschillende indelingen kan opleveren, is geen verrassing. Roebuck (1967) wijst 
in zijn klassieke studie al op de variatie in typologieën als gevolg van verschillen 
in insteek tussen wetenschappelijke disciplines.115 Bepalend voor een typologie 
zijn de kenmerken of variabelen die worden gekozen om een indeling op te 
baseren (Crelinsten & Szabo, 1979; zie ook hoofdstuk 2). Tot nu toe hebben we 
achtereenvolgens politiegegevens (hoofdstuk 4 en 5) en interviews met ontvoerders 
en gijzelnemers – eerst vooral beschrijvend (hoofdstuk 6) en daarna meer vanuit 
theoretisch perspectief (hoofdstuk 7 en 8) als basis genomen. In dit hoofdstuk 
zetten we de laatste stap en is de insteek: hoe zien vrijheidsberovers zichzelf en hoe 
verhoudt hun zelftypering zich tot de indelingen in eerdere hoofdstukken?      

Stereotypen en zelftypering
Verschillende respondenten wijzen in de interviews spontaan op de vooroordelen 
die in hun ogen ten onrechte bij politie en justitie over hen zouden bestaan. Cadeo 
zegt: 

“Je gaat misschien met criminelen om, jij staat met ze op de foto en het 
politieteam denkt dan, die kennen we niet, maar het zal ook wel een crimineel 
zijn. Ik heb het dossier hier, dat ze zeggen over mij dat ik een organisatie heb 
met die en die en die, maar nee, ik ben gewoon een rustige jongen die een paar 
wietplantjes heeft gekweekt en toevallig wat mensen kent. Dan ben je meteen 
een zware jongen voor hen.” (Cadeo, roekelozen: seksuele vrijheidsberoving)

Tegelijkertijd hanteren respondenten zelf ook stereotypen, zoals in het geval van 
Freek (geweldplegers: vrijheidsberoving van mannen). Een gijzeling of ontvoering is 
in zijn ogen een zwaar misdrijf. Volgens hem plegen grote criminelen als Holleeder 
dit soort “zware zaken”. Het bevreemdt hem dat zijn naam daar nu ook bijstaat. 
Tijdens de interviews is aan alle respondenten gevraagd hoe zij zichzelf zien of 
het liefst zouden willen typeren (vgl. De Haan & Vos, 1993). Het ligt in de lijn der 
verwachting dat zij andere kenmerken belangrijk vinden om een onderscheid 
te kunnen maken dan bijvoorbeeld de politie (vgl. Cavanaugh & Gelles, 2005; 
Crelinsten & Szabo, 1979; Yang et al., 2007). Op basis van wat zij hierover te berde 
brengen, zijn drie groepen te onderscheiden, te weten: ‘onschuldige burgers’, 
‘gewone criminelen’ en ‘echte gangsters’.116 

Onschuldige burgers
Respondenten die zichzelf zo benoemen, zien zichzelf vooral als slachtoffer van de 
situatie. Ze vinden niet dat er sprake is van enig crimineel handelen en reageren 
veelal vanuit een impuls. De eerste stap van het criminal decision model (Cornish 

115 (1) Legalistic, (2) Physical-constitutional- hereditary, (3) psychological-psychiatric en (4) sociological (1967: vii).
116 Sommige respondenten namen letterlijk deze woorden in de mond (onschuldige burgers, gewone criminelen 
 en echte gangsters), anderen hanteerden soortgelijke benaming. In enkele gevallen werden geen concrete termen 
 genoemd, maar was uit het verhaal af te leiden tot welke groep zij zichzelf schaarden.
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& Clarke, 1986):117 de beslissing een (crimineel) delict te plegen om een bepaald 
doel te bereiken, is door hen niet bewust genomen. Sterker nog, ze vertellen dat ze 
niets (meer) met de criminele wereld te maken willen hebben en schamen zich voor 
het label dat ze met hun impulsieve daad hebben gekregen. In de ogen van Freek 
(geweldpleger: vrijheidsberoving van mannen), die zichzelf tot deze groep rekent, 
is dit stempel niet alleen onterecht; hij merkt op dat je er ook niet makkelijk vanaf 
komt. Anderen gaan hier wat luchtiger mee om en zien (weliswaar achteraf) ook de 
humoristische kant. Zo zegt Anna: “Ze kennen me wel en soms is het alleen maar, 
hé kidnapper” (Anna, onbekenden: kindzaken).
Van een voorbereiding of het hanteren van tegenmaatregelen om politie en 
justitie te frustreren (McIntosh, 1975), is bij deze respondenten geen sprake. Ze 
accepteren de gevolgen van hun (criminele) handelingen en werken volledig mee 
aan het politieonderzoek. In onderstaande tabel (tabel 9.1) is weergegeven welke 
respondenten zich tot deze groep rekenen en wat voor soort vrijheidsberoving ze 
hebben gepleegd. 

Tabel 9.1 - Overzicht ‘onschuldige burgers’ & gepleegd type vrijheidsberoving
Naam (verdachtentype) Type delict
Amber (onbekenden) Publieke vrijheidsberoving

Anna (onbekenden) Kindzaken

Adam (onbekenden) Kindzaken

Anouk (onbekenden) Kindzaken

Dahbia (samenplegers) Publieke vrijheidsberoving

Erdem (zedendelinquenten) Seksuele vrijheidsberoving

Farzad (geweldplegers) Geweldloze vrouwenkidnap

Fatih (geweldplegers) Gewelddadige vrouwenkidnap

Ferry (geweldplegers) Gewelddadige vrouwenkidnap

Freek (geweldplegers) Vrijheidsberoving van mannen

Gewone criminelen
De tweede groep betitelt zichzelf als ‘gewone crimineel’. In tegenstelling tot de vorige 
groep, schamen deze respondenten zich niet voor deze benaming. Ze beschouwen 
het als een noodzakelijk onderdeel van ‘het leven op straat’. De beslissing om met 
criminele handelingen een bepaald doel te bereiken, is door hen in het verleden al 
gemaakt en daar staan ze nog steeds achter. Deze respondenten pakken aan wat 
zich aandient, maken gebruik van de gelegenheid die zich voordoet, waardoor ze 
zich nergens echt in hebben gespecialiseerd (generalisten).118 Ze kiezen ook niet 
specifiek voor het delict vrijheidsberoving, maar reageren in een impuls en gaan 
daarbij opportunistisch te werk. De context waarin ze zich op dat moment bevinden, 
creëert niet alleen de situatie, maar limiteert ook de mogelijkheden (Verwee et al., 
2007; Yang et al., 2007; Wright & Decker, 1997). Volgens Abimbola (onbekenden: 
langdurige vrijheidsberoving), die zichzelf tot deze groep rekent, voelt dat soms 
oneerlijk. Hij zegt:

117 Ook wel ‘model van de rationele keuze’ genoemd. (vgl. Dijk et al., 2006:152).
118 Zie hoofdstuk 6.
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“When you do things, you do it. When steal and come to jail you know that you 
do it. But in cases you become involved (…). I was telling the judge to punish 
me for things that I did, the drugs trafficking, but not for the things that I didn’t 
plan to do, the kidnapping. But the judge didn’t see it like that.” (Abimbola, 
onbekenden: langdurige vrijheidsberoving)

Door de impulsieve start hebben deze respondenten niet (echt) nagedacht over de 
eventuele gevolgen van hun handelen. Ze hebben daarom ook geen voorbereidingen 
getroffen en maatregelen genomen om hun activiteiten te verhullen. Pas na afloop 
realiseren zij zich de consequenties en proberen alsnog de schade voor henzelf 
zoveel mogelijk te beperken. Hierbij maken ze handig gebruik van hun eerdere 
ervaringen met politie en justitie (cf. Caroll & Weaver, 1998; Hochstetler, 2001). In 
tabel 9.2 staat een overzicht van de respondenten die zich tot deze groep rekenen, 
tot welk verdachtentype zij horen en wat voor type ontvoering of gijzeling ze hebben 
gepleegd. 

Tabel 9.2 - Overzicht ‘gewone criminelen’ & gepleegd type vrijheidsberoving
Naam respondent (verdachtentype) Type delict
Abimbola (onbekenden) Langdurige vrijheidsberoving

Bachir (gedrogeerden) Gewelddadige vrouwenkidnap

Bas (gedrogeerden) Gewelddadige vermogenszaak

Berat (gedrogeerden) Vrijheidsberoving van mannen

Biagino (gedrogeerden) Langdurige vrijheidsberoving

Boaz (gedrogeerden) Langdurige vrijheidsberoving

Cadfael (roekelozen) Langdurige vrijheidsberoving

Cemal (roekelozen) Gewelddadige vrouwenkidnap

Chamo (roekelozen) Gewelddadige vermogenszaak

Cadeo (roekelozen) Seksuele vrijheidsberoving

Dave (samenplegers) Publieke vrijheidsberoving

Dina (samenplegers) Geweldloze vrouwenkidnap

Direnc (samenplegers) Gewelddadige vrouwenkidnap

Duygu (samenplegers) Publieke vrijheidsberoving

Eddy (zedendelinquenten) Gewelddadige vrouwenkidnap

Erol (zedendelinquenten) Gewelddadige vrouwenkidnap

Everto (zedendelinquenten) Seksuele vrijheidsberoving

Felix (geweldplegers) Seksuele vrijheidsberoving

Echte gangsters
De derde groep typeert zichzelf het liefste als ‘echte gangster’. Zij benadrukken 
tijdens de interviews hun professionele voorbereiding en uitvoering (Caroll 
en Weaver, 1998; Hochstetler, 2001; McIntosh, 1975). Ze vertellen bewust de 
“schemering van de ondeugende kant van de samenleving”119 op te zoeken en 
beschouwen de criminele wereld als hun eigen wereld (cf. De Jong, 2007). Deze 

119 Uitspraak van Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak).
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respondenten willen zich duidelijk onderscheiden van de ‘gewone criminelen’ en 
gebruiken termen als “gebakjes”, “jankers” of “junken” om die anderen (negatief) 
af te schilderen. 
Volgens de vrijheidsberovers die zich tot deze groep rekenen, is het grote verschil 
dat zij bewust kiezen voor het plegen van een ontvoering of gijzeling (specialist). 
In tegenstelling tot de ‘gewone criminelen’, denken zij goed na over hoe ze de 
vrijheidsberoving gaan plegen, wie hun slachtoffer wordt en wat de eventuele 
risico’s zijn. Met andere woorden, de stappen van het criminal desicion model van 
Cornish & Clarke (1996) worden door de ‘gangsters’ bewust en doordacht genomen 
(zie hoofdstuk 7). Zij treffen daarbij een gedegen voorbereiding, maken zoveel als 
mogelijk gebruik van eerdere ervaringen met dit specifieke delict en houden bewust 
rekening met eventuele politiebemoeienis. Dit laatste zowel voor, tijdens als na afloop 
en ze nemen hier hun maatregelen tegen. Ze calculeren zelfs een eventuele arrestatie 
in (Atkinson et al., 1987; Marth, 2003). Tijdens een detentieperiode proberen ze te 
leren van de fouten die zij hebben gemaakt om hun werkwijze te verbeteren. “Als 
je kiest voor de criminele wereld, dan moet je zorgen dat je niet gepakt wordt, of 
het accepteren”, aldus Eisa (zedendelinquenten: gewelddadige vermogenszaak). Hij 
vertelt niet alleen te streven naar perfectie en geen fouten meer te maken, maar 
benadrukt ook het belang om “gevoelloos” te zijn. “Als je te veel je emoties laat zien, 
kom je zwakker over…”. Dit laatste aspect kan geduid worden als ‘mentale hardheid’, 
een kenmerk waar Katz (1988) al op wees (zie hoofdstuk 7). 
In tabel 9.3A staan deze vrijheidsberovers opgesomd, inclusief het gepleegde type 
delict, die zich tot deze groep rekenen. Opvallend is dat het in alle gevallen om een 
gewelddadige vermogenszaak gaat. 

Tabel 9.3A - Overzicht ‘echte gangsters’ & (bewust) gepleegd type vrijheidsberoving
Naam (verdachtentype) Type delict
Camero (roekelozen) Gewelddadige vermogenszaak

Derk (samenplegers) Gewelddadige vermogenszaak

Eisa (zedendelinquenten) Gewelddadige vermogenszaak

Enzo (zedendelinquenten) Gewelddadige vermogenszaak

Fouad (geweldplegers) Gewelddadige vermogenszaak

Maar er zijn meer respondenten die menen dat ze het beste als ‘echte 
gangsters’ getypeerd kunnen worden. Dit ondanks hun betrokkenheid bij 
een impulsief gepleegde vrijheidsberoving, waarvan zij zelf vinden dat die 
allesbehalve professioneel is. Volgens deze respondenten komt dat omdat de 
vrijheidsberoving hen als het ware heeft overvallen en ze hebben moeten handelen 
naar omstandigheden. Tijdens hun ‘normale’ criminele professie (drugshandel, 
overvallen of inbraak) zijn ze wel degelijk bezig met een gedegen voorbereiding, 
het hebben van een taakverdeling en het nemen van goed overwogen beslissingen 
en houden ze rekening met de misdaadbestrijding om hun criminele activiteiten af 
te schermen en te consolideren. Met andere woorden, ze zijn in hun ogen dan wel 
als professionele criminelen te beschouwen. In de volgende tabel (tabel 9.3B) zijn 
deze respondenten weergegeven, met in de laatste kolom tevens het specialisme 
waarin zij zichzelf als professional zien. 
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Tabel 9.3B - Aanvullend overzicht ‘echte Gangsters’ & (onbewust) gepleegde type 
vrijheidsberoving
Naam (verdachtentype) Type delict Professie
Afina (onbekenden) Langdurige vrijheidsberoving Drugshandel

Barry (gedrogeerden) Gewelddadige vermogenszaak Kluiskraak

Chris (roekelozen) Gewelddadige vermogenszaak Drugshandel

Elano (zedendelinquenten) Seksuele vrijheidsberoving Drugshandel

Fabian (geweldplegers) Publieke vrijheidsberoving Overvallen

Zelftypering versus eerdere indelingen
De driedeling op basis van de zelftypering vertoont opmerkelijke overeenkomsten 
met de zogenaamde RKB-typen (planners, improvisators en naïeven), die op basis 
van de rationele keuzebenadering en (verder ingekleurd door) de dynamische 
relatie met de misdaadbestrijding is ontstaan (zie hoofdstuk 7 en 8). Tabel 9.4 geeft 
de verschillende typen indelingen weer, bezien vanuit de zelftypering. 

Tabel 9.4 - Overzicht verschillende typen vrijheidsberovers & gepleegd type delict
Zelf-typering Gangsters (10) Criminelen (18) Burgers (10)
RKB-typen Planners Improvisators Naïeven

Verdachten-
clusters 

Onbekenden 1 1 4

Gedrogeerden 1 5 -

Roekelozen 2 4 -

Samenplegers 1 4 1

Zedendelinquenten 3 3 1

Geweldplegers 2 1 4

Delict-
typen 

Kindzaken - - 3

Seksuele vrijheidsberovingen 1 3 1

Langdurige vrijheidsberovingen 1 4 -

Gewelddadige vermogenszaken 7 2 -

Gewelddadige vrouwenkidnap - 5 2

Geweldloze vrouwenkidnap - 1 1

Vrijheidsberoving van mannen - 1 1

Publieke vrijheidsberovingen 1 2 2

De groep ‘echte gangsters’ bestaat enerzijds uit respondenten die in het vorige 
hoofdstuk gerekend zijn tot het RKB-type ‘planners’ en anderzijds uit respondenten 
die toen zijn ingedeeld als ‘improvisator’ (die impulsief een vrijheidsberoving hebben 
gepleegd), maar die vertellen in andere omstandigheden hun criminele activiteiten 
als een echte ‘planner’ aan te pakken.120 Normaliter kiezen ze bewust voor het 
delict dat ze gaan plegen, waarbij ze kosten en baten afwegen en contratechnieken 

120 Dit zijn Afina (onbekenden: langdurige vrijheidsberoving), Barry (gedrogeerden: gewelddadige vermogenszaak), 
 Chris (roekelozen: gewelddadige vermogenszaak), Elano (zedendelinquenten: seksuele vrijheidsberoving) en 
 Fabian (geweldpleger: publieke vrijheidsberoving).
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hanteren om ontdekking te voorkomen. Kijkend naar het type vrijheidsberoving dat 
de ‘echte gangsters’ plegen, valt op dat de gewelddadige vermogenszaken het 
meest voorkomen (7x). Daarnaast komen nu ook (in tegenstelling tot het RKB-type 
‘planners’) de langdurige, de seksuele en de publieke vrijheidsberovingen voor. 
De andere vier delicttypen ontbreken. Bij de ‘echte gangsters’ treffen we nu alle 
verdachtenclusters aan. 

De groep ‘criminelen’ is het grootst en komt grotendeels overeen met de 
respondenten die eerder tot de (RKB-type) ‘improvisators’ zijn gerekend.121 Ook 
de vrijheidsberovers uit deze groep komen uit alle verdachtenclusters, maar zij 
plegen, in tegenstelling tot het RKB-type, zeven (i.p.v. alle acht) verschillende typen 
vrijheidsberoving (vgl. tabel 8.1). De kindzaken ontbreken bij de respondenten die 
zichzelf tot deze groep rekenen. 

Tot slot de ‘onschuldige burgers’. Deze groep vertoont opvallende gelijkenis met het 
RKB-type ‘naïeven’. De respondenten die zichzelf hieronder rekenen, behoren niet tot 
de verdachtenclusters ‘gedrogeerden’ en de ‘roekelozen’. Bij de vrijheidsberoving die 
zij begaan, ontbreken de (delict)typen ‘langdurige vrijheidsberoving’ en ‘gewelddadige 
vermogenszaak’. Frappant is ook dat alle kindzaken door respondenten uit deze 
groep zijn gepleegd.

Samenvatting
In dit hoofdstuk is beschreven hoe vrijheidsberovers zichzelf betitelen. Hun 
zelftypering resulteert in drie groepen. Respondenten zien zichzelf als ‘echte 
gangsters’, ‘gewone criminelen’ of als ‘onschuldige burgers’. Deze indeling blijkt 
opvallend goed samen te vallen met de in hoofdstuk 8 op basis van de rationale 
keuzebenadering onderscheiden RKB-typen. 
Echte gangsters (RKB-type planners, inclusief de improvisators die normaliter 
hun criminele activiteiten grondig voorbereiden) beschouwen zichzelf als 
beroepscriminelen. Zij kiezen bewust voor de vrijheidsberoving en het slachtoffer; 
er is nagedacht over de uitvoering waarbij diverse voorbereidingen zijn getroffen en 
in alle fasen van het delict (voor, tijdens en na) houden ze rekening met eventuele 
politiebemoeienis. Respondenten uit deze groep bestaan uit alle typen verdachten. 
Zij plegen vooral gewelddadige vermogenszaken (en daarnaast seksuele en 
publieke vrijheidsberovingen en gewelddadige vrouwenkidnap).

Gewone criminelen (RKB-type improvisators, exclusief degenen die normaliter 
hun criminele activiteiten grondig voorbereiden) plegen vanuit een impuls een 
vrijheidsberoving, waarbij tijdens de voorbereiding en uitvoering geen rekening 
is gehouden met de politie (routinegedrag uitgezonderd). Pas na afloop nemen 
ze, gebaseerd op eerdere ervaringen, tegenmaatregelen. Deze zijn gericht om 
de kans op een uiteindelijke veroordeling te verkleinen. De criminele leefwereld 
wordt door hen omarmd, ze komen uit elk verdachtencluster en plegen elk type 
vrijheidsberoving, met uitzondering van kindzaken.

121  Met uitzondering van de vijf respondenten die hier tot de ‘echte gangsters’ gerekend worden.
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Onschuldige burgers (RKB-type naïeven) begaan vanuit een impuls de 
vrijheidsberoving, waarbij ze zowel voor, tijdens als na afloop geen rekening houden 
met de misdaadbestrijding. Tegenmaatregelen ontbreken in het geheel en een 
carrière in het criminele milieu wordt door hen niet geambieerd. Respondenten die 
zich tot deze groep rekenen, komen niet uit de verdachtenclusters gedrogeerden 
en roekelozen. Bij het type delict dat zij plegen, ontbreken de gewelddadige 
vermogenszaken en de langdurige vrijheidsberovingen.




