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Met deze studie beoogden we een criminologische beschrijving en analyse van 
(en ontwikkelingen in) ontvoeringen en gijzelingen in Nederland. Richtinggevend 
waren vier onderzoeksvragen, deels vooral beschrijvend en voor een ander deel 
verklarend van aard. Voor het beantwoorden van deze vragen pasten we een 
combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden toe en maakten we gebruik 
van politiegegevens – databestanden (HKS) en dossiers – en van diepte-interviews 
met plegers van vrijheidsberoving (althans personen die hiervan verdacht waren 
geweest). In dit afsluitende hoofdstuk integreren we de bevindingen uit voorgaande 
hoofdstukken en trekken hieruit conclusies.    

Cijfers en mensen van vlees en bloed
Bij onderzoek naar (ontwikkelingen in) de omvang van criminaliteit, in dit geval 
vrijheidsberovingen, lag de keuze voor kwantitatieve methoden voor de hand. 
Bij onderzoek naar de aard van criminaliteit was dit minder vanzelfsprekend – of 
zelfs beter van niet. Enerzijds pasten we in deze studie kwalitatieve methoden toe 
ter aanvulling op de kwantitatieve gegevens en analyses, onder andere door een 
aselecte steekproef van 72 politiedossiers grondig uit te kammen en vervolgens 
met de additioneel verkregen informatie de resultaten van de statistische analyse 
(clusteranalyse) van de HKS-data beter te duiden. Zo bleek onder andere uit de 
dossieranalyse dat in het verdachtencluster dat aanvankelijk werd geduid als ‘solistische 
gewelddadige mannen’ ook mannen zaten die de vrijheidsberoving niet in hun eentje 
hadden gepleegd. Daarom werd dit cluster omgedoopt in ‘geweldplegers’. Een 
duidelijke beperking van politiebestanden als HKS – en in mindere mate ook van 
politiedossiers – was dat informatie over belangrijke in de criminologische literatuur 
genoemde thema’s (zoals motief, voorbereiding en werkwijze, slachtofferkeuze en 
psychische gesteldheid) hierin ontbrak of onvolledig was. De diepte-interviews met 
38 vrijheidsberovers, geselecteerd uit de geanalyseerde politiedossiers, zorgden voor 
nog meer informatie. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat het cluster dat op basis van 
de HKS-analyse was getypeerd als ‘onervarenen’ werd hernoemd tot ‘onbekenden’: 
deze personen kwamen niet voor in de bestanden van de Nederlandse politie, maar 
uit de interviews bleken sommigen wel eerder in het buitenland met de politie in 
aanraking te zijn geweest. 
Anderzijds waren de diepte-interviews niet slechts bedoeld om de kwantitatieve 
data te complementeren, maar hadden ze ook een doel op zich, namelijk inzicht te 
verschaffen in het denken en doen van vrijheidsberovers. Door met hen, als ‘mensen 
van vlees en bloed’ (Kleemans et al., 2008) en vanuit hun eigen perspectief, te spreken 
over zichzelf, hun rol bij de vrijheidsberoving en over hun visie op de politie, verkregen 
we niet alleen meer, maar ook andersoortige informatie en daarmee nieuwe inzichten 
(vgl. Concannon, 2008; Holmes & Holmes, 2009; Marth, 2003 en Yang et al., 2007). 
Hierdoor werden de uit de HKS-analyse resulterende clusters nog verder ingekleurd 
en verdiept, met als gevolg dat bijvoorbeeld het cluster ‘ervaren criminelen’ vanwege 
hun drank- en drugsgebruik uiteindelijk werd getypeerd als ‘gedrogeerden’ en het 
cluster ‘jonge gewelddadige mannen’, vanwege het belang dat zij hechten aan een 
gewelddadig imago, als ‘roekelozen’. Verderop worden in dit hoofdstuk uitsluitend 
de uiteindelijke typeringen van de verdachtenclusters gehanteerd. 
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Ten slotte waren de diepte-interviews met ontvoerders en gijzelnemers cruciaal 
voor de beantwoording van de beide theoretische onderzoeksvragen, namelijk 
de verklarende waarde van de rationele keuzebenadering en de dynamiek met 
misdaadbestrijding.  

Trends in vrijheidsberovingen
De eerste onderzoeksvraag luidde: Welke patronen en ontwikkelingen in 
vrijheidsberovingen doen zich voor, in het bijzonder in Nederland, in de periode 
1999-2008? 
In hoofdstuk 4 werd over de omvang van ontvoeringen en gijzelingen vastgesteld 
dat de Nederlandse politie gedurende deze tien jaar bijna 7000 unieke 
vrijheidsberovingen en ruim 9000 aangehouden verdachten registreerde. Bezien 
over de gehele periode leek in beide gevallen sprake van een opwaartse trend, 
maar nauwkeuriger beschouwd vertoonden vooral de aangiftes een golfbeweging. 
Op een aanvankelijke daling in de aangiftes tijdens de jaren 1999-2001 volgde een 
ruime verdubbeling in de periode 2002-2006 en daarna liep het aantal aangiftes 
weer terug, maar bleef wel hoger dan eind jaren negentig. Het aantal aanhoudingen 
bleef in de periode 1999-2002 vrij stabiel, om vervolgens te stijgen naar bijna het 
dubbele in 2006. Daarna ging het omlaag, maar bleef wel hoger dan in het begin.
Wat betreft de aard van vrijheidsberovingen in Nederland resulteerde statistische 
analyse van de beschikbare politiegegevens (HKS) over vrijheidsberovingen in 
deze periode (1999-2008) in acht delictclusters, in omvang variërend van ruim 300 
tot ruim 800. Op grond van de meest onderscheidende kenmerken werden deze 
clusters, in volgorde van grootte (van grootst naar kleinst), als volgt betiteld: 

1) gewelddadige vrouwenkidnap 
2) publieke vrijheidsberovingen 
3) gewelddadige vermogenszaken
4) kindzaken 
5) geweldloze vrouwenkidnap 
6) seksuele vrijheidsberovingen 
7) vrijheidsberoving van mannen 
8) langdurige vrijheidsberovingen. 

In termen van trends verdubbelde tussen 1999 en 2008 het aandeel gewelddadige 
vrouwenkidnap, terwijl het aandeel gewelddadige vermogenszaken en seksuele 
vrijheidsberovingen in hetzelfde tijdsbestek kleiner werd.

 
Typen vrijheidsberovers
Met de tweede onderzoeksvraag verschoof de focus van het delict vrijheidsberoving 
naar de daders: Welke typen vrijheidsberovers kunnen in Nederland onderscheiden 
worden? 
In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag bewandelden we verschillende 
methodologische wegen. Eerst werden de beschikbare politiegegevens (HKS) over 
verdachten van vrijheidsberovingen in de eerdergenoemde periode (1999-2008) 
statistisch geanalyseerd, met als resultaat zes verdachtenclusters (hoofdstuk 4). 
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Mede op basis van informatie uit de politiedossiers (hoofdstuk 5) en de diepte-
interviews (hoofdstuk 6 en verder) typeerden we deze clusters uiteindelijk als volgt: 
	 Onbekenden (cluster A)
	 Gedrogeerden (cluster B)
	 Roekelozen (cluster C)
	 Samenplegers (cluster D)
	 Zedendelinquenten (cluster E)
	 Geweldplegers (cluster F)

Omvang en trends in typen vrijheidsberovers
In hoofdstuk 4 keken we niet alleen naar ontwikkelingen in de omvang en aard van 
vrijheidsberovingen, maar ook naar trends wat betreft verdachten van ontvoeringen 
en gijzelingen. In omvang varieerden de verdachtenclusters van ruim 1000 tot ruim 
2400. Beginnend met het grootste en eindigend met het kleinste cluster was voor 
de gehele periode van tien jaar de volgorde: (1) geweldplegers, (2) samenplegers, 
(3) roekelozen, (4) gedrogeerden, (5) zedendelinquenten en (6) onbekenden. 
Terugkerend naar de eerste onderzoeksvraag bleken, naast de genoemde 
cijfermatige ontwikkelingen in de aard van vrijheidsberovingen, door de tijd 
heen trends waar te nemen bij vrijheidsberovers. In de periode 1999-2008 steeg 
het aandeel onbekenden en samenplegers, terwijl het aandeel roekelozen en 
zedendelinquenten kleiner werd.

Verschillende typologieën
Typologieën zijn constructies waarmee variatie tussen afzonderlijke fenomenen 
(zoals vrijheidsberovingen) of personen (zoals ontvoerders en gijzelnemers) 
wordt geordend in categorieën. Tegenover de beperking van het reduceren van 
individuele verschillen staat het voordeel dat typologieën (overgeneraliserende) 
stereotyperingen van ontvoerders en gijzelnemers overstijgen (vgl. Cooper, 1981; 
Crelinsten & Szabo, 1979; Roebuck, 1967). Cavanaugh & Gelles (2005) menen dat 
het opstellen van een typologie van zowel delict als dader noodzakelijk is om inzicht 
in een bepaald crimineel fenomeen te kunnen krijgen. En typologieën winnen aan 
kracht wanneer uit verschillende, zowel kwantitatieve als kwalitatieve, bronnen 
wordt geput (Yang et al. (2007). “Combining approaches will offer strengths that a 
single approach will not provide” (Curtis, 2002:305). Dat is precies wat we met de 
delict- en verdachtenclusters deden: we keken zowel naar delicten als daders en 
combineerden kwalitatieve en kwantitatieve methoden.  
Dit laat onverlet dat, zoals gezegd, typologieën constructies van een veelzijdige 
werkelijkheid zijn. Bepalend zijn het doel waarvoor en het perspectief van waaruit 
een typologie wordt opgesteld en de kenmerken waarop deze is gebaseerd 
(Crelinsten & Szabo, 1979).
Bij de delict- en daderclusters was het doel vooral beschrijvend, maar deze studie 
wilde ook bijdragen aan de theoretische verklaring van ontvoeringen en gijzelingen. 
Daarover gingen de andere twee onderzoeksvragen – en bij de beantwoording 
ervan hanteerden we een andere indeling, namelijk: ‘onschuldige burgers’, ‘gewone 
criminelen’ en ‘echte gangsters’. Daarover straks meer. 
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Vrijheidsberovingen en de rationele keuzebenadering
De derde onderzoeksvraag was: In hoeverre en op welke wijze draagt de rationele 
keuzebenadering bij tot het verklaren van vrijheidsberovingen en het gedrag van 
(typen) vrijheidsberovers?
De rationele keuzebenadering gaat uit van calculerende daders en stelt, kortweg, 
dat criminaliteit verklaard kan worden vanuit de afweging van kosten en baten. 
Beide kunnen materieel of immaterieel zijn. De veronderstelling van calculerende 
daders staat echter haaks op bijvoorbeeld daders die niet weloverwogen, maar 
juist impulsief of routinematig handelen (Lissenberg et al., 2001; Van Dijk et al., 
2006; Verwee et al., 2007; Wright & Decker, 1997). Daarbij komt dat motieven 
voor vrijheidsberoving sterk emotioneel geladen kunnen zijn, bijvoorbeeld het 
voorkomen van gezichts- of statusverlies in eigen kring (Marth, 2003).
In hoofdstuk 7 gingen we uitgebreid in op de rationele keuzebenadering en hielden 
we de narratives van de geïnterviewde vrijheidsberovers tegen het licht van het 
beslissingsmodel van Clarke & Cornish (1985,1986). Daarin werden als belangrijkste 
beslismomenten bij het plegen van misdrijven achtereenvolgens onderscheiden: (1) 
de keuze en bereidheid om misdrijven te plegen; (2) de beslissing om daadwerkelijk 
een specifiek misdrijf te plegen; (3) beslissingen inzake de concrete uitvoering van 
het specifieke misdrijf; (4) beslissingen gedurende de criminele loopbaan. 
De interviews bevestigden dat de beslismomenten die bij vrijheidsberoving van 
belang waren inderdaad uit meerdere stappen bestonden (keuze en bereidheid om 
misdaad te plegen, keuze voor delict en uitvoering). Ze maakten ook duidelijk dat 
die specifiek zijn voor vrijheidsberoving (overrompelen, vasthouden, verplaatsen en 
verborgen houden van het slachtoffer en zorgen dat je de buit krijgt). 

Planners, improvisators en naïeven 
Tegelijkertijd bleek slechts een klein deel van de geïnterviewden voor, tijdens en 
na de vrijheidsberoving elke stap bewust te hebben doorlopen. Hen typeerden 
we in hoofdstuk 7 vanuit het perspectief van de rationele keuzebenadering als 
planners. In sterk contrast hiermee stonden de naïeven, bij wie rationaliteit bij 
de vrijheidsberoving veelal ver te zoeken was. De improvisators namen een 
tussenpositie in. 

Echte gangsters, gewone criminelen en onschuldige burgers 
Later, in hoofdstuk 9, ontstond op basis van hoe de geïnterviewden zichzelf bij 
voorkeur typeerden een andere driedeling. De onschuldige burgers vonden dat 
zij niet crimineel hadden gehandeld en zagen zichzelf vooral als slachtoffer van 
de situatie. De gewone criminelen beschouwden zichzelf wel als crimineel en 
pakten alles aan wat zich aandiende (generalisten). De echte gangsters betitelden 
zichzelf als beroepscrimineel en waren vaak ook gespecialiseerd in bepaalde 
misdrijven. Deze zelftypering overlapte sterk de indeling op basis van de rationele 
keuzebenadering (de RKB-typen), met uitzondering van de echte gangsters, die 
bij de vrijheidsberoving niet allemaal planners bleken te zijn geweest. Sommigen 
hadden we eerder als improvisator getypeerd, maar uit de interviews kwam naar 
voren dat zij bij andere criminele activiteiten doorgaans bewust en planmatig te 
werk gingen. De overige improvisators typeerden zichzelf als gewone criminelen 
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en de eerder als naïeven ingedeelde respondenten typeerden zichzelf zonder 
uitzondering als onschuldige burgers. 

Het gedrag van echte gangsters kon met de rationele keuzebenadering 
goed inzichtelijk worden gemaakt. Zij hadden de stappen van het 
rationele beslissingsmodel van Cornish & Clarke (1986) veelal bewust 
doorlopen en hun keuzes en beslissingen kwamen daadwerkelijk tot stand 
na een kosten – batenafweging. De baten wogen voor hen zwaarder 
dan de kosten. Daarbij maakten ze niet alleen een afweging tussen 
materiële kosten en baten (zoals bij de klassieke variant van de rationele 
keuzebenadering), maar ook van immateriële kosten. Deze immateriële baten  
– of het tegendeel hiervan: het verlies of de beschadiging hiervan als kostenpost – 
bestonden voor een belangrijk deel uit ‘criminele waarden’ (zoals respect onder 
elkaar en status in criminele kring) en vertoonden een opvallende gelijkenis 
met de ‘straatwaarden’ waar De Jong (2007) in zijn studie naar delinquente 
Marokkaans-Nederlandse jongens gewag van maakte.
Toch namen niet alle zelfbenoemde ‘echte gangsters’ bij de vrijheidsberoving alle 
stappen bewust en weloverwogen. Er zaten ook respondenten tussen die we eerder 
typeerden als ‘improvisator’ en die bij een spontaan ontstane vrijheidsberoving 
betrokken waren geraakt. Impulsiviteit kon dus ook bij ‘echte gangsters’ wel 
degelijk een rol spelen. Bij de spontaan ontstane vrijheidsberovingen was er geen 
voorbereiding en werden bij de start veelal irrationele beslissingen genomen, maar 
tijdens de uitvoering kreeg de ratio een steeds grotere rol (beslissingen om risico’s 
te verminderen, waardoor verwachte kosten afnamen) en zelfs de overhand nam. 
Andersom kwam overigens ook voor bij ‘echte gangsters’: de vrijheidsberoving was 
goed voorbereid en verliep aanvankelijk volgens plan, maar tijdens de uitvoering 
werden ze geconfronteerd met onverwachte situaties of ontstonden, in het geval 
van medeplegers, onderlinge meningsverschillen over hoe te handelen.

De verklarende kracht van de rationele keuzebenadering schoot voor gewone 
criminelen duidelijk tekort. Zij handelden niet alleen vanuit een impuls, hetgeen zich 
slecht liet vertalen in termen van een kosten-batenafweging; ook waren ze minder 
in staat om de irrationele aspecten van hun handelen, zoals emoties, psychische 
gesteldheid (al dan niet door het gebruik van alcohol en/of drugs) onder controle 
te krijgen. Rationaliteit was bij hun beslissingen dan vaak ook ver te zoeken. Dit 
hoefde echter niet te betekenen dat zij helemaal geen weloverwogen beslissingen 
namen. Net als bij de ‘echte gangsters’ het geval was, speelden groepsprocessen 
bij sommige ‘gewone criminelen’ een rol bij de keuzes die zij maakten. Een 
belangrijk onderscheid met de ‘onschuldige burgers’ was dat ‘gewone criminelen’ 
ook ‘criminele waarden’ konden nastreven, waar bij de kosten-batenafweging dus 
rekening mee gehouden moest worden. Bovendien hadden de ‘gewone criminelen’ 
de eerste stap van het beslissingsmodel van Cornish & Clarke in het verleden al 
gemaakt en hadden ze er, in tegenstelling tot de ‘onschuldige burgers’, geen 
problemen mee om met het plegen van criminaliteit hun doelen te verwezenlijken. 

De gemaakte keuzes en de genomen beslissingen van respondenten die zich tot 
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de onschuldige burgers rekenden, lieten zich het minst goed vatten in termen van 
de rationele keuzebenadering. Zij pleegden de vrijheidsberoving niet alleen vanuit 
een impuls, veelal hadden ze niet eens de eerste stap in het model van Cornish & 
Clarke genomen. Dat wil zeggen: zij hebben niet voldaan aan de voorwaarde van 
een keuze voor en bereidheid tot het plegen misdrijven. 

Dynamiek met bestrijding
Voortbouwend op de opvatting van McIntosh (1975) dat de manier waarop criminaliteit 
wordt georganiseerd pas goed begrepen kan worden door deze te beschouwen 
vanuit hoe deze wordt bestreden, luidde de vierde en laatste onderzoeksvraag: In 
hoeverre en op welke wijze wordt de organisatie van vrijheidsberovingen beïnvloed 
door misdaadbestrijding?
De dynamische relatie met misdaadbestrijding was het centrale thema in 
hoofdstuk 8. De interviews met vrijheidsberovers brachten 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 werden zowel voor, tijdens als na de 
gepleegde vrijheidsberoving toegepast – maar lang niet in alle gevallen. Bovendien 
baseerden de geïnterviewde vrijheidsberovers zich op hun eigen perceptie van 
de werkwijze van de politie en handelden dienovereenkomstig en hun perceptie 
was niet vanzelfsprekend altijd correct. Ten slotte waren er forse verschillen tussen 
doorgewinterde criminelen en respondenten die nauwelijks of niet eerder met de 
politie in aanraking waren geweest. Hieronder bespreken we de invloed van (de 
perceptie van) misdaadbestrijding op de organisatie van vrijheidsberovingen bij de 
drie zelfbenoemde typen.   

De echte gangsters toonden zich in de interviews terdege bedacht op de 
dynamische relatie met misdaadbestrijding. Zij namen hiertegen hun maatregelen, 
zowel voor, tijdens als na afloop van de ontvoering of gijzeling. Ook de ‘echte 
gangsters’ die bij een impulsief ontstane vrijheidsberoving betrokken waren 
geweest (de ‘improvisators’), bleken in staat om tijdens de uitvoering de kans op 
ontdekking (zoveel mogelijk) te minimaliseren door gebruik van contrastrategieën. 
De ‘echte gangsters’ hielden bij hun kosten-batenafweging aan de batenkant 
vaak ook rekening met de pakkans en de kans op een uiteindelijke veroordeling. 
Sommige hieruit voortvloeiende (en gehanteerde) tegenmaatregelen aan de 
kostenkant waren ogenschijnlijk het resultaat van irrationele keuzes (kosten hoger 
dan de baten), maar konden bij nadere beschouwing vanuit het perspectief van 
de rationele keuzebenadering toch als rationeel geduid worden (meer baten dan 
kosten). Een duidelijk voorbeeld hiervan was de slachtofferkeuze. Op één na alle 
‘echte gangsters’ kozen slachtoffers die ook in het criminele milieu actief waren. 
Deze keuze leek op het eerste gezicht weinig rationeel. Immers, vrijheidsberoving 
van crimineel ervaren personen bracht extra risico’s met zich mee, zoals een grotere 
kans dat slachtoffers zich zouden verzetten en verdedigen, meer noodzaak om 
attributen voor overrompeling aan te schaffen (waaronder vuurwapens) en een 
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grotere kans om zelf letsel op te lopen. Met andere woorden, de kosten gingen 
omhoog. Echter, door bij de kosten-batenafweging ook rekening te houden met 
de (gepercipieerde) lagere kans op ontdekking, arrestatie en veroordeling (volgens 
de redenering: politie geeft minder prioriteit aan ontvoeringen van criminelen dan 
bij ‘gewone’ slachtoffers; criminelen doen geen aangifte en werken niet/minder 
mee met justitie, waardoor meer kans op lagere straftoekenning), konden de 
(ingeschatte) baten uiteindelijk zwaarder wegen dan de kosten. Dit te meer wanneer, 
niet ongebruikelijk, geredeneerd werd in de trant van “criminelen betalen altijd”. 

Voor zover gewone criminelen tijdens de uitvoering van hun onvoorbereide, impulsief 
gestarte vrijheidsberoving gebruikmaakten van tegenmaatregelen, bleken die vaak 
te bestaan uit routinehandelingen, voortvloeiend uit criminele ervaring (bijvoorbeeld 
voorzichtig met telefoon, geen sporen achterlaten). Meer bewust namen zij, net als 
de ‘echte gangsters’, na afloop tegenmaatregelen om politieonderzoek te frustreren 
en de kans op een veroordeling te minimaliseren. 

Bij de onschuldige burgers ontbraken contratechnieken. Zij hadden bij de 
organisatie van de vrijheidsberoving helemaal geen rekening gehouden met 
misdaadbestrijding. Zij reden in hun eigen auto, gebruikten hun eigen woning als 
safehouse, droegen geen handschoenen of bivakmutsen om herleiding naar de 
hun identiteit te voorkomen. Ook werkten ze later doorgaans volledig mee aan het 
politieonderzoek, waarbij ze alles eerlijk vertelden. 
 

Overzicht: Rationele keuze, dynamiek met bestrijding en typen

Echte gangsters – kiezen bewust voor 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. Zij beroemen zich op hun criminele professionaliteit. Zij plegen 
vooral gewelddadige vermogenszaken, maar ook langdurige, seksuele en publieke 
vrijheidsberovingen komen voor. 
Gewone criminelen – 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 en de 
respondenten kunnen uit elk verdachtencluster komen. Alle soorten ontvoeringen 
en gijzelingen, met uitzondering van de kindzaken, werden door hen gepleegd.
Onschuldige burgers – 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. Zij komen niet uit de verdachtenclusters 
gedrogeerden en roekelozen. Wat betreft delictclusters ontbreken de gewelddadige 
vermogenszaken en de langdurige vrijheidsberovingen.
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Rationaliteit, impulsiviteit en routine
Een belangrijke meerwaarde van de rationele keuzebenadering is dat met het 
beslissingsmodel van Cornish & Clarke (1986) vrijheidsberovingen beter inzichtelijk 
worden. Er kunnen, descriptief, opeenvolgende stappen worden onderscheiden en 
die zijn ook specifiek voor vrijheidsberovingen. Tot op zekere hoogte kan met de 
rationele keuzebenadering ook het gedrag van vrijheidsberovers verklaard worden. 
De verklaringspotentie neemt toe wanneer bij de kosten-batenanalyse niet alleen 
materiële, maar ook immateriële aspecten (emoties, groepsprocessen) worden 
meegenomen. Dit te meer indien bij de immateriële kosten en baten ook ‘criminele 
waarden’, als respectievelijk gezichtsverlies en statusgewin, en de dynamiek met 
misdaadbestrijding verdisconteerd worden.
Dit laat onverlet dat lang niet alle vrijheidsberovingen goed en volledig te verklaren 
zijn vanuit de rationele keuzebenadering. Zelfs de meest ervaren echte gangsters 
kunnen bij gijzelingen en ontvoeringen impulsieve beslissingen nemen. Veel sterker 
geldt dit voor de impulsief gestarte vrijheidsberovingen door gewone criminelen. 
De rationele keuzebenadering kan hun gedrag wel in belangrijke mate inzichtelijk 
maken, maar slechts beperkt verklaren – en dan nog vooral het gedrag na afloop 
van de vrijheidsberoving. Als verklaringskader lijkt de routine activiteitenbenadering 
(routine activity) meer perspectief te bieden. Deze criminologische zienswijze 
borduurt weliswaar voort op principes van de rationele keuzebenadering, maar 
Cohen en Felson (1979) die als grondleggers worden beschouwd, stellen dat een 
criminele gebeurtenis, in ons geval vrijheidsberoving, beschouwd moet worden als 
een gecombineerd resultaat van toeval en een drietal noodzakelijke voorwaarden: 
(1) de aanwezigheid van een gemotiveerde dader, (2) de aanwezigheid van een 
aantrekkelijk doelwit en (3) de afwezigheid van adequaat toezicht. Het tegelijkertijd 
optreden van deze voorwaarden op een specifieke plaats en tijdstip, zorgt ervoor 
dat een ontvoering of gijzeling plaatsvindt. Deze benadering is door de mix van 
daders, doelwitten en toezicht niet alleen breder, maar biedt vanwege de aandacht 
voor de factor ‘toeval’ ook meer ruimte voor een zekere mate van impulsief gedrag 
– en kan derhalve een vruchtbare aanvulling zijn op de rationele keuzebenadering 
(Felson & Clarke, 1998; Lissenberg et al., 2001; Van Dijk et al., 2006). 
Bij de vrijheidsberovers die zichzelf rekenden tot de gewone criminelen leken de 
eerste twee voorwaarden (gemotiveerde dader en aantrekkelijk doelwit) op te 
gaan. Vooralsnog was echter gerede twijfel gerechtvaardigd over het voldoen aan 
de derde voorwaarde (afwezigheid van adequaat toezicht). Deze vrijheidsberovers 
verwachtten vaak niet dat de politie in actie zou komen, of waren dusdanig onder 
invloed van alcohol en/of drugs dat ze zelfs niet aan politieoptreden dachten. 
Ter verklaring van vrijheidsberovingen door de gewone burgers leek de 
routine activiteitenbenadering het minst beloftevol te zijn. Zij hielden bij hun 
vrijheidsberoving helemaal geen rekening met misdaadbestrijding. Maar ze waren 
misschien wel op tijd gestopt als de politie langs was gekomen.
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Tot slot
Veel politietrainingen zijn gebaseerd op incidenten die door een specifiek type 
daders zijn begaan. Cooper (1981) noemde als voorbeeld de gijzeling van Israëlische 
sporters tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München, die gepleegd werd 
door zogenoemde ‘politieke extremisten’. Deze gijzeling leverde volgens Cooper 
wereldwijd input voor politiële bestrijdingsmaatregelen. Dit terwijl de gijzeling in 
München heel atypisch was (vgl. Yang et al., 2007). Deze studie toonde zonneklaar 
aan dat grote, geruchtmakende zaken uitzonderingen zijn en maakte duidelijk dat 
er veel variatie was in vrijheidsberovingen en in vrijheidsberovers.

Vrijheidsberovingen zijn heel divers. Ze verschillen naar tijd, plaats en dader. Dus 
dient de aanpak ervan op deze diversiteit te worden afgestemd (Marth, 2003). Een 
goed inzicht in typen vrijheidsberovers is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde 
(Cavanaugh & Gelles, 2005). Door de grote variatie in vrijheidsberovingen en 
vrijheidsberovingen te ordenen in clusters en typen hebben we hieraan een bijdrage 
willen leveren. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat dit geen receptenboek is 
voor een algemeen toepasbare, effectieve aanpak van gijzelingen en ontvoeringen. 
Zoiets lijkt overigens ook niet haalbaar. Al was het alleen maar omdat vrijheidsberovers 
zelf vaak weinig planmatig te werk gaan. Zelfs als ze zich wel rationeel en gedegen 
hebben voorbereid, kunnen ze worden overrompeld door emoties en nemen ze 
impulsieve beslissingen.   
    




