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Voorwoord

Dit rapport is het verslag van de bevindingen van een onderzoek naar mo-
tieven en keuzes van overvallers. Wij hebben in het kader van dit onder-
zoek tussen oktober 1989 en april 1991, met enkele tussenpozen, in totaal
14 maanden veldwerk verricht in vijf inrichtingen voor langgestraften.

In de eerste plaats zijn wij dan ook dank verschuldigd aan de gedeti
neerden, die ons, een enkeling daargelaten, niet alleen duldden in de bajes,
maar zich soms ook zeer behulpzaam toonden. Vanzelfsprekend geldt
onze dank bovenal de (noodgedwongen anoniem blijvende) overvallers die
ons genoeg vertrouwen schonken om uitgebreid met ons van gedachten te
wisselen.

Zonder de medewerking van het gevangenispersoneel was het evenmin
mogelijk geweest dit onderzoek tot een goed einde te brengen. Met name
danken wij John Nijhuis, Hans Veldhuis, Harry van der Schuit, Aale Ra-
maker, Joop Semplonius, Henk Smit, Klaas Renkema en Wilbert Kortman,
die ons in de verschillende inrichtingen wegwijs maakten en hulp boden bij
praktische problemen.

De leden van de Stuurgroep `Motieven en keuzes van overvallers' (zie
bijlage 1) waren steeds bereid ons adviezen en informatie te verstrekken en
vervulden een enthousiasmerende rol.

Delen van dit rapport werden besproken in het `AIO-paradijs', de pro-
movendiclub rond Professor Brunt, van de sectie Stadssociologie van het
Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. We zeggen de
leden hiervan: Rieke Leenders, Thaddeus Muller, Dieteke van Ree, Heleen
Ronden en Gert Vogel dank voor hun constructieve commentaar. Lodewijk
Brunt begeleidde ons tijdens en na het veldwerk. Zowel zijn scherpe kritiek
als zijn niet-aflatende pogingen ons te laten geloven in de waarde van het
verzamelde materiaal waren buitengewoon nuttig en stimulerend.

In Cas Wiebrens van het WODC hadden we een andere begeleider die
ons op heilzaam vaderlijke wijze tegemoet trad. Hij was medeverantwoorde-
lijk voor de opzet van het onderzoek en was er steeds actief bij betrokken.

Bouke Wartna verrichtte een groot deel van de kwantitatieve analyses.
Zijn geduld met twee statistisch weinig onderlegde onderzoekers hebben we
zeer op prijs gesteld.

Roberto Aidala voerde de gegevens ten behoeve van de SPSS-analyses in
en bleef blijmoedig papieren met vertrouwelijke gegevens transporteren
tussen Den Haag en Amsterdam.

Het Advies- en onderzoeksbureau Mertens & Partners droeg zorg voor
de interviews met de rechercheurs.

Huub Simons en Marita Kok maakten op zorgvuldige en bekwame wijze
de tekst drukklaar.



vi Voorwoord

Meer dan wie ook echter heeft Martin Grapendaal een rol gespeeld in dit
onderzoek. Niet alleen was hij betrokken bij de opzet ervan, tevens bleek
hij een in alle opzichten voortreffelijk begeleider. Wanneer het verblijf in
de bajes ons zo deprimeerde dat we gingen twijfelen aan onszelf en het
onderzoek, reisde hij onmiddellijk af om ons moed in te spreken en ons op
het rechte spoor terug te zetten. Tijdens de periode waarin het onderzoeks-
materiaal werd verwerkt, nam hij een deel van de kwantitatieve analyse
voor zijn rekening. Ook tijdens de laatste fase van dit project heeft hij zijn
stempel gedrukt. Een in eerste instantie lijvig en rommelig manuscript werd
door zijn bemoeienissen ontdaan van ballast en een niet altijd even logische
indeling. Voor dit alles zeggen wij hem oprecht dank.
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1 Inleiding

`Een jongeman van omstreeks 20 jaar heeft vanochtend om half tien een
geslaagde overval gepleegd in een bijkantoor van de Raiffeisenbank aan het
Willem van Noortplein te Utrecht. Zijn buit bedraagt f 10.000 (...) Een
circa 1,80 meter lange man van tenger postuur, blootshoofds met glad
achterover gekamd haar en een dun snorretje, gekleed in een kaki-kleurige
regenjas, betrad om half tien het bijkantoor, toen daar behalve twee man
personeel niemand aanwezig was. Hij droeg een zonnebril en had in zijn
gehandschoende handen een pistool (...)' Aldus berichtte Het Algemeen
Handelsblad op 16 augustus 1965, onder de kop `Gewapende jongeman
pleegt overval: "Geef op het geld of ik schiet"', over de eerste bankoverval
in Nederland. Nu, 28 jaar later, zijn vrijwel elke dag berichten over over-
vallen te lezen, en zijn deze verslagen al lang verbannen naar een van de
binnenpagina's. Een overval haalt tegenwoordig nog slechts de voorpagina's
van de landelijke dagbladen als er buitensporig veel geweld werd toegepast.
Het delict overval is letterlijk een alledaags verschijnsel geworden in onze
samenleving.

Sinds 1965 is het aantal overvallen, zowel op banken als op andere com-
merciële objecten, sterk toegenomen; bijna elk jaar is een stijging waar te
nemen. Het aantal overvallen sedert 1980 is samengevat in tabel 1.

De vlucht die het delict 'overval nam, deed banken besluiten zichzelf en
hun klanten te beschermen door beveiligingsmaatregelen als kogelwerend

Tabel 1: Aantallen overvallen op commerciële geldinstituten inclusief transportovervallen en
overige commerciële objecten* per jaar

geldinstituten en
geldtransport

overige commerciële
objecten

totaal

1980 240 283 523
1981 298 396 694
1982 246 324 570
1983 232 347 579
1984 273 404 677
1985 399 510 909
1986 414 517 931
1987 499 647 1146
1988 482 532 1014
1989 515 638 1153
1990 520 935 1455
1991 639 928 1567

* Overvallen op objecten als particuliere woningen, op taxichauffeurs, enzovoort, alsmede de
verschillende vormen van straatroof zijn hier niet meegeteld.

Bron: CRI



2 Hoofdstuk 1

glas, camera's, en stil alarm te treffen. De hiermee gepaard gaande kosten
overtroffen vele malen de door overvallen direct geleden financiële schade.

De schade die het gevolg is van overvallen, blijft niet beperkt tot het
financiële vlak; de vaak heftige emoties die een overval bij de slachtoffers
teweegbrengt, kunnen resulteren in psychische trauma's. Van der Velden
e.a. (1992) vonden dat één op de drie medewerkers van de Verenigde
Spaarbanken die ooit een overval hebben meegemaakt, nog last hebben van
ernstige verwerkingsproblemen. Deze verwerkingsproblemen kunnen be-
staan uit `ernstige gezondheidsklachten, heftige verwerkingsreacties en zelf
gerapporteerde "PTSS"-klachten (Post Traumatic Stress Syndrome)' (Van
der Velden e.a., 1992, p. 125).

De alarmerende toeneming in ons land van het aantal gewapende over-
vallen gaf in 1987 de toenmalige minister van Justitie Korthals Altes aanlei-
ding tot het instellen van een overlegorgaan waarin justitie en de Gezamen-
lijke Banken vertegenwoordigd waren. Dit orgaan, de `Werkgroep Justitie-
Banken', riep op zijn beurt een stuurgroep in het leven, die tot taak kreeg
onderzoek naar overvallers te doen plaatsvinden. Verontrusting over het
- ondanks alle beveiligingsmaatregelen - stijgende aantal overvallen deed
meer dan ooit de vragen rijzen wat de achtergrond is van plegers van over-
vallen, wat hen aanzet tot hun daad en hoe zij bij het voorbereiden en uit-
voeren van dit delict te werk gaan. Deze en dergelijke vragen resulteerden
in dit onderzoek naar motieven en keuzes van overvallers. Het werd opge-
zet en uitgevoerd in een samenwerkingsverband van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en de
vakgroep Sociologie van de Universiteit van Amsterdam.

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt verantwoor-
ding afgelegd over de gebruikte werkwijze en de onderzoeksbronnen.
Tevens wordt ingegaan op de betrouwbaarheid en de representativiteit van
het onderzoeksmateriaal. In hoofdstuk 3 wordt eerst kort behandeld wat
andere auteurs hebben opgemerkt met betrekking tot de onderzoeksvragen
die in deze studie centraal staan. Voorts wordt het gebruikte theoretische
kader uit de doeken gedaan. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de sociaal-
economische achtergronden van overvallers belicht. De criminele carrières
van overvallers en de verschillende doelen die zij met hun delict nastreven',
komen aan de orde in hoofdstuk 5. Op basis van deze twee aspecten wordt
in hetzelfde hoofdstuk een typologie van overvallers geconstrueerd. De
voorbereiding op de overval wordt behandeld in hoofdstuk 6. Hier wordt
het besluitvormingsproces met betrekking tot de samenstelling van het
overvalteam, het object en het tijdstip beschouwd. De overval zelf en de
manier waarop verschillende daders die uitvoeren, staan centraal in hoofd-
stuk 7, terwijl de vlucht en de arrestatie aan de orde komen in hoofdstuk 8.
De ideeënwereld van overvallers wordt nader belicht in hoofdstuk 9. De
door overvallers gebruikte neutralisatietechnieken en hun opvattingen over
onder meer geweld, politie en justitie passeren daar de revue. In hoofdstuk
10 worden de sociale organisatie en de contacten van overvallers bekeken.
In dit hoofdstuk worden de verhoudingen binnen het overvalteam en de
bindingen van overvallers met andere `criminelen' en met `burgers' behan-



Inleiding 3

deld. De motieven om door te gaan, danwel te stoppen met overvallen,
vormen de inhoud van hoofdstuk 11. De samenvatting en de conclusies
worden gepresenteerd in hoofdstuk 12.

Men dient zich bij het lezen van dit rapport te realiseren dat de hier-
in beschreven daders gedetineerd waren voor overvallen die ze voor het
merendeel pleegden in de tweede helft van het afgelopen decennium. Het is
dan ook denkbaar dat het hier naar voren komende beeld op bepaalde
punten afwijkt van de actuele situatie. Als gevolg van het toepassen van
buitbeperkende maatregelen door de banken is bijvoorbeeld sinds enkele
jaren een daling van de gemiddelde buit waarneembaar. Ook lijken zich
de laatste jaren een verschuiving in objectkeuze en een verlaging van de
gemiddelde leeftijd van de daders af te tekenen. Echter, wanneer een toe-
name van het aantal overvallers van een bepaald type gesignaleerd wordt,
betekent dat niet dat de beschrijving van de achtergrond, de ideeënwereld
en de modus operandi van dat type niet adequaat meer is. Vooralsnog is er
geen reden om aan te nemen dat deze verschuivingen zo'n invloed hebben
dat geconcludeerd moet worden dat de inhoud van dit' rapport door de
werkelijkheid achterhaald is.

Dit rapport bevat een groot aantal interviewfragmenten. ' Wij vonden
het passend om in een rapport waarin het perspectief van daders centraal
staat, hun uitspraken op te nemen. Bovendien waren veel daders-in
tegenstelling tot wat Ktihne (1986) hierover beweert -zeer wel in staat hun
weet- en waarderingsbezit onder woorden te brengen. Ze deden dit vaak zo
pregnant, dat we ervoor kozen om hen, waar mogelijk, in dit boek zelf aan
het woord te laten.

De geest waarin het onderzoek werd uitgevoerd en dit verslag werd
geschreven, is die van het cultuurrelativisme. Dat zo'n `verstehende' op-
stelling, zeker wanneer plegers van gewelddelicten het onderwerp van
studie zijn, niet door iedereen geapprecieerd wordt, blijkt bijvoorbeeld uit
de heftige discussie die ontbrandde naar aanleiding van het artikel `The
Management of a Mugging' van Lejeune (1977) (Posner, 1980; Lejeune,
1980; Sagarin, 1980; Cohen, 1980). We achten het evenwel acceptabel en
wetenschappelijk te verantwoorden om in studies naar het daderperspectief
elke vorm van morele verontwaardiging achterwege te laten.

Uiteraard zijn citaten van daders slechts dan gebruikt wanneer verschillende overvallers
zich op overeenkomstige wijze uitspraken over hetzelfde onderwerp. Vrijwel ieder mens
zondigt in spreektaal tegen regels van de grammatica. Omdat deze fouten de begrijpe-

lijkheid soms in de weg staan, hebben we die in de hier gepresenteerde citaten verbeterd.



2 Verantwoording'

2.1 Onderzoeksvragen en operationalisering

De doelstelling van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de plegers van
overvallen op commerciële objecten, in hun motivatie om tot dit delict
over te gaan en in de keuzes die ze hierbij maken. Aan de hand van het in
hoofdstuk 3 uiteengezette theoretisch kader werden deze doelstellingen
geconcretiseerd in een aantal onderzoeksvragen.
1. Wat is de achtergrond (sociaal, economisch) van overvallers?
2. Hoe verloopt de criminele carrière van overvallers?
3. Welke zijn de omstandigheden die overvallers motiveren tot hun delict?
4. Hoe verloopt het besluitvormingsproces, voor, tijdens, en na de overval

en hoe manifesteert zich dit in de modus operandi?
5. Is het mogelijk te komen tot een typologisering van overvallers?

Om duidelijk te maken hoe in dit onderzoek centraal staande begrippen
worden gebruikt, wordt hier nader ingegaan op een aantal termen.

Overval: een overval zal worden beschouwd als het zichtbare resultaat van
een afwegingsproces van de dader, gericht op het op onrechtmatige wijze
verkrijgen van materieel voordeel, met toepassing van mentaal of fysiek
geweld. Hoewel het delict straatroof formeel binnen deze definitie zou
vallen, en de plegers ervan vaak ook worden aangeklaagd op grond van
dezelfde artikels uit het Wetboek van Strafrecht, willen wij een overval
nadrukkelijk onderscheiden van een straatroof.' Het onderscheid tussen
overval en straatroof wordt ook door politie en justitie gehanteerd en
- zoals nog zal blijken - door de daders zelf. In het algemeen vindt een
overval plaats in een besloten ruimte (bank, juwelier, supermarkt, enz.)
en een straatroof in de openbaarheid. In de meeste gevallen zal het onder-
scheiden van straatroof en overval daarom geen problemen opleveren. Er
bestaat echter een grensgebied tussen beide delicten. Het beroven van een
geldloper vindt op straat plaats, maar wordt meestal toch gekwalificeerd
als een overval. Om overval van straatroof te onderscheiden moet aan de
bovenstaande definitie worden toegevoegd dat een overval wordt gepleegd

2

3

Delen van dit hoofdstuk zijn eerder verschenen in het themanummer `Daders aan het

woord' van Justitiële Verkenningen (Staring en Kroese, 1991).

Zowel het delict overval als het delict straatroof worden vaak onder de artt. 312 WvSr.
(diefstal met geweld) en 317 (afpersing) ondergebracht, soms ook onder art. 310-(eenvou-
dige diefstal) (zie De Haan, 1991). Daarnaast wordt in een beperkt aantal gevallen iemand
die betrokken was bij een overval, veroordeeld op de artt. 311 WvSr. (diefstal), 288
(doodslag) of 416 (heling) (zie Dijksterhuis en Janssen, 1976, pp. 3, 98-99).
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'(...) tegen personen in een besloten pand, of op professionele en particu-
liere geld- en waardetransporten' (De Haan, 1991, p. 58).

Een overval wordt voorafgegaan door een voorbereidingsfase, die kan
variëren van enkele minuten tot enige maanden, begint met de eerste drei-
ging met of toepassing van geweld en eindigt met het verlaten van de plek
waar het delict zich afspeelde. De `nasleep' bestaat uit de vlucht en-na
het bereiken van het vluchtdoel-de gedragingen van de daders die de
pakkans moeten verkleinen.

Motivatie: onder motivatie worden de factoren (psychologisch, sociaal of
economisch) verstaan die leiden tot het maken van keuzes. Een keuze is het
besluit om een bepaalde actie al dan niet te ondernemen.

Criminele carrière: onder criminele carrière kan worden verstaan `het ge-
heel van de (in een bepaalde periode) door een bepaald persoon gepleegde
delicten' (Kommer, 1988, p. 8). Het concept criminele carrière is vanuit
diverse invalshoeken bestudeerd. In de Chicago School, waar het concept
werd ontwikkeld, concentreerde men zich op de ontwikkelingsstadia in de
interacties tussen persoon en omgeving. Vooral de startfase van de carrière
kreeg aandacht, waarbij factoren als socialisatie, `peer group' en 'labeling'
een belangrijke rol speelden (Goffman, 1968; Becker, 1973). Ook werden
parallellen getrokken tussen criminele carrières en loopbanen in regulier
werk (Sutherland, 1989).

Naast deze invalshoeken bij het bestuderen van criminele carrières
bestaat een benadering die niet zozeer op de inhoud van het concept ingaat,
maar wel handig gereedschap aandraagt voor het in kaart brengen en analy-
seren van criminele carrières. Blumstein e.a. (1986) onderscheiden een
viertal dimensies aan het concept criminele carrière. De eerste daarvan,
deelname, duidt op het al dan niet ontplooien van criminele activiteiten. De
overige drie dimensies zijn: de frequentie waarmee de delicten worden
gepleegd, de ernst van die delicten en de duur van de periode waarin men
crimineel actief is (zie Kommer, 1988).

Wij maken gebruik van beide bovenstaande benaderingen van het con-
cept criminele carrière. Waar de invalshoek van de Chicago School waarde
heeft voor het begrijpen van de manieren waarop criminele carrières begin-
nen en zich ontwikkelen, lijkt de benadering van Blumstein e.a. geschikt
wanneer het erom gaat criminele carrières op een aantal belangrijke punten
met elkaar te vergelijken.'

4 Op het `criminele carrière paradigma' van Blumstein e.a. is het nodige commentaar
gekomen. Vooral het voorspellen van het verdere criminele-carrièreverloop van indivi-
duen en het hiermee verbonden idee van de 'selective incapacitation'- het langdurig
opsluiten van 'career criminals' - is onderwerp van kritiek geweest (zie Gottfredson en
Hirschi, 1986; Van de Bunt, 1988; Kommer, 1988). We zijn van mening dat de dimen-
sies van criminele carrières die Blumstein e.a. voorstellen, bruikbare aangrijpingspunten
bieden voor het vergelijken van criminele loopbanen. Dat wij hiervan gebruikmaken,
betekent uiteraard niet dat we daarmee de overige aan deze benadering klevende ideeën

onderschrijven.
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2.2 Daderonderzoek

In sociaal-wetenschappelijk onderzoek dient de keuze van de onderzoeks-
methode bepaald te worden door de probleemstelling.' Onderzoek naar
besluitvormingsprocessen, vakbekwaamheid, normen en waarden-kortom,
het weet- en waarderingsbezit6 van delinquenten-impliceert contact tussen
daders en onderzoeker. Gegevens uit justitiële en politionele documenten
kunnen licht werpen op de achtergrond van daders, hun criminele carrières
en hun motieven. Zo geeft het uittreksel uit het justitiële documentatieregis-
ter inzicht in het criminele carrièreverloop van een dader. Deze kennisbron
geeft echter geen uitsluitsel over de gepleegde delicten waarvoor de dader
niet werd veroordeeld. Evenzo kan een aan politie of tijdens de rechtszit-
ting gedane verklaring over het motief van de dader incompleet, en soms
zelfs moedwillig onjuist zijn (zie Walsh, 1986, p. 48; Komter, 1992). Wil
men daarnaast nog inzicht krijgen in het besluitvormingsproces voor, tij-
dens en na het delict, de uitvoering, èn de betekenis die de daders aan hun
handelingen geven, dan zijn deze kennisbronnen ongeschikt. Een aantal
vragen kunnen alleen door de daders beantwoord worden: op welke wijze
worden overvalteams samengesteld; wat is de aard van de onderlinge rela-
ties; welke overwegingen liggen ten grondslag aan de taakverdeling tijdens
de uitvoering; welke opvattingen hebben overvallers over geld, over geweld
en over de samenleving; welke rol speelt status in de besluitvorming. De
aard van deze vragen dicteert dat de onderzoeker in contact treedt met de
daders (zie Polsky, 1971; Spradley, 1977; Ki hne, 1986; Bovenkerk, 1992).

Sommige auteurs pleiten niet alleen voor bestudering van het daderper-
spectief, maar zijn bovendien van mening dat dit in de eigen leefomgeving
van de dader moet gebeuren. Polsky, een belangrijk pleitbezorger van dit
idee, stelt zelfs dat onderzoek naar criminelen in de gevangenis vergeleken
moet worden met het bestuderen van dieren in kooien (Polsky, 1971, pp.
120-122). Ook Bovenkerk is voorstander van onderzoek in het `natuurlijke
milieu', wat volgens -hem `meer betrouwbare en valide gegevens oplevert'
(1992, pp. 132-133).

Bovenkerk merkt echter ook op dat onderzoek in een natuurlijk milieu
niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Daadwerkelijk participeren in de
criminele wereld is aan juridische en ethische grenzen gebonden, en het
binnen die grenzen meebeleven van een overval is onmogelijk voor de
onderzoeker.

5 Dat deze voor de hand liggende gedachte niet altijd in praktijk wordt gebracht, blijkt uit
een artikel van Bovenkerk en Brunt (1982). Zij onderzochten cle samenhang tussen de
gehanteerde onderzoeksmethode en de probleemstelling in 37 sociologische en 17 antro-
pologische dissertaties uit de periodes 1959/1960, 1969/1970 en 1979/1980. Bovenkerk
en Brunt constateerden dat nogal eens werd gekozen voor een kwantitatieve onderzoeks-
methode waar een kwalitatieve benadering wenselijk was geweest. Zij beweren '(...)
dat het in feite het streven naar respectabiliteit, naar "echte" wetenschap is dat de door-
slag heeft gegeven, of de probleemstelling nu in overeenstemming was met de gekozen
methode of niet' (p. 85).

De term 'weet- en waarderingsbezit' is van Verrips (1978).6
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Het is bovendien de vraag of de door sociologen gecreëerde dichotomie
tussen de `natuurlijke' en de `onnatuurlijke' omgeving (inrichtingen) recht
doet aan een criminele zienswijze. Hoe `onnatuurlijk' is de gevangenis als
omgeving voor een delinquent? Uiteraard, elke crimineel zal proberen
arrestatie en detentie te vermijden, maar, zoals later nog duidelijk zal wor-
den, de meesten zien gevangenschap als één van de risico's van het vak.
Een dader kan daarnaast profijt trekken van zijn detentieperiode, omdat hij
in de gevangenis vaak nuttige contacten, nieuwe vakkennis en ideeën op-
doet. De strafinrichting maakt op deze manier (ongewenst) deel uit van het
levenspatroon van veel criminelen.

De vraag of bestudering van criminelen in een detentiesituatie wel valide
en betrouwbare gegevens kan opleveren, wordt door Shover (1972) en Agar
(1977) positief beantwoord. Beiden vergeleken de resultaten van hun inter-
views met respectievelijk inbrekers in de gevangenis en heroïneverslaafden
in een afkickcentrum met de uitkomsten van hun gesprekken in het 'natuur-
lijke milieu'. Ze vonden geen verschillen van betekenis. Volgens Agar is
de omgeving waarin het onderzoek plaatsvindt van minder belang dan de
relatie die de onderzoeker aangaat met zijn respondenten.

'Traditional ethnographic biases have led us to stress natural context as a key feature of
our approach. In fact, the key feature is not the research setting, but the type of
relationship that is established between social scientist and informant.' (Agar, 1977,
p. 145)

Het is ook onze overtuiging dat de onderzoeker die voldoende vertrouwen
weet te winnen, in de gevangenis valide en betrouwbare gegevens kan ver-
krijgen. Wanneer hij de mogelijkheid heeft om naast gesprekken met zijn
respondenten deze tevens te observeren in hun dagelijks leven buiten de
gevangenis, doet hij er goed aan van deze gelegenheid gebruik te maken.
Indien dit om praktische of ethische redenen niet tot de mogelijkheden
behoort, is de gevangenis als onderzoeksarena een goed alternatief. Voor-
waarde is dan wel dat de onderzoeker zich niet beperkt tot een of meer
interviews met respondenten, maar ruim de tijd neemt om een vertrouwens-
relatie met zijn respondenten op te bouwen, alvorens met interviewen te
beginnen (zie Klockars, 1974, pp. 197-226). Zowel buiten als binnen de
gevangenismuren wordt de onderzoeker geconfronteerd met een grote dosis
argwaan. Dit wantrouwen valt alleen weg te nemen door een langdurige
aanwezigheid in de onderzoeksomgeving (zie Williams e.a., 1992).

Daderonderzoek, hoe veelbelovend ook, kent-ongeacht methode en
setting van onderzoek-een aantal problemen. Kiihne (1986) noemt onder
meer de vermoedelijke onmacht van de meeste daders om met een zekere
verbale kundigheid en voldoende afstand over zichzelf te vertellen en het
subjectieve karakter van de op deze wijze verkregen data. Met betrekking
tot het eerste bezwaar, de geringe afstand die de dader heeft tot zichzelf en
zijn daad, kan worden opgemerkt dat dit zeker niet voor alle daders geldt.
Ook al zijn sommige daders hierin minder succesvol, dan nog moet bedacht
worden dat het in laatste instantie niet aan de dader is om deze afstand te
nemen en voldoende te abstraheren, maar dat dit de taak van de onder-
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zoeker is. De tweede door Kuhne gesignaleerde moeilijkheid bij dergelijk
onderzoek wordt door hem, terecht, gezien als de belangrijkste.

`Der herkómmliche Kriminelle ist zumeist bereit, zumindest dem Wissenschafter
gegeniiber, von dem er keine polizeiliche Verwendung seiner Aussagen zu seinen lasten
befiirchten muss, genauere Auskunfte zu geben, was freilich Kontrolltechniken bzgl.
der subjectiven Richtigkeit seiner Auskunfte keinesfalls iiberflussig macht.' (Kuhne,
1986, pp. 11-12)

Kuhne signaleert hier twee belangwekkende zaken: de doorsneedader laat
tegen de onderzoeker meer los dan tegen de ambtenaren van politie en
justitie, die zijn verklaringen immers direct tegen hem kunnen gebruiken.
Maar men mag niet volstaan met het optekenen van de uitspraken van de
daders; er moeten controletechnieken worden gebruikt om de betrouwbaar-
heid van de op deze wijze verzamelde gegevens te toetsen.

In paragraaf 2.3 komen de manier waarop werd geprobeerd vertrouwen
te winnen bij de respondenten, en de wijze waarop ze werden geïnter-
viewd, aan bod. Tevens zullen de andere (aanvullende) kennisbronnen en
de controlemechanismen die werden toegepast, nader worden toegelicht.

2.3 Kennisbronnen en verzamelen van gegevens

Kennisbronnen
Bij het verzamelen van de data werd geput uit vijf bronnen:
1. Gesprekken met gedetineerde overvallers.
2. Processen-verbaal van de op de geïnterviewde gedetineerden betrekking

hebbende zaken.
3. Uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister van het openbaar

ministerie.
4. Interviews met rechercheurs.
5. De overvallen-databank van de Centrale Recherche Informatiedienst.

Dit rapport is grotendeels gebaseerd op de informatie die het resultaat
was van de gesprekken met gedetineerde overvallers. De gegevens uit de
overige kennisbronnen dienden als controle van en/of aanvulling op de
door de respondenten verstrekte informatie.

2.3.1 Gesprekken met gedetineerde overvallers

Eerste afbakening van de onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestaat uit mannelijke, gedetineerde overvallers,
vanaf de leeftijd van 18 jaar, in inrichtingen voor langgestraften.

Het plegen van overvallen is overwegend mannenwerk. Vrouwen maken
een kleine minderheid uit van de overvallerspopulatie. In de jaren tachtig
was slechts drie procent van de aangehouden daders van het vrouwelijk
geslacht (Van den Eshof en Van der Heijden, 1990, p. 61). Dit feit, in
samenhang met de hieronder beschreven arbeidsintensieve onderzoeks-
methode, leidde tot het besluit de onderzoekspopulatie te beperken tot man-
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nen. Het zou een te grote investering van tijd en energie hebben betekend
om vier tot zes weken te spenderen aan het inleidende werk dat per inrich-
ting nodig was, waarna wellicht een of twee vrouwelijke overvallers te
interviewen waren.

De beperking tot gedetineerde overvallers vloeit voort uit het feit dat
we, gegeven de tijd die ter beschikking stond, alleen in contact konden
komen met een redelijk aantal overvallers op het moment dat ze vastzaten
(zie Inciardi, 1977).

Overvallers kunnen, na arrestatie, op verscheidene plaatsen worden vast-
gehouden. Daders die zich in huizen van bewaring bevonden, bleven nood-
gedwongen buiten de onderzoekspopulatie, omdat mensen die daar verblij-
ven meestal nog verdachten zijn en derhalve niet geïnterviewd kunnen wor-
den. Tuchtscholen, waar jongere gevangenen zitten, herbergen waarschijn-
lijk weinig potentiële respondenten. Ze vielen daarom, net als de straf-
inrichtingen voor vrouwen, buiten de in aanmerking komende inrichtingen.

Het veldwerk werd verricht in de volgende vijf inrichtingen voor
langgestraften:
- De Marwei, Leeuwarden
- Norgerhaven, Veenhuizen
- Bankenbosch, Veenhuizen
- Esserheem, Veenhuizen
- Jeugdgevangenis, Zutphen

In elk van deze gevangenissen probeerden we gedurende een periode van
circa twee maanden zo veel mogelijk overvallers er toe te bewegen aan het
onderzoek mee te werken.

Werven van respondenten
Het in de antropologie veelvuldig gehanteerde perspectief van de partici-
perende waarneming berust op het vermogen tot betrokkenheid bij het leven
in een andere cultuur, door eraan deel te nemen, èn het vermogen tot dis-
tantie, door het te observeren. Dit perspectief is ook goed toepasbaar in de
eigen samenleving, bijvoorbeeld wanneer men subculturen bestudeert. Ook
in de gevangenis doet de onderzoeker er goed aan tot op zekere hoogte te
participeren in de gemeenschap van gedetineerden. Kwalitatief onderzoek,
dat wordt gekenmerkt door een (meer dan bij kwantitatief onderzoek ge-
bruikelijke) persoonlijke betrokkenheid bij de onderzochten, is bij uitstek
geschikt voor het doen van onderzoek in gevangenissen. Om betrokkenheid
te uiten (en tot op zekere hoogte betrokken te raken) participeerden we zo
veel mogelijk in de activiteiten in de diverse gevangenissen. We namen de
tijd die nodig was om vertrouwd te raken met gedetineerden, bewaarders,
bestuurders en hun respectievelijke overlegorganen van elke bezochte
inrichting.

De onderzoeker die zich in de gevangenis begeeft, krijgt daar onvermij-
delijk te maken met verschillende groeperingen met tegengestelde belangen.
Ook indien zijn interesse uitgaat naar de daar gedetineerde mensen, zal hij
in zijn pogingen betekenisvolle contacten te leggen, stuiten op bureaucra-
tische barrières. Om het onderzoek in een inrichting uit te kunnen voeren,
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zal de onderzoeker de directie en de overige stafleden van de relevantie van
het project moeten overtuigen. De persoon die de functie van `hoofd bejege-
ning' vervult, zal eisen dat de privacy en andere belangen van de gedeti-
neerden niet worden geschaad. Bewaarders en werkmeesters hebben een
aanvankelijke scepsis die gevoed wordt door de angst dat de aanwezigheid
van de onderzoeker de normale gang van zaken zal verstoren. Gezien hun
beheersfunctie hechten ze er groot belang aan dat de aan de basis van het
gevangenisregiem staande routine en regelmaat gehandhaafd blijven (zie
Letkemann, 1973, p. 168). De onderzoeker zal zijn bedoelingen met het
onderzoek en de gebruikte werkwijze moeten toelichten en afspraken moe-
ten maken omtrent de wijze waarop hij zich in de inrichting wil en kan
gedragen. Het verdient daarom de voorkeur dat de onderzoeker-voor hij
zich daadwerkelijk in de inrichting begeeft-de vergaderingen van de
diverse personeelsgeledingen bezoekt.

Allereerst echter dienden alle gedetineerden en alle personeelsleden in
de inrichting op de hoogte te worden gebracht. We maakten daartoe fol-
ders voor beide groeperingen, met-naast onze foto's-een tekst waarin
zo goed mogelijk werd duidelijk gemaakt wie we waren en wat we daar
kwamen doen. We vermeldden dat het onderzoek werd uitgevoerd in een
samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam en het WODC,
dat we probeerden inzicht te verkrijgen in het persoonlijk verleden, de
beweegredenen en de ideeën van overvallers, dat degenen die meewerkten
aan het onderzoek hier geen nadelige gevolgen van zouden ondervinden en
dat alles strikt vertrouwelijk zou worden behandeld. Het is van groot be-
lang dat alle gedetineerden tegelijkertijd zo'n folder krijgen. Geruchten
ontstaan dan wanneer er een gebrek aan informatie is (Shibutani, 1966). In
een gevangenis steken geruchten zeer snel de kop op, geruchten die vrijwel
altijd schadelijk zijn voor de positie van de onderzoeker. Wanneer men er
zorg voor draagt dat alle gedetineerden tegelijkertijd ingelicht worden,
neemt men de voedingsbodem voor geruchten grotendeels weg.

Tijdens de vergaderingen van de verschillende geledingen van het per-
soneel diende een aantal zaken duidelijk gemaakt te worden. We merkten
dat het belangrijk was van tevoren te melden dat onze aandacht in eerste en
laatste instantie uitging naar de gedetineerden. De relatie tussen gedeti-
neerden en bewarend personeel kan meer of minder `hard' zijn (zie Grapen-
daal, 1987, pp. 46-56), maar altijd blijven het groeperingen met tegenge-
stelde belangen. We kozen daarom bewust voor een opstelling waarbij we
bewaarders zo veel mogelijk negeerden. Deze keuze, en de gronden daar-
voor, moesten vooraf duidelijk gemaakt worden aan het personeel, om
misverstanden en ergernis te voorkomen. Daarnaast bleek ons dat sommige
bewaarders het idee huldigden dat we stiekem een onderzoek deden naar
het functioneren van de inrichting. Ook deze notie moest met klem weer-
legd worden. Voorts vroegen we het personeel om de gedetineerden die
hen vragen stelden over het onderzoek, naar ons door te verwijzen.

Nadat alle gedetineerden het introductiefoldertje hadden gekregen, maak-
ten we afspraken met de gedetineerdencommissie (gedeco). Hierin hebben
vaak de sociaal sterkere gedetineerden van de verschillende afdelingen
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zitting. Ze vervullen veelal een rol als `opinion leader' op hun afdeling.
Tijdens de gedeco-vergadering vertelden we over inhoudelijke en metho-
dische aspecten van het onderzoek. De onderzoeker doet er goed aan
vooraf alle mogelijke vragen te voorzien en antwoorden paraat te hebben.
Vooral vragen over de opdrachtgever, het doel van het onderzoek en de
eventuele negatieve consequenties voor de gedetineerden kan hij dan tege-
moet zien. Belangrijk is dat hij zelfbewust en zonder lang nadenken ant-
woorden produceert. In veel gevallen is het feit duit hij een antwoord heeft
belangrijker dan de precieze inhoud daarvan. De gedeco-leden konden in
de tijd die verstreek tussen de vergadering en het moment waarop we naar
de afdeling kwamen om dingen toe te lichten, vragen van mede-gedeti-
neerden op hun afdeling over het onderzoek al deels beantwoorden.

Tijdens de eerste gedeco-vergadering, in de jeugdgevangenis in Zutphen,
werden we geconfronteerd met een kwestie die gedurende de hele veldwerk-
periode problematisch zou blijven. Wetend dat `justitie' voor de meeste
gedetineerden een scheldwoord is, besloten we dat woord zo weinig moge-
lijk te gebruiken. Slechts wanneer gedetineerden daar rechtstreeks naar
vroegen, gaven we aan dat het WODC - de naam die op onze introductie-
folders stond-het onderzoekbureau van het ministerie van Justitie is.

Zo snel mogelijk na de gedeco-vergadering maakten wij met de kamer-
wachten van iedere afdeling afspraken over een introductiepraatje op de
afdeling. Deze introductiepraatjes verliepen niet altijd even voorspoedig.
De onderzoeker moet opgewassen zijn tegen desinteresse en spot en moet
concurreren met de televisie en het biljart. Lang niet altijd kregen we de
aandacht van alle daar aanwezige gedetineerden, maar meestal lukte het een
aantal geïnteresseerden om ons heen te verzamelen.

Na deze introductie volgde een fase in het veldwerk die gekenmerkt
werd door het veelvuldig aanwezig zijn in de gevangenis, waarbij zoveel
mogelijk contacten met verschillende gedetineerden moesten worden aan-
gegaan. Van belang is dat de onderzoeker wordt waargenomen door de
gedetineerden en hun nieuwsgierigheid wekt. Zij mogen zich echter door
de werkwijze en de aanwezigheid van de onderzoeker niet bedreigd voelen.
Ten slotte is het uitermate belangrijk dat de onderzoeker zichzelf blijft en
niet probeert te reageren of te handelen als ware hij een gedetineerde. Deze
te ver doorgevoerde vorm van `going native' (in taalgebruik, uiterlijk en
gedrag) resulteert eerder in bevreemding dan acceptatie (zie Whyte, 1981,
p. 304; Hannerz, 1969, pp. 206-207; Polsky, 1971, pp. 122-123).

Voor de onderzoeker wordt de periode na de eerste introductie geken-
merkt door een zekere ongelijkwaardigheid ten opzichte van de gedeti-
neerden. Deze ongelijkwaardigheid uit zich op drie verschillende manieren:
de onbekendheid van de onderzoeker met de structuur van de gevangenis,
de relatieve onbekendheid van de onderzoeker met het leven en de regels
in de inrichting en ten slotte de onbekendheid van de onderzoeker met de
gevangenispopulatie.

Het eerste punt van ongelijkheid, de onbekendheid van de onderzoeker
met de ruimtelijke structuur van de gevangenis, moet zo snel mogelijk
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ondervangen worden. Niet alleen omdat de onderzoeker zijn weg moet
kunnen vinden, maar vooral omdat deze structuur een rol speelt in de wijze
waarop het veldwerk verloopt. In elke gevangenis zijn plekken die bezocht
worden door grote aantallen gedetineerden: de bibliotheek, de sport- en
fitnessruimtes, binnenplaats, personeelsvertrekken, huiskamers en ontspan-
ningsruimtes. Sommige plekken behoren toe aan het personeel, andere
ruimtes zijn meer het domein van gedetineerden. Het is voor de onder-
zoeker belangrijk zo snel mogelijk de verschillende ontmoetingsplekken te
lokaliseren en hierbij te bepalen wat de status van deze ruimtes voor de
gedetineerden is. Aangezien de onderzoeker zich allereerst een positie dient
te verwerven tussen de gedetineerden, zijn de plekken welke liggen op
neutraal terrein het meest geschikt om de eerste contacten met de gedeti-
neerden aan te gaan. Plaatsen die door gedetineerden als hun territorium
worden gezien, zijn hiervoor in eerste instantie onbruikbaar. De plekken
waar het personeel zich gewoonlijk ophoudt, zijn en blijven onbruikbaar
om serieuze contacten met gedetineerden aan te gaan.

Zowel de gedetineerden als het personeel zullen proberen de onderzoe-
ker in één van de twee groepen te plaatsen. Voor de onderzoeker is het
echter van belang tot geen van beide kampen te worden gerekend, wel in
het minst tot dat van het personeel. Voor gedetineerden en personeel moet
zo snel mogelijk duidelijk zijn dat de onderzoeker een aparte status heeft.
Dit zal tot uitdrukking moeten komen in de wijze waarop hij zich opstelt en
gedraagt ten opzichte van beide groeperingen.

Bewarend personeel wordt door de gedetineerden over het algemeen
gezien als de tegenpartij. Een van onze respondenten benoemde het vrij-
willig veelvuldig in contact treden van gedetineerden met de bewaarders
als `heulen met de Duitsers'.

De onderzoeker zal daarom het contact met het personeel - met name het
bewarend personeel-tot een minimum moeten beperken. Hij doet er goed
aan de onvermijdelijke contacten met personeel controleerbaar te maken
voor gedetineerden. In concreto betekende dit dat we conversaties met be-
waarders zoveel mogelijk voerden binnen gehoorafstand van gedetineerden.

Het initiatief tot contact kan genomen worden door de onderzoeker of de
gedetineerde. De eerste contacten zijn van belang, omdat ze een ingang
vormen tot de rest van de gedetineerdenpopulatie. Er leeft, zeker in eerste
instantie, een grote nieuwsgierigheid onder gedetineerden naar de .persoon
van de onderzoeker en naar de reden van zijn aanwezigheid. Allerlei vra-
gen over het waarom, het nut en de validiteit van het onderzoek worden
juist in deze fase `en masse' gesteld. Deze vragen varieerden van `Aren't
you a little bit young to write a book about robbers?' en `Willen jullie zelf
soms de perfecte overval zetten?' tot `Hoe hebben jullie toestemming ge-
kregen om hierbinnen onderzoek te doen, niemand komt hierin'. De teneur
van deze vragen liep uiteen van vriendelijk bedoeld, belangstellend tot
aanvallend.
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Rond vier uur kwam de beroemde gedetineerde Julian7 naar buiten met een boek in
zijn hand. Hij ging zitten en keek voortdurend mijn richting op. Na korte tijd stond hij
op en ik wist dat hij naar me toe zou komen. 'Ben jij niet een van die onderzoekers?'
'Ja dat klopt.' 'Waarom hebben jullie er niet bijgezet dat het WODC van justitie is?
Dat vind ik onethisch.' Terwijl hij dat zei begon hij zich zichtbaar kwaad te maken en
wilde hij boos doorlopen. Ik eiste een kans om dingen uit te leggen. Hij kwam naast
me op het bankje zitten en luisterde nauwgezet naar mijn verhaal ... (fragment dagboek
onderzoeker)

Het is zaak voortdurend op vragen en opmerkingen van gedetineerden in te
gaan. Het is aan de onderzoeker om te beoordelen welke vragen een be-
dreiging kunnen vormen voor het welslagen van het onderzoek.

Een tweede mogelijkheid is dat de onderzoeker de contacten initieert.
Bijzonder geschikt zijn in dit verband de verschillende, voor of door gedeti-
neerden georganiseerde activiteiten: sport, spelletjes als kaarten en biljarten,
muziek maken.

Op het moment dat de onderzoeker het gevoel heeft dat er 'rapporti8 is
bereikt, kunnen die eerste connecties de basis vormen voor een groot aantal
verdere contacten. Met hulp van deze personen is het mogelijk verder in
diverse subgroepjes geïntroduceerd te worden. Langzamerhand leert de
onderzoeker al doende een groot deel van de bevolking kennen en-zeker
zo belangrijk - zij leren de onderzoeker kennen.

De gedetineerden zijn verdeeld in verschillende informele groepen waar-
bij groepsvorming vaak op basis van etnische loyaliteit ontstaat.' Dit is
enerzijds een voordeel voor de onderzoeker; een structurele negatieve hou-
ding van bepaalde gedetineerden betekent niet dat het onderzoek in gevaar
komt. Anderzijds is het ook nadelig, omdat er steeds opnieuw groepen of
individuen zijn die benaderd of overtuigd moeten worden van het nut van
het onderzoek.

Het winnen van vertrouwen is afhankelijk van een goede introductie en
het voorzichtig op- en uitbouwen van een netwerk van contacten. Agar
merkt terecht op dat het belang van een goede introductie ook weer niet
overdreven moet worden.

'My own feeling is to agree with people like William Whyte and Rosallie Wax who
conclude that people judged them on how they conducted themselves on a day to day
basis rather than on official explanations they offered.' (1980, p. 60)

7 Wanneer in dit rapport geen respondentnummers maar namen zijn gebruikt, betreft het
vanzelfsprekend gefingeerde namen.
Een sociologisch woordenboek geeft de volgende omschrijving van 'rapport': 'As used in
sociology and cultural anthropology, a sympathetic and harmonious relationship between
an investigator and his subject or subjects. To achieve rapport the investigator usually
tries to gain the confidence of his subjects by showing them that his investigation is not
going to cause their harm. (...) The researcher in addition tries to show his respondents
that the information gained will be used to improve understanding of the respondents'

community or group (...)' (Theodorson and Theodorson, 1979).

Volgens Grapendaal kunnen naast een gedeelde culturele achtergrond ook druggebruik, de
gevangenisstructuur, de ontslagdatum en sympathie meespelen in de totstandkoming van
(sub)groepen (1987, pp. 43-54).

8

9
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In zijn dagelijkse interacties met gedetineerden krijgt de onderzoeker soms
de mogelijkheid te bewijzen dat hij hun vertrouwen waard is. Het motto
`actions speak louder than words' bleek zeker ook in de gevangenis van
toepassing, hetgeen ook blijkt uit het volgende fragment uit het veldwerk-
dagboek.

Gisteren mijn eerste interview gehouden met Kagan. Het ging vrij stroef; hij was er
niet altijd bij betrokken. Hij was erg bezig met het feit dat hij maandag het land uit-
gezet zou worden. (...) Vanmiddag zaten we (onderzoekers) te eten in een café in het
centrum. Opeens meen ik tussen de passanten Kagan te ontdekken. Even later komt hij
terug en tot onze grote verbazing blijkt hij het inderdaad te zijn. Hij wil in eerste
instantie naar binnen komen, maar ziet ons zitten. Ik zwaai naar hem en hij legt een
vinger op zijn mond ten teken dat we stil moeten zijn. Om half vier ben ik naar de
bajes gegaan en toen bleek dat er vier gedetineerden waren ontsnapt. Naast Kagan een
zekere Chet, die in de cel naast Kagan zat. Jonkie, die zijn medewerking aan het
onderzoek al had toegezegd, is helaas ook vertrokken. En verder Charlie. (...) Hans
vroeg mij tijdens het interview dat ik de volgende dag met hem had of ik wist, dat er
een paar over de muur waren gegaan. "Ja", zei ik, "die hebben we gisteren in het
centrum zien lopen." "Heb je niet naar de bajes gebeld?", vroeg hij onmiddellijk.
"Nee, natuurlijk niet", waarop Hans antwoordde met "Okee dan!'- (fragment dagboek
onderzoeker)

Deze zich bij toeval aandienende situaties moeten door de onderzoeker
worden benut; ze bieden uitstekende mogelijkheden tot het winnen van
vertrouwen (zie Inciardi, 1977, p. 69; Williams e.a., 1992, pp. 367-368).
Onze keuze om te zwijgen over de ontsnapping van deze vier gedetineerden
houdt verband met de onafhankelijke positie die de onderzoeker in de
gevangenis moet innemen om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren.
Voordat het veldwerk begon, hebben we onderling afspraken gemaakt over
de wijze waarop we op verschillende situaties zouden reageren. Drank en
drugs zouden we onder geen beding de inrichting binnen brengen, maar het
gebruik van deze middelen door gedetineerden zouden we niet aan het
personeel meedelen. Een op handen zijnde ontsnappingspoging zouden we
alleen dan melden als hierbij gebruik zou worden gemaakt van wapens.

We vonden in elke inrichting ongeveer een kwart van de op dat moment
gedetineerde overvallers bereid aan het onderzoek mee te werken. Peniten-
tiaire Inrichting Bankenbosch vormde hierop een uitzondering; daar inter-
viewden we bijna de helft van de op dat moment aanwezige overvallers.

We schreven van de persoonskaarten uit de gevangenisadministratie
alleen gegevens over van gedetineerden die zich bereid hadden verklaard
mee te werken aan het onderzoek. We noteerden naam, geboortedatum,
geboorteplaats, woonplaats en delict. Het overnemen van gegevens van
persoonskaarten van de overvallers die niet wensten mee te werken aan het
onderzoek, stuitte op ethische bezwaren van de directies. Deze kaarten
werden overigens wel geteld.

Zoals eerder werd vermeld, komt het delict overval niet als zodanig
voor in het Wetboek van Strafrecht, maar valt het bijna altijd onder de artt.
312 (diefstal met geweld) en/of 317 (afpersing). In tabel 2 is het aantal
overvallers per inrichting gebaseerd op het aantal persoonskaarten waarop
bovenstaande artikels voorkwamen, al dan niet in combinatie.
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Tabel 2: Gedetineerden, overvallers en respondenten per inrichting

Hoofdstuk 2

inrichting gedetineerden overvallers respondenten

De Marwei 240 49 10
Norgerhaven 138 17 4
Esserheem 140 28 7
Bankenbosch 240 25 12
Zutphen 88 40 10

totaal 846 159 43

Van den Eshof en Van der Heijden (1990) presenteren geen gegevens over
de etnische achtergrond van daders; zij beperken zich tot de vermelding dat
82% van de overvallers uit hun onderzoek de Nederlandse nationaliteit
bezit. Bij 39 van onze 43 respondenten was dat eveneens het geval. Een
indeling van onze respondenten op basis van etnische achtergrond en de
leeftijd ten tijde van de (laatste) overval levert tabel 3 op.

Wij hebben de 43 respondenten die uiteindelijk aan het onderzoek heb-
ben deelgenomen, op verschillende manieren tijdens het veldwerk gewor-
ven. Het kwam wel voor dat overvallers zich na het introductiepraatje op
de afdeling direct opgaven als respondent. De meeste andere potentiële
respondenten wilden, voor ze zich als overvaller kenbaar maakten, eerst de
mogelijkheid hebben om ons en onze bedoelingen te peilen. In elke inrich-
ting hadden we na enkele weken een globaal beeld van de daar verblijvende
overvallerspopulatie.

Wanneer we dat algemene overzicht eenmaal hadden, moesten we per
overvaller bepalen of het moment was aangebroken dat we hem konden
vragen zijn medewerking te verlenen. Dit vragen om medewerking moest
zeker niet te vroeg gebeuren, omdat dan steevast een afwijzing volgde. Een
gedetineerde die eenmaal `nee' had gezegd, was daarna vaak niet meer van
zijn besluit af te brengen.

Een gedetineerde heeft meerdere redenen om zijn medewerking te ont-
zeggen. Een van de codes die criminelen hanteren, is dat je `niet praat'.
Zelfs binnen het criminele circuit spreekt men slechts met weinigen over de
eigen criminele activiteiten. Het was onze opgave om bij zoveel mogelijk
potentiële respondenten voldoende vertrouwen te winnen om de zwijgnorm
te doorbreken. De sociale controle is groot in gevangenissen. We zorgden
er dan ook voor dat we alleen waren met een potentiële respondent op het
moment dat we zijn medewerking vroegen.

Voorts omkleedde menigeen zijn weigering met de reden dat hij `niet
wilde meehelpen met het verpesten van de eigen markt'. De angst bestond
dat de informatie zou worden gebruikt door politie en justitie, met als
mogelijke consequenties een verhevigde repressie en een betere beveiliging
van de objecten, iets wat we desgevraagd overigens nooit ontkenden. Wan-
neer men hoorde welke onderwerpen tijdens de interviews zoal ter sprake
zouden komen, was dat vaak een reden om terughoudend te zijn. Mede-
werking werd ook geweigerd door overvallers die bij de rechtszitting, al
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Tabel 3: Respondenten naar etnische achtergrond en leeftijd ten tijde van de (laatste) overval

etnische achtergrond leeftijd in jaren totaal
<20 20-24 25-29 ?30

Nederlands 3 15 2 6 26
Surinaams-Creools 1 1 2 - 4
Surinaams-Hindoestaans - 3 - - 3

Antilliaans - - 1 1 2
Indonesisch - - 1 1 2
Moluks - 2 - - 2

Turks 2 - - - 2
Engels - - - 1 1
Portugees 1 - - - 1

totaal 7 21 6 9 43

dan niet terecht, volhielden onschuldig te zijn. Naar de mening van weer
anderen had het onderzoek geen enkel nut voor de gedetineerden.

Daarnaast speelden meer persoonlijk getinte motieven om te weigeren
een rol. Voor sommige overvallers zou het opnieuw en uitgebreid oprake-
len van de gebeurtenissen een onwelkome emotionele belasting betekenen.
Vooral gedetineerden die zich hadden voorgenomen een `straight' leven te
gaan leiden na afloop van de detentie, gaven dit op als reden om niet mee
te werken. Weer anderen toonden slechts desinteresse, of hebben we niet
persoonlijk bereikt.

Het belangrijkste aspect in de overwegingen van de overvallers om al
dan niet mee te werken was vertrouwen. Als we het vertrouwen hadden
gewonnen, was het soms mogelijk twijfelende, of aanvankelijk weigerende
overvallers over de streep trekken.

Een ander motief om wel aan het onderzoek mee te werken, hield ver-
band met het feit dat we in elke gevangenis toestemming kregen om de
interviews te houden onder arbeidstijd. Omdat we het, in samenspraak met
de respondenten, zo regelden dat ze voor elk interview een halve werkdag
`vrij' hadden, konden ze een aantal keren op de afdeling blijven, terwijl
hun lotgenoten moesten werken. Voor het overige hadden we ze weinig te
bieden, zij het dat sommigen onze interesse en aandacht erg aantrekkelijk
vonden (zie Johnson, 1975, pp. 86-87). Menig overvaller wilde juist graag
praten over zichzelf, zijn gedachten en zijn activiteiten, soms uit een gevoel
van trots (zie Polsky, 1971, pp. 130-131), soms om voor zichzelf dingen
duidelijker te krijgen.

We probeerden ook via reeds geïnterviewde overvallers andere respon-
denten te werven. Dit bleek weinig effectief. Sommige respondenten wil-
den voor de andere gedetineerden niet weten dat ze met de onderzoekers
praatten. Dat zij voldoende vertrouwen in ons stelden, betekende natuurlijk
niet dat alle overige gedetineerden dat ook deden. Dat de sneewbalmethode
weinig effectief was, hield ook verband met het eerder vermelde feit dat
gedetineerden verdeeld zijn in verschillende informele groepen. De onder-
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zoeker, eenmaal geaccepteerd binnen een (sub)groepje gedetineerden, zal
opnieuw naar buiten toe moeten treden om zijn netwerk te vergroten.

Een klein aantal respondenten verloren we al voor het eerste interview.
In het bovenstaande werd al duidelijk dat het voorkwam dat iemand zei te
willen meedoen en nog voor het eerste interview de inrichting ontvluchtte.
Dit was bij twee respondenten het geval. Vaker verloren we respondenten
doordat ze werden overgeplaatst, of niet meer terugkeerden van hun verlof.

Interviews
We kozen voor verscheidene ongestructureerde interviews per respondent,
waarbij de duur van de gesprekken varieerde van anderhalf tot drie uur. Er
zijn minimaal twee gesprekken per respondent gevoerd en afhankelijk van
de kennis en de bereidheid van de respondent werden daar een of meer
interviews aan vastgeknoopt. Het voordeel van het voeren van diverse ge-
sprekken met één respondent deed zich vooral gelden bij delicate onder-
werpen. Meestal kon pas gedurende een later interview gesproken worden
over gebruikt geweld, gemaakte fouten en de gepleegde delicten waarvoor
men niet is gepakt. De interviews werden op een samen met de respondent
afgesproken plek en tijdstip uitgevoerd, meestal op cel, soms ook in de
apart-bezoekkamer of een andere leegstaande ruimte.

De gesprekken werden, uiteraard na overleg met de respondent, op band
vastgelegd. Gebruik van een taperecorder werd door drie respondenten
verboden. In dat geval werden tijdens de interviews aantekeningen gemaakt
die daarna zo snel mogelijk werden uitgewerkt. Bij de meeste respondenten
stuitte het gebruik van een taperecorder op geen enkele weerstand. Wel
kwam het voor dat gedurende de interviews de recorder voor een periode
werd stopgezet als het gespreksonderwerp van vertrouwelijke aard was.
Ook dan werden achteraf aantekeningen gemaakt.

De gegevens die we verkregen uit de interviews, konden worden aan-
gevuld met informatie die gedetineerden verstrekten in geheel informele
situaties. Participeren levert ook ongevraagde informatie op. Door beide
onderzoekers werd een veldwerkdagboek bijgehouden, waarin verslagen
van informele gesprekken en observaties en gedachten van de onderzoekers
werden genoteerd.

2.3.2 Processen-verbaal van de op de geïnterviewde gedetineerden
betrekking hebbende zaken

Analyse van de processen-verbaal van de geïnterviewde overvallers vormde
een belangrijk controlemiddel op de gesprekken in de gevangenis.

Processen-verbaal kunnen - afhankelijk van de openheid van de arres-
tant -meer of minder uitgebreid zijn, maar altijd vindt men er een beschrij-
ving van de overval in terug. Aan de hand van verklaringen van daders,
slachtoffers, getuigen en opsporingsambtenaren komt men soms tot een
redelijk gedetailleerd beeld van de motieven van de daders, en de voorbe-
reiding en uitvoering van de overval. In andere gevallen laten processen-
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verbaal te wensen over wanneer men niet alleen een beeld wil krijgen van
wat zich tijdens, maar ook van wat zich vóór de overval afspeelde.

De analyse van de processen-verbaal werd uitgevoerd door de Groeps-
criminaliteit en Overvallen Centrale (GOC) van de Centrale Recherche
Informatiedienst (CRI), aan de hand van door ons opgestelde protocollen.
De ingevulde protocollen varieerden in gedetailleerdheid. In alle gevallen
echter bevatten ze informatie over het aantal daders, datum, tijdstip en
tijdsduur van de overval, aard en lokatie van het object, toegepast geweld
en de hoogte van de buit.

2.3.3 Uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister van het
openbaar ministerie

Het Algemeen Documentatieregister van het openbaar ministerie kan over-
zichten leveren van die contacten met politie en justitie die geleid hebben
tot een dagvaarding. Van alle respondenten werd het uittreksel uit dit docu-
mentatieregister opgevraagd. Het biedt inzicht in het criminele verleden van
de geïnterviewde overvaller. Aard en frequentie van de delicten, alsmede
de leeftijden waarop ze gepleegd werden, gaven een globaal beeld van de
criminele carrière van de respondent.

Ook bij deze informatiebron kan men spreken van een controle op de
betrouwbaarheid van de daderinterviews. Uitspraken van de respondent
over zijn criminele carrière konden op deze manier vergeleken worden met
wat hierover geregistreerd staat.

2.3.4 Interviews met rechercheurs

Er zijn gesprekken gevoerd met 21 rechercheurs die voor het merendeel
veel ervaring hebben opgedaan met overvallers. Vijf rechercheurs waren
werkzaam in Amsterdam, twee in Rotterdam, twee in Den Haag, twee in
Utrecht, twee in Groningen, en telkens één rechercheur uit de steden Roer-
mond, Leiderdorp, Leeuwarden, Eindhoven, Arnhem, Den Bosch, Zwolle
en Vlissingen. Deze gesprekken dienden ter verkrijging van aanvullende
informatie. 10

2.3.5 De overvallen-databank van de CRI

In de overvallen-databank van de CRI zijn gegevens opgeslagen over de
meer dan tienduizend overvallen die gepleegd werden tussen 1980 en 1990.
Deze kennisbron werd gebruikt om vast te stellen in hoeverre de geïnter-

10 In dit rapport is slechts beperkt gebruikgemaakt van deze kennisbron. Het op deze wijze
verzamelde materiaal zal op een later tijdstip worden uitgewerkt tot een artikel voor een
vaktijdschrift.
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viewde, gedetineerde overvallers een representatieve onderzoeksgroep vor-
men. Met behulp van het computerprogramma SPSS/PC+ werd de respon-
dentengroep vergeleken met dit overvallersbestand van de CRI.

2.4 Representativiteit en betrouwbaarheid

2.4.1 Representativiteit

Iedere overvaller die zich bereid verklaarde aan het onderzoek mee te wer-
ken, werd als respondent geaccepteerd. Omdat de respondentengroep onge-
veer een kwart uitmaakte van alle op dat moment in de bezochte inrich-
tingen gedetineerde overvallers, dient zich de vraag aan in hoeverre deze
respondenten representatief zijn voor de (al dan niet gedetineerde) over-
vallers in Nederland.

In de eerste plaats kan men zich afvragen of de respondenten niet op
belangrijke punten afwijken van de gedetineerde overvallers die hun mede-
werking aan het onderzoek ontzegden. Het is niet eenvoudig hierover uit-
spraken te doen, niet in de laatste plaats omdat het om redenen van privacy
niet mogelijk was de persoonskaarten in de gevangenisadministratie van
meewerkende en weigerende overvallers met elkaar te vergelijken. Wel kan
geconstateerd worden dat we overvallers uit verschillende strata van de
onderwereld hebben geworven. Door het gebruik van een onderzoeks-
methode waarbij het winnen van vertrouwen centraal stond, wisten we ook
mensen die aanvankelijk deelname aan het onderzoek weigerden, als res-
pondent te winnen. Het betrof dan meestal mensen uit de hogere regionen
van de criminele wereld. In de bajeshiërarchie namen de respondenten een
plaats in die varieerde van betrekkelijk laag tot zeer hoog.

Belangrijker nog dan de vraag of de respondentengroep beduidend af-
wijkt van de overvallers die niet meewerkten, is de vraag hoe de respon-
denten zich verhouden tot de overvallers die geregistreerd staan bij de CRI.
De onderzoeksgroep' werd op een aantal variabelen vergeleken met een
steekproef van 183-bij de CRI geregistreerde - overvallers (zie voor een
volledige beschrijving van deze steekproef: Van den Eshof en Van der
Heijden, 1990"). De variabelen zijn:
- leeftijd eerste delict;
- leeftijd laatste delict;
- totale aantal delicten;
- totale aantal overvallen;
- totale aantal delicten per type delict;
- opgelegde onvoorwaardelijk straf;
- opgelegde voorwaardelijke straf;
- opgelegde aanvullende maatregel.

Het door hen genoemde aantal van 204 overvallers is hier gereduceerd tot 183 om de
vergelijkbaarheid te verhogen: de zaken van voor 1975, van in beide groepen voor-

komende personen en van vrijspraken zijn verwijderd.
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Met behulp van t-testen voor verschil in gemiddelde zijn de beide groepen
vergeleken.

Er zijn geen leeftijdsverschillen gevonden. Zowel de leeftijd waarop het
eerste delict, als de leeftijd waarop het laatst bekend geworden feit gepleegd
werd, zijn gemiddeld genomen gelijk. De duur van de criminele carrière
verschilt dus ook niet.

Het totale aantal delicten en het totale aantal overvallen laten geen ver-
schillen zien. Als we naar typen delict kijken, dan blijkt dat de `CRI-groep'
meer (overige) vermogensdelicten gepleegd heeft (gemiddeld zeven tegen
vijf voor de onderzoeksgroep, p<0,05). Hoe dit geïnterpreteerd moet wor-
den, is moeilijk met zekerheid te zeggen. Op andere typen delict worden
geen verschillen gevonden.

De onderzoeksgroep wordt zwaarder gestraft dan de CRI-groep; respec-
tievelijk gemiddeld 53 maanden onvoorwaardelijk en 36 maanden onvoor-
waardelijk (p<0,05). Dit wil niet zonder meer zeggen dat de onderzoeks-
groep ernstiger overvallen gepleegd heeft. Omdat de overvallen van de
onderzoeksgroep van recenter datum zijn dan die van de CRI-groep, kun-
nen we hier te maken hebben met een verandering in strafopleggingsbeleid:
rechters kunnen geneigd zijn om met het toenemen van het aantal overval-
len strenger te straffen. Een dergelijk fenomeen heeft zich ook voorgedaan
bij overtredingen van de opiumwet (Van Kalleveen, 1992). Tegelijkertijd
zien we bij de CRI-groep een gemiddeld hogere voorwaardelijke straf (vijf
maanden respectievelijk drie maanden voorwaardelijk, p<0,05).

Ten slotte blijkt dat respondenten uit dit onderzoek tweemaal zo vaak
een aanvullende maatregel opgelegd krijgen als de CRI-groep. Het gaat
hierbij om (on)voorwaardelijke terbeschikkingstelling (tbs), plaatsing in
een Rijkswerkinrichting, of een andere inrichting (p<0,05).

De algemene conclusie moet zijn dat er weinig verschillen zijn tussen de
beide groepen. Voorzover die verschillen er wel zijn, staat het te bezien of
die veroorzaakt worden door werkelijke verschillen tussen de groepen of
een (recente) verandering in het strafopleggingsbeleid.

Hoewel deze gegevens een positieve indicatie vormen voor de represen-
tativiteit van de onderzoeksgroep, kunnen hieruit geen vergaande conclusies
worden getrokken. De onderzoeksgroep is slechts klein en het blijft ondui-
delijk hoe zij zich verhoudt tot de gedetineerde overvallers die geweigerd
hebben deel te nemen aan het onderzoek, en tot die daders die overvallen
pleegden die nooit opgelost zijn.

2.4.2 Betrouwbaarheid

Meer dan bij veel andere onderzoeksgroepen twijfelt menigeen aan de
betrouwbaarheid van de door criminelen verstrekte informatie. Deze twijfel
lijkt niet geheel zonder grond. De criminele wereld wordt gekenmerkt
door een hoge mate van wantrouwen en zwijgzaamheid. Hierboven werd al
aangegeven dat deze argwaan en de zwijgnorm echter meer gelden ten
opzichte van de ambtenaren van politie en justitie dan in gesprekken met
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sociaal-wetenschappelijke onderzoekers. Zo zal de doorsneedader die weet
dat een grondige voorbereiding van een overval de strafmaat doet toe-
nemen, in de rechtszaal de neiging hebben te verklaren dat zijn daad min of
meer spontaan bij hem opwelde (zie Komter, 1992). Tegenover een weten-
schappelijk onderzoeker, van wie geen justitiële dreiging uitgaat, heeft de
dader geen reden om dergelijke valse verklaringen af te leggen en kan hij
zich in verscheidene opzichten meer openheid permitteren. Dit bleek bij-
voorbeeld uit de openhartigheid waarmee verscheidene respondenten ver-
telden over overvallen en andere door hen gepleegde delicten waarvoor ze
nooit waren gepakt. Ook zaken waarvoor sommigen zich schaamden, zoals
het gebruik van te veel geweld, of gemaakte fouten, konden, als er een
voldoende mate van vertrouwen bestond, onderwerp van gesprek zijn. Hier
deed zich het grootste voordeel van de in dit onderzoek gebruikte methode
gelden. Argwaan kon door deze manier van onderzoek in veel gevallen
worden overwonnen. Ook overvallers zijn, mits op de juiste manier be-
naderd, bereid veel informatie te verschaffen aan de onderzoeker (zie
Letkemann, 1973, pp. 165-175).

Het gebruik van verschillende kennisbronnen schiep mogelijkheden om
de gegevens uit de daderinterviews te vergelijken met gegevens van justitie.
Deze vergelijking leverde een hoge mate van overeenkomst op. Zo bestaat
er een correlatie van 0,80 tussen justitiegegevens en de antwoorden van
overvallers op de vraag of zij al eerder overvallen gepleegd hebben en zo
ja hoeveel. Dat de correlatie niet perfect is, heeft te maken met het feit dat
de respondenten meer overvallen toegeven (bijvoorbeeld onopgeloste) dan
bekend zijn bij justitie. Ook bij een gevoelig onderwerp als het gebruikte
geweld bestaat een hoge mate van overeenstemming tussen wat de respon-
denten rapporteerden en het door justitie geregistreerde geweld: respon-
denten melden in 18 gevallen gebruik van geweld, terwijl justitie op 20
uitkomt. Wat betreft de omvang van de buit, is de hoogte van de correlatie
0,75. Bij een klein deel van de respondenten bestond de neiging de buit
hoger voor te stellen dan volgens het proces-verbaal het geval was. De
meeste respondenten echter vermeldden een buit die overeenstemde met de
door politie geregistreerde bedragen, soms tot op de gulden nauwkeurig.

Van één respondent kon geen proces-verbaal worden teruggevonden.
Hoewel onduidelijk is of dit het gevolg is van een administratief probleem
of van een bewuste misleiding door deze gedetineerde, hebben we deze
man laten vervallen als respondent, zodat dit rapport niet op 44, maar op
43 respondenten is gebaseerd.

Ook de vergelijking van hetgeen de daders vertelden over hun criminele
carrière en de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister van het
openbaar ministerie levert een grote overeenstemming op.

Voorts werd gelet op de interne consistentie van hetgeen een respondent
vertelde. Door een respondent met tussenpozen van enkele dagen tot een
week te interviewen en vragen op verschillende momenten terug te laten
komen, waren we in de gelegenheid tegenstrijdigheden op het spoor te
komen. Deze controle op consistentie gaf vrijwel nooit aanleiding tot het in
twijfel trekken van de uitspraken van de dader.
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Soms was het mogelijk uitspraken van daders onderling te vergelijken. Drie
respondenten waren lid van dezelfde overvallersgroep, twee andere respon-
denten hadden samen een geldtransport overvallen, en nog eens twee res-
pondenten maakten deel uit van een team dat een postagentschap-overviel.
Vergelijking van de verhalen van de verschillende daders over dezelfde
zaken leverde hooguit verschillende interpretaties van gebeurtenissen op,
vrijwel nooit concrete verschillen. De enige keer dat dit wel het geval was,
betrof het de hoogte van de buit.

Voorzover de beschikbare gegevens dat toelaten, mag geconcludeerd
worden dat de respondenten over het algemeen betrouwbare informatie heb-
ben verschaft. Waar er afwijkingen optreden in vergelijking met justitie-
gegevens, zijn die slechts klein.



3 Theoretische oriëntatie

3.1 Overvallers in de literatuur

In de literatuur over overvallers zijn antwoorden te vinden op een aantal
van onze onderzoeksvragen. Veel auteurs behandelen de achtergronden en
de criminele carrières van de daders en proberen op basis hiervan een ant-
woord te formuleren op de vraag waarom ze tot hun daad kwamen. Het is
dan ook mogelijk op basis van de bestaande literatuur een daderprofiel
samen te stellen.

3.1.1 Leeftijd

Over de leeftijd van overvallers blijkt bij onderzoekers een grote overeen-
stemming te bestaan. Het merendeel van deze daders is tussen de 18 en
30 jaar oud. Uit het onderzoek van Dijksterhuis en Janssen (1976) komt
naar voren dat in 90% van de gevallen de daders in de hierboven genoemde
leeftijdscategorie te vinden zijn. Uit een Duits onderzoek (Buchler en Leine-
weber, 1986) blijkt dat bij 32,7% van de 963 onderzochte gevallen de leef-
tijd tussen de 21 en 25 jaar lag. De jongste overvallers bleken 14 jaar te
zijn; de oudste 68 jaar (zie Middendorf, 1983). Servay en Rehm (1986)
onderzochten 259 wegens overval gedetineerde daders en vonden dat 70%
jonger was dan 30 jaar. Reffken (1972) meldt 26,7 jaar als gemiddelde
leeftijd van de daders en tevens dat het merendeel van hen te vinden is in
de leeftijdscategorie van 20 tot 25 jaar. Ook in Canada werden onderzoeks-
resultaten gevonden van gelijke strekking. Ook daar blijkt het merendeel
van de daders jonger dan 28 jaar te zijn (Girouard, 1988). Oostenrijks
onderzoek bevestigt eveneens de bevinding dat het plegen van overvallen
voornamelijk gebeurt in de jongvolwassenheid (Császár, 1975). In Ameri-
kaans onderzoek wordt een verlaging van de gemiddelde leeftijd van over-
vallers waargenomen (Haran en Martin, 1984). Lag deze in 1964 nog op
ruim 26 jaar, in 1974 blijkt sprake te zijn van een significante daling tot
ruim 20 jaar.

3.1.2 Sekse

Hoewel het meest stereotype overvalsduo uit de criminele historie een
gedifferentieerde seksuele samenstelling kende, blijkt de populatie van
overvallers voornamelijk te bestaan uit `Clydes'. Amerikaans onderzoek
noemt in dit verband een percentage van 96% (US Department of Justice,
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1984). Van den Eshof en Van der Heyden (1990) meldden dat in de jaren
tachtig 3% van de gearresteerde overvallers van het vrouwelijk geslacht
was. May (1974) vond in Duitsland bij 360 veroordeelde overvallers slechts
12 vrouwen, hetgeen correspondeert met 3,3%.

3.1.3 Sociaal-economische kenmerken

Veel aandacht heeft zich gericht op de sociaal-economische positie van de
overvaller. Onder deze noemer vatten we een aantal elementen samen die
we hieronder zullen beschrijven: scholing/opleiding, gezinssituatie, sociaal-
economische status en arbeidsverleden.

Scholing/opleidingsniveau
De diverse onderzoeken geven geen eensluidende mening over het scho-
lings- en opleidingsniveau van plegers van overvallen. Zo constateren
Servay en Réhm (1986) bij overvallers een lager dan gemiddeld opleidings-
niveau. Ook Nederlands onderzoek bevestigt de slechte schoolprestaties van
deze categorie daders (Dijksterhuis en Janssen, 1976). Voorts blijken deze
slechte prestaties gepaard te gaan met frequent spijbelgedrag. Een zelfde
conclusie trekt Császár (1975) voor Oostenrijkse overvallers.

Het hiervoor gesignaleerde lagere opleidingsniveau van overvallers werd
niet teruggevonden door de Duitse onderzoeker Reffken (1972). May (1974)
vond evenmin een lager dan gemiddeld opleidingsniveau, maar ten aanzien
van de genoten beroepsopleiding van overvallers trof hij wel een significant
onderscheid aan met de doorsnee-Duitser. Slechts de helft van de 360 door
hem onderzochte veroordeelde daders heeft een beroepsopleiding afgerond.

Gezinsachtergrond
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat vele overvallers hun kinder-
en jeugdjaren hebben doorgebracht in een gezinssituatie die zich kenmerkt
door `verstoorde' relaties. Diverse onderzoekingen illustreren dat. Zo spre-
ken Dijksterhuis en Janssen (1976) over een gezinssituatie waar weinig
discipline heerst, maar waar, als er wordt gestraft, dit met harde hand ge-
beurt. Zij troffen in één kwart van de onderzochte gevallen een verstoorde
relatie met de vader aan.

Reffken (1972) vond dat bij 57% van de door hem onderzochte daders
een of beide ouders vrijwillig of gedwongen verstek lieten gaan bij de op-
voeding. Als oorzaken noemt hij onder meer: scheiding, dood van een
of beide ouders, afwezigheid van de vader. Ook Haran en Martin (1984)
schetsten een beeld van het gebroken gezin waarin meestal de moeder zich
alleen voor de opvoeding ziet gesteld. Een zelfde conclusie trekken Midden-
dorff (1983) voor de Duitse en Girouard (1988) voor de Canadese situatie.
Girouard maakt tevens gewag van de veel voorkomende familieruzies en
een hoog percentage echtscheidingen in de gezinnen waar de overvallers
zijn opgegroeid.
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Sociaal-economische status
Voor Nederland geldt dat de vaders van de plegers van een overval in de
lagere sociaal-economische klasse van de Nederlandse beroepsbevolking
thuishoren. Met andere woorden: de plegers van een overval zijn evenals
de veroordeelden voor de meeste andere criminaliteitsvormen relatief vaak
afkomstig uit de lagere milieus (Dijksterhuis en Janssen, 1976). In contra-
dictie met de resultaten van dit Nederlandse onderzoek zijn de bevindingen
van onder andere de Duitser Reffken (1972). Onder zijn 100 respondenten
bevonden zich minder arbeiderskinderen dan aan de hand van de sociale
stratificatie van de samenleving in zijn geheel mocht worden verwacht.
Kinderen van zelfstandigen waren echter oververtegenwoordigd. Dit onder-
zoeksresultaat sluit min of meer aan bij de bevindingen van Girouard
(1988) die tot de slotsom komt dat de gezinnen waaruit overvallers afkom-
stig zijn, zeker niet onbemiddeld zijn.

Opmerkelijk is dat de sociaal-economische status van plegers van over-
vallen vaak lager is dan die van hun vader. Uit onderzoek dienaangaande
blijkt dat slechts 40,3 % van de daders wier vader geen arbeider was, een
beroepspositie bereikte die gelijkwaardig was aan die van hun vader (Reff-
ken, 1972). May (1974) meldt in dit verband dat 43,3% van de onder-
zochte populatie de sociaal-economische positie van de vader niet kon
evenaren. Ook Amerikaanse onderzoekingen bevestigen dat overvallers
- zo ze inkomen hebben - tot de lagere inkomensgroepen moeten worden
gerekend (Haran, 1984; US Department of Justice, 1984). Duitse studies
leveren een zelfde beeld op (May, 1974; Middendorff, 1983).

Arbeidsverleden
Kijken we naar het arbeidsverleden van de plegers van overvallen, dan
loopt daar veelal als rode draad het hoge werkloosheidspercentage door-
heen. Dijksterhuis en Janssen (1976) komen in hun profielschets van 50
overvallers tot een werkloosheidspercentage van om en nabij 65%. Duitse
studies geven een variërend beeld te zien. Reffken (1972) komt tot een
percentage van 32%. May (1974) vond in dit verband 53,1% en Servay en
Rehm (1986) registreerden in een latere studie een zelfde percentage.
Feeney en Weir (1975) rapporteren zelfs, voor de Amerikaanse situatie, dat
drie kwart van de overvallers werkloos was ten tijde van het plegen van de
overval(len).

Uit onderzoek van Reffken blijkt dat zij die een baan hebben gehad,
voor 75% `handarbeid' hebben verricht. Voor de totale beroepsbevolking
in het onderzoeksgebied lag dit percentage 20% lager. Van de 59 daders
die een beroepsopleiding hadden afgerond, oefenden 21 hun beroep uit als
laatste bezigheid. Bij 16 overvallers kon een neergaande tendens met be-
trekking tot de status van het uitgeoefende beroep worden aangetoond. Een
aantal beroepen genoot bij deze overvallers grote voorkeur (vrachtwagen-
chauffeur en vertegenwoordiger). Daarnaast waren tien daders tijdens de
overval `zelfstandig'; een verdere acht waren `zelfstandig' geweest. Deze
gegevens indiceren dat plegers van overvallen een duidelijke voorkeur heb-
ben voor beroepen respectievelijk bezigheden met een aureool van vrijheid.
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Dit sluit aan bij de onderzoeksresultaten van Normandeau en Lanciault
(1983). Deze Canadese onderzoekers constateerden bij de overvallers een
zekere drang tot ongebondenheid. Overvallen plegen is werken voor jezelf,
niet voor een baas, zo is de opinie van de ondervraagde daders.

3.1.4 Criminele carrière

Dijksterhuis en Janssen (1976) rapporteren dat de criminele carrière van
overvallers vooral bestaat uit vermogensdelicten (zie Császár, 1975; May,
1974). Vierenveertig procent pleegde in de lagere schooltijd reeds eenvou-
dige diefstaldelicten. Na het achttiende jaar pleegde 90% van de onder-
vraagde overvallers gekwalificeerde diefstallen. De gemiddelde recidive
voor alle delicten in Nederland is circa 50%. Van de plegers van overval-
len recidiveert 80%. Agressieve delicten komen weinig voor. Alleen bij
delinquenten met lange straflijsten neemt het aandeel van agressieve delicten
toe. Ook Amerikaans onderzoek (US Department of Justice, 1984; Haran,
1984) onderstreept het uitgebreide criminele verleden van vele overvallers.
In deze studies wordt gesproken van recidivepercentages van om en nabij
de 80%, hetgeen correspondeert met Nederlandse gegevens.

Enigszins tegenstrijdige onderzoeksuitkomsten worden gepresenteerd
door Servay en Rehm (1986), die stellen dat bankovervallers meestal 'ama-
teurs' zijn met weinig contacten in criminele kringen. Meer dan een derde
van de door hen onderzochte daders had geen strafblad, de overige daders
pleegden delicten die ongeveer gelijkelijk verdeeld waren over vermogens-
delicten, gewelddelicten en overige delicten. Desroches (1986) vond dat
meer dan de helft van de overvallers geen contacten had met mensen die
eerder een overval pleegden.

3.1.5 Motiverende omstandigheden

Volgens West en Farrington (1973) verschilt het motievenpatroon naar
gelang het delicttype. Voor overvallers wordt melding gemaakt van de
volgende motiverende omstandigheden.

Reffken (1972) presenteert een hypothese over de omstandigheden waar-
onder met grote waarschijnlijkheid een bankoverval wordt gepleegd. Als
`voorwaarden' daartoe gelden:
- de drang tot het zich op illegale wijze toeëigenen van grote sommen geld;
- het ontbreken van kennis over of de gelegenheid tot het plegen van

andere delicten;
- het inzicht dat met andere delicttypen minder geld kan worden vergaard.

May (1974) ziet als mogelijke motieven voor het plegen van bankover-
vallen:
- de vrije toegankelijkheid van geldinstituten;
- lage eisen ten aanzien van planning en uitvoering;
- het gemak waarmee wapens kunnen worden bemachtigd;
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- de gunstige succes-risicoverhouding;
- de hoge buitverwachting.

Servay en Rehm (1986) stellen dat hoge schulden en werkloosheid, gepaard
aan een `subjectief' gebrek aan alternatieven, veruit de meest voorkomende
redenen zijn om een bank te overvallen. Bankoverval als wijze waarop ille-
gaal geld kan worden bemachtigd, werd gekozen op volgende gronden:
- de hoogte van de te verwachten opbrengst;
- de eenvoudige modus operandi;
- het ontbreken van speciale kennis waardoor een overval als beste (en

vaak enige) mogelijkheid overblijft om de problemen op te lossen.

De keuze om een overval te plegen berust volgens Symons (1988) op:
-- redenen die eigen zijn aan de overval:

- goede werkcondities;
- weinig planning en organisatie nodig;
- de aanwezigheid van baar geld dat weinig mogelijkheden tot identifi-

catie biedt en niet tot `heel'-problemen voert;
- redenen onafhankelijk van de overval: de invloed van vrienden die

ervaring hebben opgedaan met dit delict;
- statusoverwegingen: de roofoverval is het hoogtepunt in de criminele

carrière; een bekroning van het werk en het hoogste punt in de criminele
hiërarchie.

Ook andere auteurs wijzen op immateriële aspecten die ten grondslag kun-
nen liggen aan de overval. Zo melden Normandeau en Lanciault (1983) dat
vooral de zelfstandigheid en vrijheid van het beroep van overvaller belang-
rijke argumenten zijn in de motivatie. Voorts wijzen beide auteurs erop dat
overvallers een zekere status genieten in de criminele wereld.

3.1.6 Modus operandi

Het slagen van een overval blijkt nauw samen te hangen met de mate van
planning en organisatie (Blankenburg en Feest, 1977). Toch besteedt, vol-
gens Servay en Rehm (1986), de doorsnee-overvaller hieraan weinig tijd.
Een op de vier overvallers uit hun studie plande in het geheel niet. Het
overgrote deel van deze daders beperkte zich tot enkele aspecten van de
planning (vluchtweg, kans op aanwezigheid van klanten e.d.). Een analoog
beeld treffen we aan met betrekking tot de praktische voorbereiding van de
overval.

De uitvoering van de overval blijkt gepaard te gaan met extreme ge-
moedstoestanden (Normandeau en Lanciault, 1983; Servay en Rehm, 1986).
Groepsdaders verliezen minder snel de macht over de situatie dan solistisch
opererende overvallers. Deze laatste categorie boekt dan ook minder vaak
succes. In bijna de helft van de gevallen verloopt de overval niet zoals
gepland (Biichler en Leineweber, 1986; Servay en Rehm, 1986). Om bevei-
liging te frustreren, worden nieuwe modi operandi (early morning hold-up)
toegepast (Schumann, 1968; Zijlstra, 1977).
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Overvallen kenmerken zich door weinig daadwerkelijk fysiek geweld. Wel
inherent aan de overvalsituatie is de toepassing van mentaal geweld in de
vorm van dreiging (Gagnon en Leblanc, 1985; Buchler en Leineweber,
1986). Vuurwapens blijken vooral bij overvallen op geldinstituten te wor-
den gebruikt. Slag- en steekwapens daarentegen veel meer bij overvallen op
tankstations (Bergeijk en Ovaa, 1975). Laatstgenoemde wapens worden ook
veel vaker daadwerkelijk benut (Dijksterhuis en Janssen, 1976). Over het
algemeen geldt dat, naarmate de omvang van de buit toeneemt, de kans op
toepassing van lichamelijk geweld groter wordt (hoewel er per bedrijfstak
verschillen zijn waar te nemen) (Császár, 1975). Jonge overvallers blijken
meer slachtoffers te maken dan oudere daders (Symons, 1988).

3.1.7 Typologieën

In de literatuur worden verscheidene typologieën van overvallers gepresen-
teerd. Deze zijn gebaseerd op uiteenlopende kenmerken van de daders of
hun daad. De manier van optreden van overvallers staat bijvoorbeeld cen-
traal in de typologieën van Gagnon en LeBlanc (1985) en Marsden (1990).
Gagnon en LeBlanc onderscheiden zes typen op basis van het gekozen
object en het aantal daders, Marsden maakt een onderscheid tussen vier
typen op basis van het aantal daders en het al dan niet zichtbaar dragen van
een wapen. Servay en Rehm (1986) presenteren een dadertypologie op basis
van een onderscheid tussen 'first-offenders' (Amateure) en recidivisten
(Profes) en de verschillen tussen beide typen wat betreft de voorbereiding
van de overval. De meest complexe typologie is te vinden bij Gabor e.a.
(1987), die de mate van criminele activiteiten, specialisatie van de dader,
de lengte van de overvallencarrière en de mate van planning van de overval
hierin betrekken.

3.1.8 Conclusie

Over een aantal zaken die betrekking hebben op de achtergrond van over-
vallers, bestaat bij verschillende onderzoekers een grote overeenstemming.
Alom wordt geconstateerd dat het om jonge mannen gaat. Vrijwel altijd
ook wordt melding gemaakt van een groot aantal daders met een proble-
matische gezinsachtergrond. Iets minder eenduidig is het beeld over het
opleidingsniveau van overvallers. Sommige onderzoekers vinden een lager
dan gemiddeld opleidingsniveau bij overvallers, terwijl anderen geen dis-
crepantie vinden met de doorsneebevolking. Ook over de sociaal-economi-
sche status van de ouders van overvallers zijn de meningen verdeeld. Het
arbeidsverleden van plegers van overvallen kenmerkt zich volgens alle
onderzoekers door een hoog werkloosheidspercentage.

Over de criminele carrière van overvallers zijn de meningen eveneens
verdeeld. Vaak wordt gevonden dat zij een lange criminele loopbaan achter
de rug hebben, waarin veel vermogensdelicten werden gepleegd. Andere
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onderzoekers schilderen een beeld waarin een substantieel deel van de over-
vallers `first-offender' is en contacten in de criminele wereld missen.

Over de motieven van overvallers bestaat niet zozeer verschil van me-
ning tussen onderzoekers als wel een verschil in het aantal genoemde aspec-
ten. Motieven van overvallers die in de meeste studies aan bod komen, zijn
het gemak waarmee het delict kan worden gepleegd en het voordeel van het
bemachtigen van baar geld. Een kleiner aantal auteurs wijst bovendien op
immateriële beloningen als status en vrijheid voor de daders.

Hoewel de modus operandi iets kan duidelijk maken over het besluit-
vormingsproces van overvallers, kan dit laatste pas echt goed bestudeerd
worden indien men de dader laat toelichten hoe zijn keuzes tot stand zijn
gekomen. De vierde onderzoeksvraag, die welke betrekking heeft op het
besluitvormingsproces van overvallers, is niet alleen in Nederland, maar
ook elders, weinig aan bod gekomen. Alleen Servay en Rehm (1986),
Feeney (1986) en Walsh (1986) hebben zich expliciet met deze vraag bezig-
gehouden, Feeney en Walsh publiceerden elk één artikel, waarin slechts
enkele aspecten van het besluitvormingsproces kort worden behandeld. Zo
stelt Walsh alleen de mate van rationaliteit aan de orde die schuilt achter
het kiezen van het te overvallen object. Feeney beschouwt meer aspecten,
dan Walsh: de mate van planning van de overval, het gebruik van geweld
en het besluit tot het plegen van een overval. Met betrekking tot dit laatste
noemt Feeney slechts geldnood en een behoefte aan opwinding bij de dader.
Het boek van Servay en Rehm heeft de veelbelovende titel 'Bankraub aus
Sicht der Titer', maar stelt teleur. De daders werd veel gevraagd over hun
besluitvormingsproces, maar hun antwoorden gaven slechts aanleiding tot
een grote hoeveelheid tabellen. De samenhang tussen verschillende beslis-
singen van daders en de context waarin ze genomen werden, blijven in het
boek grotendeels buiten beeld.

Met betrekking tot de in de literatuur gepresenteerde typologieën van
overvallers kan worden opgemerkt dat deze verschillend van aard zijn.
Deze verscheidenheid is het gevolg van de uiteenlopende kenmerken van de
daders of van hun daad op basis waarvan de onderzoeker zijn typologie
samenstelde.

De elkaar soms tegensprekende onderzoeksresultaten hoeven geen ver-
bazing te wekken, indien men zich realiseert dat de onderzoekspopulatie
niet altijd op gelijke wijze werd afgebakend. Soms bestond de onderzoeks-
populatie uit zowel overvallers als straatrovers, soms uit overvallers op
verschillende objecten en soms zelfs uit louter bankovervallers. Bovendien
kennen de hierboven aangehaalde studies een grote variatie in plaats en
tijd. Het is niet alleen denkbaar dat overvallers in allerlei delen van de
westerse wereld van elkaar verschillen, tevens is waarschijnlijk dat onder-
zoek uitgevoerd in verschillende periodes afwijkende resultaten oplevert..
De Nederlandse literatuur over overvallers is schaars en van weinig recente
datum. De laatste studie van enige omvang naar de plegers van overvallen
in Nederland, door Dijksterhuis en Janssen, dateert van 1976.

Zoals hierboven al werd opgemerkt, is het besluitvormingsproces van
overvallers tot op heden niet of weinig expliciet en systematisch onder-
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zocht. In de meeste studies naar overvallers ligt het accent op hun achter-
grond, hun motivaties en hun criminele carrières. Dit geldt niet alleen voor
studies naar overvallers, maar evenzeer voor veel ander criminologisch
onderzoek.

`Studies in the past have taught us a great deal about the importance of criminal careers,
but we need to understand more than just the number of offenses and the sequensen
involved. We need to understand the thought processes and the decisions as well
(...) The emphasis on obtaining information directly from offenders is particularly
important. Detailed discussion with offenders about their crimes and their methods of
thinking and operation have already had considerable payoff in recent years (...) This
kind of work is in its infancy, however, and their is a great deal to be learned.'
(Feeney, 1986, p. 67)

De nadruk op het verleden van de crimineel en de verontachtzaming van
zijn besluitvormingsproces en de onmiddellijke situatie waarin dit plaats-
vindt, hangen samen met de tot op heden dominante paradigma's en onder-
zoeksmethoden in de criminologie.

3.2 Criminaliteit: waarom of hoe?

Er bestaan tal van theorieën die een verklaring moeten bieden voor de
neiging van individuen of groepen om delinquent gedrag te vertonen. De
meeste van deze theorieën richten zich op de persoon van de crimineel. De
pleger van een delict zou worden gekenmerkt door een biologische, psycho-
logische of sociologische make-up, die hem of haar een neiging tot crimi-
neel gedrag (criminele dispositie) bezorgde.

Naast deze dispositionele theorieën over criminaliteit, die een antwoord
willen geven op de vraag waarom iemand delinquent gedrag gaat vertonen,
bestaat ook een aan kracht winnende richting waarin veeleer de vraag cen-
traal staat hoe criminelen te werk gaan. In dit soort studies wordt criminali-
teit vaak vergeleken met werk of zakendoen.

De notie dat criminaliteit gezien kan worden als een professie, doet niet
alleen in criminele kringen opgang, ook in sociologische en criminologi-
sche literatuur bedient men zich wel van dit perspectief. De eerste die een
crimineel als een `professional' portretteerde was Sutherland (1937). Hij
liet zien dat de professionele dief met betrekking tot een aantal aspecten te
vergelijken valt met mensen die werkzaam zijn in legale beroepen. Net als
deze laatsten heeft hij te maken met vaardigheden, kennis en de hierop
gebaseerde status. Tevens kent de groep van dieven een eigen complex van
normen en waarden en een eigen vorm van (informele) organisatie (1989,
pp. 197-209).

Letkemann hanteert in zijn studie `Crime as Work' het perspectief van
de sociologie van het werk, dat volgens hem ook toegepast kan worden op
criminelen en hun activiteiten en meer inzicht verschaft in vormen van
afwijkend gedrag. Ook criminelen worden geconfronteerd met een aantal
aspecten van werk: de benodigde vaardigheden om in hun werk succes-
vol te kunnen zijn, de mogelijkheden om zich deze vaardigheden eigen te
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maken, de effecten van technologische ontwikkeling, de financiële beloning
en de kosten en gevaren die eraan kleven (1973, pp. 5-6, 163). Akerstrdm
(1985) wijst op de `business orientation' van criminelen. Zij constateert bij
hen een aantal normen en waarden dat te vergelijken is met die welke gel-
den in de zakenwereld. De crimineel werkt in een gebied waar vrije con-
currentie heerst, hij moet investeren en loopt risico. Net als voor de zaken-
man zijn de contacten die hij eropna houdt van groot belang, evenals zijn
reputatie.

Dergelijke studies hebben met elkaar gemeen dat ze meer nadruk leggen
op de manier van leven en werken van criminelen, dan op de vraag waarom
ze zijn zoals ze zijn.12

'This allows them to avoid grand theories and half-hidden value judgements. Analysing
crime as work seems to imply a more articulated description and understanding of the
life and work of different criminal groups.' (Akerstr&m, 1985, p. 15)

Het idee dat meer aandacht zou moeten uitgaan naar wat criminelen doen,
dan naar hoe ze zo geworden zijn, wordt ook bepleit door Clarke en
Cornish, in wat zij het `situational perspective' noemen. Clarke (1980)
wijst op het feit dat zelfs de meest criminele mensen meestal de wet respec-
teren en dat ook dit feit verklaard zou moeten worden uit het verleden van
de delinquent. Daarbij komt nog dat de zogeheten criminogene omstandig-
heden lang niet iedereen die hieraan blootstond, tot crimineel gedrag aan-
zetten. Het verleden van de delinquent kan derhalve nooit een voldoende
verklaring vormen voor delinquentie en de verschillende vormen die het
aanneemt (zie Bovenkerk, 1992, pp. 134-145). Volgens Clarke en Cornish
stellen de traditionele, deterministische modellen de crimineel voor als een
relatief passief figuur; een slachtoffer van interne of externe krachten die
buiten zijn controle liggen, of als een `slagveld' waarop de strijd tussen
deze krachten wordt uitgevochten (1985, p. 148). Maar, zo stelt Clarke,
'(...) common sense as well as the evidence of ethnographic studies
of delinquency (...) strongly suggest that people are usually aware of
consciously choosing to commit offenses' (1980, p. 138). Clarke en
Cornish zetten vraagtekens bij de adequaatheid van verklaringen of model-
len van misdaad die de perceptie van de dader en zijn denkprocessen niet
in de beschouwing betrekken. Zij probeerden de lacune in de criminologi-
sche theorievorming op te vullen door de onmiddellijk aan de criminele
daad voorafgaande situatie van de dader en diens afwegingen over moge-
lijke oplossingen van zijn problemen in criminologische studies te betrek-
ken. Niet alleen het verleden van de delinquent, maar ook de situatie waar-
in hij zijn delicten pleegt, moet in beschouwing worden genomen.

12 Andere voorbeelden van studies waarin meer nadruk ligt op het `hoe' van criminaliteit
dan op het 'waarom' zijn die van Heyl (1979) over de hoerenmadam en van Klockars
(1974) over de professionele heler.
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3.3 Een (holistisch) model voor onderzoek

Vijf jaar na publikatie van het artikel waarin Clarke een situationeel per-
spectief op criminaliteit bepleitte (1980), presenteerde hij samen met
Cornish een voorbeeld van een model voor criminologisch onderzoek waar-
in zowel dispositionele als situationele aspecten zijn vervat (1985). Omdat
dit `framework for research' model stond voor dit onderzoek, zullen we
ingaan op een aantal gedachten dat hieraan ten grondslag ligt.

Clarke en Cornish maken een expliciet onderscheid tussen een verklaring
van het verwikkeld zijn van bepaalde individuen in criminaliteit (involve-
ment) en een verklaring van het plaatsvinden van criminele gebeurtenissen
(occurence). Het meeste criminologische werk is verricht rond de eerste
verklaring en kenmerkt zich door een veronachtzaming van de tweede.
Maar het bestaan van een voldoende gemotiveerd individu verklaart maar
ten dele waarom een delict wordt gepleegd, een groot aantal situationele
factoren speelt hierin eveneens een rol (1985, p. 164).

Volgens Clarke en Cornish hebben de preoccupatie met de `pathologie'
van de dader en de wens algemene uitspraken over criminaliteit te doen, de
aandacht afgeleid van de verschillen tussen diverse delicten, tussen de men-
sen die ze plegen en de motieven die aan verschillende delicten ten grond-
slag liggen. Clarke verwoordde dit als volgt: `But many criminologists are
now increasingly agreed that a "theory of crime" would be almost as crude
as a genera] "theory of disease'- (1980, p. 137). Het is daarom nodig
delictspecifieke modellen te construeren en soms zelfs onderscheidingen
te maken binnen een juridisch gedefinieerd delicttype. Zo achten ze het
bijvoorbeeld noodzakelijk om het delict inbraak op z'n minst onder te ver-
delen in `commercial' en `residential burglary'. Wellicht zijn zelfs binnen
deze vormen van inbraak zinvolle grenzen te trekken. Evenzo zouden delic-
ten als vandalisme, fraude, verkrachting en overval een verdere verfijning
behoeven, die gebaseerd is op situationele factoren (1985, p. 165).

De visie van Clarke en Cornish op crimineel gedrag veronderstelt een
zekere rationaliteit bij de dader. Zij pleiten ervoor delinquenten te
beschouwen als `reasoning decision makers'. Hoewel dit `rational choice
perspective' op bepaalde delicten beter toepasbaar lijkt dan op andere, zien
zij ook rationele elementen in delicten die pathologisch gemotiveerd lijken
(Cornish en Clarke, 1986, p. 2).

`(...) rationality must be conceived of in broad terms. For instance, even if the choices
made or the decision processes themselves are not optimal ones, they make sense to the
offender and represent his best efforts at optimizing outcomes. Moreover expressive as
well as economie goals can, of course, be characterized as rational. And lastly, even
where the motivation appears to have a pathological component, many of the
subsequent planning and decision-making activities (such as choice of victim or targets)
may be rational.' (Clarke en Cornish, 1985, pp. 163-164)

De diverse vormen van geweldscriminaliteit zijn nog slechts weinig bestu-
deerd vanuit dit perspectief. Clarke en Cornish achten het van groot belang
dat wordt vastgesteld in hoeverre een dergelijke analyse kan worden toe-
gepast op geweldmisdrijven (Cornish en Clarke, 1986, p. 14). Uit studies
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naar besluitvormingsprocessen van straatrovers en overvallers blijken zij in
meer of mindere mate rationeel te werk te gaan (Lejeune, 1977; Feeney,
1986; Walsh, 1986).

Clarke en Cornish pretenderen met de modules van hun tentatieve model
niet de relaties tussen de verschillende elementen in mathematische ter-
men of toetsbare proposities weer te geven. Evenmin vormen de modules
`decision trees' die een beeld moeten geven van de opeenvolgende stappen
van het beslissingsproces. De modules zijn bedoeld als schematische repre-
sentaties van de belangrijkste beslissingsmomenten in crimineel gedrag en
van de verschillende sociale, psychologische en omgevingsfactoren die van
invloed zijn op de genomen beslissingen. Deze modules, die voor ieder
delict afzonderlijk geconstrueerd zouden moeten worden, zijn geen theo-
rieën op zich, maar slechts `blueprints for theories'. Ze illustreerden hun
model aan de hand van het delict inbraak in een `middie-class suburb'
(1985, p. 166).

Het model bestaat uit vier modules: een heeft betrekking op de criminele
gebeurtenis, de andere drie brengen verschillende stadia van de criminele
betrokkenheid in kaart. De `initial involvement'-module (figuur 1) kent
twee beslissingsmomenten. De eerste (kader 7) is de erkenning van de
bereidheid om het betreffende delict te plegen, teneinde zijn of haar behoef-
ten aan geld, goederen of spanning te bevredigen. De eerdere kaders bren-
gen de variatie aan factoren in beeld die het individu tot deze bereidheid
brengen. Kader 1, met name, bevat de achtergrondvariabelen waarmee de
traditionele criminologie zich voornamelijk bezighield: de waarden, attitu-
des en persoonlijkheidskenmerken die een persoon een criminele dispositie
bezorgen. De tweede beslissing, die om het delict ook daadwerkelijk te
plegen (kader 8), is het gevolg van een toevallige gebeurtenis, zoals een
dringende behoefte aan geld (Cornish en Clarke 1986, p. 4).

De `event'-module (figuur 2) betreft de daaropvolgende stappen in het
beslissingsproces, die leiden tot het kiezen van een bepaald object. De ver-
schillende variabelen die dit beslissingsproces beïnvloeden, tonen de invloed
van situationele factoren die verbonden zijn met gelegenheid, moeite en
onmiddellijke risico's (ibid.).

De `continuing involvement'-module (figuur 3) schetst de veranderingen
in professionaliteit, `peer group', `lifestyle' en waarden, die invloed uit-
oefenen op de voortdurend gerevalueerde beslissing om het delict te conti-
nueren (ibid., p. 6).

De `decistance'-module ten slotte (figuur 4) handelt om eendere revalu-
aties, die kunnen leiden tot de beslissing het plegen van het betreffende
delict, of zelfs alle criminele activiteiten, te staken (ibid.).

Zoals Clarke en Cornish zelf al stellen, zijn in hun model meerdere
criminologische theorieën vervat. `Dispositionele' benaderingen van crimi-
naliteit hebben vooral in module 1 een plaats gekregen. Zo valt het niet
moeilijk hierin de differentiële associatietheorie (Sutherland en Cressey,
1960) te ontdekken. Het perspectief van `crime as work' is herkenbaar
in module 3, evenals het carrièreperspectief van Becker (1973). Anders
dan veel andere theorieën legt het `rational choice perspective' bovendien
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Figuur 1: 'Initial involvement'-module (voorbeeld: inbraak in een 'middle-class suburb')
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nadruk op de beslissingsmomenten in de gehele criminele carrière en de
situationele factoren die deze beslissingen beïnvloeden.

Dit holistische `framework for research' was om meerdere redenen
bruikbaar voor dit onderzoek. Niet alleen komen al onze onderzoeksvragen
aan de orde in de verschillende modules, ook hadden de daarin vervatte
aandachtspunten een attenderende en structurerende waarde. In dit rapport
zullen we de keuzes die overvallers maken-voor en tijdens en na de uit-
voering van de overval-bezien vanuit het perspectief van de `reasoning
criminal' en de mate van professionaliteit van de dader in deze beschou-
wing betrekken. In het slothoofdstuk zal een poging worden ondernomen
om op basis van het programmatische model van Clarke en Cornish een
model te construeren voor het delict overval.

Figuur 2: 'Event'-module (voorbeeld: inbraak in een 'middle-class suburb')
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Figuur 3: `Continuing involvement'-module (voorbeeld: inbraak in een `middle-class suburb')

toenemende frequentie van inbraken (t.g.v. succes) tot persoonlijk optimum

le inbraak

toegenomen professionalisme

trots op toegenomen vaardigheden en kennis; vermindert gaandeweg de risico's
en verhoogt de buit door planning en zorgvuldige selectie van objecten; krijgt
contacten met helers; ontwikkelt vaardigheid in de omgang met politie en justitie

veranderingen in 'lifestyle' en waarden

erkent financiële afhankelijkheid van inbraak; kiest werk dat inbraak

vergemakkelijkt; geniet van het `snelle leven'; kijkt neer op legaal werk;

rechtvaardigt criminaliteit

veranderingen in 'peer group'

sluit vriendschap met andere criminelen en heler; wordt gelabeld als crimineel;

verliest contact met niet-criminele vrienden; maakt ruzie met relatie

-^I Nde

•

Bron: Cornish en Clarke, 1986



Theoretische oriëntatie

Figuur 4: `Desistance'-module (voorbeeld: inbraak in een `middle-class suburb')
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4 Achtergronden

Het door Clarke en Cornish (1985) gepresenteerde onderzoeksmodel omvat
in de eerste module-naast situationele-een aantal dispositionele elemen-
ten die kunnen bijdragen aan de beslissing een delict te plegen. Binnen
deze `initial involvement'-module bestaan de belangrijkste dispositionele
factoren uit de sociaal-economische positie, de demografische en gezins-
achtergrond, en het opleidingsniveau. Bovendien zal een paragraaf gewijd
worden aan het arbeidsverleden van de respondenten.

Om licht te werpen op de sociaal-economische achtergrond van de res-
pondenten, zullen we de door de ouders uitgeoefende beroepen beschou-
wen. Daarnaast zullen we in navolging van Grapendaal e.a. twee typen
gezin onderscheiden: de door de respondent als problematisch ervaren
gezinssituatie en de niet-problematische gezinsachtergrond. Kenmerkend
voor de achteraf als problematisch getypeerde jeugd zijn gebroken gezin-
nen, de ervaring van emotionele verwaarlozing, veelvoorkomende conflic-
ten en geweld binnen het gezin (Grapendaal e.a., 1991, pp. 46-49).

4.1 Demografische kenmerken

Wanneer we bekijken waar de respondenten hun secundaire socialisatiefase
(12 tot 18 jaar) doorbrachten, ontstaat het volgende beeld. Drie responden-
ten waren gedurende deze periode in het buitenland woonachtig, twaalf res-
pondenten in Zuid-Holland, elf in Noord-Holland, zes in Noord-Brabant,
vier in Gelderland, twee in Friesland en één in de provincie Utrecht. Bijna
de helft van de respondenten bracht deze socialisatiefase door in gemeen-
ten in de Randstad. Meer dan de helft van de respondenten groeide op in
middelgrote tot grote steden (zie tabel 4), waarbij Amsterdam met zeven
respondenten ruim vertegenwoordigd is.

Over de vermeende criminogene invloed van buurten vallen aan de hand
van ons materiaal weinig uitspraken te doen. Er werd genoteerd wat de
respondenten hier zelf over te melden hadden. Zeventien van hen gaven te
kennen dat ze gedurende hun secundaire socialisatiefase in een `nette wijk'
woonden, veertien respondenten zeiden dat hun buurt gekenmerkt werd
door veel criminaliteit. Van negen respondenten ontbreekt deze informatie
en bij drie respondenten was deze vraag niet van toepassing omdat zij deze
fase doorbrachten in een reeks van internaten.
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Tabel 4: Inwoneraantal van woonplaats gedurende secundaire socialisatie*

inwoneraantal gemeente

<20.000
20.000 tot 50.000
50.000 tot 100.000
>100.000
onbekend
n.v.t.

Hoofdstuk 4

aantal respondenten

5
6
5

19
2
6**

totaal 43

* Voor het bepalen van het inwoneraantal naar gemeente maakten we gebruik van het
Statistisch Zakboek over 1980 van het Centraal Bureau voor Statistiek. De keuze voor dit
jaartal houdt verband met het gegeven dat de meeste respondenten zich in dat jaar in de
secundaire socialisatiefase bevonden.

** Het betreft hier drie respondenten die tijdens de secundaire socialisatiefase in het buiten-
land woonachtig waren en drie respondenten die hun jeugd in allerlei internaten in Neder-
land hebben doorgebracht.

4.2 Sociaal-economische status

Uit het onderzoek van Dijksterhuis en Janssen (1976) blijkt dat de vaders
van de plegers van een overval in de lagere sociaal-economische klasse
van de Nederlandse beroepsbevolking te plaatsen zijn. Er is, in de ruim
twintig jaar die inmiddels verstreken zijn sinds deze studie het licht heeft
gezien, nog maar weinig veranderd. Het merendeel van de vaders van onze
respondenten is of was eveneens werkzaam in de lagere regionen van de
Nederlandse beroepsbevolking. In de meeste gevallen had één van de ouders
een vaste baan. Bij elf gezinnen werkten zowel de vader als de moeder
buitenshuis.

Zeventien gezinnen vallen op basis van de door de ouders verrichte
arbeid in de laagste sociaal-economische klasse. Deze ouders waren (lang-
durig) werkloos of verrichtten ongeschoolde arbeid. Twintig gezinnen kun-
nen tot de respectabele arbeidersklasse of lagere middenklasse gerekend
worden. Vijf overvallers groeiden op in gezinnen die in de hogere midden-
klasse gesitueerd kunnen worden.

4.3 Gezinsachtergrond

Van alle respondenten zeiden er 21 dat zij hun jeugd als problematisch
ervoeren, 21 respondenten gaven aan een normale tot gelukkige jeugd te
hebben gehad. Bij één respondent bleef de gezinsachtergrond onduidelijk.

De niet problematische gezinsachtergrond
Uitspraken van de overvallers, die zeggen een onproblematische jeugd te
hebben gehad, lopen uiteen van `Die mensen (ouders) hebben altijd hun
best gedaan' en `Gewoon, normale jeugd' tot `Ik heb een hele gelukkige
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jeugd gehad' en `Ideaal gezin, ik heb een opvoeding uit duizenden gehad'.
Ook binnen deze gezinnen kwamen conflicten en ruzies voor, maar niet in
die mate dat de respondenten niet meer thuis konden blijven wonen. Van
twee overvallers uit deze groep zijn de ouders tijdens hun jeugd gescheiden
en in drie gezinnen stierf een van de ouders.

De respondenten uit deze groep wijzen er vaak op dat zij zich als enige
uit het gezin met criminaliteit bezig houden en dat hun broers of zusters
allemaal een `goede' baan hebben.

R19: `Mijn hele familie die heeft nog nooit een politiebureau van binnen gezien, nog
nooit. (...) Als ik een scheet liet, dan ging de koppelriem eroverheen. Of de zweep. Ik
had er vroeger altijd schijt aan en ik ben in de criminele sfeer blijven hangen en die
andere jongens (broers) die hebben het zo te pakken gehad. Dus die zijn zo geschrok-
ken, en die zijn netjes in de maatschappij terechtgekomen.'

Sommige respondenten uit de groep met een niet-problematische gezins-
achtergrond hadden het thuis zelfs zo naar de zin, dat zij lange tijd in het
ouderlijk huis bleven wonen. Vaak waren de ouders niet op de hoogte van
de criminele activiteiten van hun zoon. Slechts een enkeling woonde nog
bij zijn ouders op het moment dat hij overging tot het plegen van over-
vallen.

De problematische gezinssituatie

R37: 'Mijn vader en moeder zijn gescheiden maar dat is normaal hè, dat geldt volgens
mij voor iedereen die hier zit.'

De hier geciteerde overvaller overdrijft weliswaar als hij beweert dat alle
gedetineerden uit gebroken gezinnen komen, maar bij negen van de twintig
respondenten die te kennen gaven een ongelukkige jeugd te hebben gehad,
was er sprake van echtscheiding van de ouders. Meestal betrof het hier
scheidingen op het moment dat de respondenten nog kinderen waren. Daar-
naast zijn van vier respondenten een of beide ouders gedurende de jeugd,
gestorven en hebben zeven respondenten om verschillende redenen een
aantal jaren in een internaat doorgebracht.

Een groot aantal respondenten uit deze groep gaf te kennen vroegtijdig

het huis `ontvlucht' te zijn omdat de spanningen in het gezin zo hoog op-

liepen dat er voor hen een onhoudbare situatie ontstond. De bron voor deze

spanningen en conflicten was, naast de al genoemde factoren, vaak ook

gelegen in ziekte, (plotselinge) werkloosheid en alcoholproblemen van een

of beide ouders. Soms was er sprake van een agressieve vader die het gezin

zo sterk domineerde dat de respondent als laatste redmiddel het huis ont-

vluchtte (zie Dijksterhuis en Janssen, 1976). Ter illustratie het verhaal van

R26, die na een reeks van conflicten op 15-jarige leeftijd van huis wegliep.

R26: `Ja. Daarom ben ik ook weg gegaan. Was er sprake van ruzie. Streng. Van school
gelijk naar huis. Dat gaat (zo) bij Hindoestaanse gezinnen, vroeger dan. En daardoor
ben ik ook weg gegaan. M'n vader sloeg m'n moeder ook vaak, in die tijd. En dan kun
je op een gegeven moment niet alles bolwerken hè. Dan wil je van huis weg.'

Uit de verhalen van de respondenten met een problematische gezinsachter-
grond blijkt dat zij zich in velerlei opzichten ook emotioneel verwaarloosd
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voelen. Terugblikkend op hun jeugd ervaren zij de toen genoten vrijheid
als te groot en constateren zij een gebrek aan aandacht. Sommige respon-
denten vermeldden ook dat zij vaak de oorzaak waren van deze conflicten
omdat zij - als reactie op het gebrek aan aandacht of de steeds maar weer
opnieuw oplaaiende ruzies-hun heil buitenshuis zochten en zich aan de
invloed van de ouders probeerden te onttrekken. Deze respondenten waren
naar eigen zeggen onhandelbaar, recalcitrant en enkel nog maar met zich-
zelf bezig, wat vaak nieuwe conflicten met de ouders opleverde.

Sommige respondenten, die hun vroege jeugd in het buitenland hebben
doorgebracht, kwamen na aankomst in Nederland in de moeilijkheden
omdat ze niet opgewassen bleken tegen de veranderde gezagsverhoudingen.
Vaak gaat het hier om respondenten die pas na de emigratie voor het eerst
onder het gezag kwamen van (een van) de ouders, die andere gedragsregels
hanteerden dan die welke de respondent tot dan toe gewend was. Een soort-
gelijk probleem doet zich soms ook voor als een van de ouders na een
scheiding of dood van de partner een nieuwe levensgezel(lin) vindt. Een
aantal jongens liep na een reeks van moeilijkheden van huis weg, sommi-
gen werden uiteindelijk in een internaat geplaatst. Een typisch voorbeeld
van deze problematiek is het relaas van een respondent die-opgevoed
door zijn oom en tante-op zijn achtste naar zijn in Nederland verblijven-
de moeder vertrok:

R01: `Ik moest een heel ander leven gaan leiden. Ik bedoel, ik moest nou in een keer
op tijd thuis zijn. Thuis op tijd eten, leren luisteren. Dat was het grootste probleem,
nog steeds. Ja, het was wel een moeder, maar je zag het niet helemaal als een moeder.
Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar het was toch heel moeilijk. (...) De eerste
paar maanden waren wel kicken, of zo, maar later kwamen de problemen. (...) Dan
ging ik ergens naar toe, en dan kwam je 's avonds thuis, weet je wel, dat was daar
normaal. Maar hier in Nederland, dat was vanuit school gelijk naar huis. (...) Eh, ik
ging nooit naar school. Mijn moeder dacht dat ik wel naar school ging, maar ik ging
niet naar school. Op een gegeven moment kwam de gemeente bij m'n moeder thuis. En
mijn moeder moest voor de rechter verschijnen. En kreeg een waarschuwing. [Ik] ging
nog niet naar school. En toen kreeg ik "ondertoezichtstelling". Toen moest ik naar een
internaat toe.'

Vier jaar na zijn aankomst in Nederland wordt RO1 voor de allereerste keer
in een internaat geplaatst, waarna er nog verscheidene plaatsingen zouden
volgen. Van de zeven respondenten die in een internaat hebben gezeten,
brachten er twee vrijwel hun hele jeugd in deze instelling door en vijf het
grootste deel van hun adolescentie. Tijdens dit verblijf in internaten worden
veel van deze respondenten voor de eerste keer met verschillende vormen
van criminaliteit geconfronteerd.

R24: `Dus daar kwam ik ook al tussen de jeugdige crimineeltjes die ook al een autootje
los konden maken. (...) Ja, nou toen ging het dus verkeerd, in het jeugdhuis. Van
daaruit heb ik de eerste criminaliteit echt bewust gedaan, inbreken in een kiosk, een
honderd of zes eruit halen, samen met een vriendje. Op die leeftijd, laat ik zeggen,
veertien vijftien jaar, daar omstreeks. Bromfietsen gappen, de grens over Duitsland in,
naar Coevorden, via Coevorden de spoorbaan Duitsland in, opgepakt, daar een inbraak
in een winkeltje, opgepakt worden in een hooiberg door de politie, naar de bajes
gebracht worden. Via de marechaussee teruggebracht worden en daar best wel trots op
zijn, want we kregen dus geen straf en dan ben je altijd trots.'
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Tabel 5: Hoogste gevolgde opleiding

basisonderwijs 2

lbo 24
mavo/havo/vhbo 8
vwo 2

mbo 2
hbo/universiteit 4*

onbekend 1

totaal 43

* Eén respondent verdreef de verveling tijdens zijn detentieperiodes door te studeren en
behaalde een hbo-diploma in de gevangenis.

Tabel 6: Hoogste afgemaakte opleiding

basisonderwijs 27*

lbo 7
mavo/havo 3
vwo 2
mbo 1

hbo/universiteit 2
onbekend 1

totaal 43

* Eén respondent maakte ook het basisonderwijs niet af.

Hoeveel problemen deze respondenten ook kenden in hun jeugd, toch gaven
ze vrijwel allemaal aan dat de door hen gepleegde criminaliteit niet het
gevolg was van hun gezinssituatie, maar dat ze zich hiervoor veeleer zelf
verantwoordelijk stelden.

4.4 Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau van de meeste delinquenten is, naar bekend, lager dan
het landelijk gemiddelde. Ook onze respondenten voldoen aan dit beeld.
Een overzicht van de hoogst gevolgde opleidingen laat hierover geen twijfel
bestaan (zie tabel 5).

Nog duidelijker wordt de geringe mate van scholing wanneer we alleen
de opleidingen in ogenschouw nemen die door de respondenten werden
afgemaakt (zie tabel 6).

De schoolcarrière van veel respondenten werd gekenmerkt door onwillig-
heid om te leren, magere resultaten en - na de basisschool - een veelvuldig
wisselen van school(type). De moeilijkheden beperkten zich op de basis-
school vaak nog tot de minder dan gemiddelde resultaten, maar in het
voortgezet onderwijs kreeg menig respondent tevens onenigheid met leer-
krachten. Vaak gingen afkeer van de verlangde discipline en desinteresse
hand in hand met veelvuldig spijbelen. De meerderheid doorliep alleen het
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basisonderwijs in zijn geheel. Vijf respondenten werden wegens leer- of
opvoedingsmoeilijkheden overgeplaatst naar een lom-school en/of volgden
Individueel Technisch Onderwijs..

Veruit de meesten volgden na het basisonderwijs de lts of een andere
lagere beroepsopleiding. Van de 24 respondenten die aan een lbo-opleiding
begonnen, maakten slechts zeven de opleiding af. Ook degenen die mavo of
havo volgden, haakten meestal voortijdig af, soms uit eigener beweging,
soms ook daartoe gedwongen.

Enkele respondenten wijken af van dit problematische patroon. Zij
ondervonden veel minder moeilijkheden in het onderwijs en wisten een
hoger dan gemiddelde opleiding af te ronden.

Het moge duidelijk zijn dat schoolprestaties geen uitsluitsel geven over
de intelligentie. De gemiddeld lage, formele opleiding betekent niet dat
overvallers een lager dan gemiddeld IQ zouden hebben. Onderzoekers die
de intelligentie van overvallers onderzochten, vonden geen verschillen met
de doorsneebevolking (zie Reftken, 1972; Császár, 1975; Haran en Martin,
1984). 13 Het is niet zozeer een gebrek aan intelligentie dat veel responden-
ten deed mislukken op school, als wel de problemen die zij ondervonden
met de leerkrachten en het hiërarchische schoolsysteem.

R31: 'Ik kon verdomd goed leren hoor, want ik heb nog nooit problemen gehad, met
welke stof dan ook. (...) Maar ik had een groot zwak: ik liet me altijd voor het karretje
spannen, ik liet me altijd opjutten. En als niemand het durfde, dan deed ik het. Zo was
het. (...) En ik heb ook door toevalligheden die scholen niet af kunnen maken. Want de
lts daar ben ik van af getrapt, omdat een leraar ... We lagen elkaar niet. Ja, en ik ging
er altijd tegenin. Ik vond het erg dat leraren zo veel macht hadden.'

R41: 'Nee, daar heb ik helemaal niks van gebakken. Ik ben daar ook van school af
getrapt. Ik had altijd stress met de leraren, altijd ruzie. Ik ging gewoon niet naar
school.' Vraag: 'Wat deed je als je spijbelde?' R41: 'Van alles. De stad in.'

Respondenten die spijbelden van school, gingen 'de stad in', 'rondhangen',
'zwieren'. Hun leven ging zich steeds meer buiten de school afspelen, op
straat, met lotgenoten. In deze periode werden vaak de eerste criminele
activiteiten ontplooid. De leerschool die veel overvallers naast en na de
reguliere opleidingen doorliepen, was dan ook een minder formele.

ROl: 'Mijn opleiding is gewoon criminaliteit.'

4.5 Arbeidsverleden

Van de 43 respondenten waren er 26 werkloos ten tijde van de (laatste)
overval, sommigen al zeer lang (tabel 7). Zeven overvallers hebben nooit
reguliere arbeid verricht, vaak omdat ze al op jeugdige leeftijd een inko-
men hadden uit criminaliteit.

R23: 'Nee, ik heb nooit gewerkt (...) Daarvoor had ik te veel geld al, op jonge leef-
tijd, om daar nog voor te gaan werken.'

13 Császár (1975) constateerde wel relatief veel emotionele problemen bij overvallers.
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Tabel 7: Duur van de werkloosheid

< 1 jaar 5
1,5 jaar 1
2 jaar 2
4 jaar 3
5 jaar 3
>5 jaar 7
onbekend 5

totaal 26

Tabel 8: Meest genoemde werkzaamheden van respondenten

aantal maal genoemd

magazijnwerk 12

horeca 9
produktiewerk 8
portier/uitsmijter 5
administratief 5
stratemaker 4

`varen' 4
slachthuis 3

timmerman 3
taxichauffeur 2

De meesten, ook de respondenten die ten tijde van de (laatste) overval
werkloos waren, hebben wel legaal gewerkt. Hun arbeidsverleden geeft een
verbrokkeld beeld te zien: vrijwel alle respondenten hadden een veelheid
aan kortstondige banen.

Tabel 8 bevat een `top tien' van de door de respondenten uitgevoerde
werkzaamheden en het aantal malen dat deze werden genoemd. Een aan-
zienlijk deel van dit werk werd verricht via uitzendbureaus. De responden-
ten die langer dan een jaar in vast dienstverband in een betrekking werkten,
vormen een minderheid. Het is vaak ook buitengewoon moeilijk vast werk
te vinden met een strafblad.

R27: `Toen ben ik echt gaan werken, echt werken. Uitzendbureau. Alleen maar voor
een uitzendbureau. Steeds goeie baantjes. En het laatste baantje wat ik had was bij de
Rijkspostspaarbank. En toen heb ik daar een jaar gewerkt. Van m'n twintigste tot m'n
eenentwintigste heb ik bij de Rijkspostspaarbank gewerkt. Had ik een administratieve
baan bij de financiële administratie. Hele goeie baan, een vertrouwensbaan was het
ook. En nooit wat gepikt. Toen kon ik in vaste dienst komen. Hebben ze me gevraagd
"Wil je niet in vaste dienst, want je bent een goeie werknemer?" Ik zeg: "Ja, graag."
Nou, zij gingen alles regelen met het uitzendbureau, dingen natrekken. Nou, toen
kwamen ze erachter dat ik een crimineel verleden had, en toen ging het niet door. Kon
ik gaan. Toen zei ik: "Wat jullie willen, kun je zo krijgen." Toen heb ik nooit meer
gewerkt.'
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Gezien het gemiddeld lage opleidingsniveau van de respondenten hoeft het
geen verbazing te wekken dat het meeste door hen verrichte werk laag ge-
kwalificeerd is (zie Reffken, 1972). Het zijn in het algemeen laag betaalde
baantjes die ook anderszins weinig voldoening schenken.

R31: `Toen werd ik vuilnisman. Twee of drie maanden heb ik op een vuilniswagen
gelopen. En dan sta je achter dat ding en dan zie je kinderen naar school toe gaan en
dan denk je bij je eigen: ik was ook zo'n kind en ik had hele andere plannen. En daar-
om ben ik er mee gekapt. Ik vond het zo vernederend.'

Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk kan worden gesteld dat de meeste
respondenten reeds jaren voor hun eerste overval startten met een criminele
carrière. Het legale werk wordt-zeker in het begin van de criminele loop-
baan -vaak gecombineerd met misdaad: overdag en door de week `werken
voor een baas' en 's nachts en in het weekend inbreken. Het is een com-
binatie die voordelen kan hebben. Enkele respondenten meldden dat de
kennis die ze opdeden over een bedrijf in de periode dat ze daar gewerkt
hadden, van pas kwam bij het inbreken.

R02: 'Toen ben ik naar uitzendbureaus gegaan. Toen had ik het helemaal naar m'n zin:
twee dagjes werken in dat bedrijf, weekje in dat bedrijf. En ik maar kijken waar het
alarm zat en hoe dat allemaal zat, of er wat geld te halen viel, even een inventarislijst
opmaken van wat er allemaal te halen valt.'

Toch kent de combinatie van legale en illegale manieren van inkomsten-
verwerving ook problemen. De levenswijze die meestal samengaat met een
onwettige manier van geld verdienen - nachtleven, drank en drugs-valt
na verloop van tijd steeds moeilijker te combineren met een baan. De pro-
blemen op het werk leiden nogal eens tot ontslag. De werkgever maakt
duidelijk niet langer prijs te stellen op een werknemer die te laat of hele-
maal niet komt opdagen.

R11: 'Toen heb ik als stratemaker gewerkt, een paar maanden. Werd ook niks, kreeg
ik weer ontslag. Ik was een keer dronken geweest en toen vergat ik het hele werk. 's
Zondagnacht. En woensdags kwam ik pas weer bij. Toen wist ik pas weer dat ik
leefde. Toen ben ik dus weer naar het werk gegaan. Ik was ziek als een hond. En toen
moest ik de baas bellen. [Hij zei:] "je bent ontslagen." Ik denk: gelukkig.'

Sommigen nemen zelf ontslag, omdat het criminele werk te veel tijd gaat
eisen. Men krijgt het eenvoudigweg te druk om er nog legaal werk naast te
verrichten.

R24: 'Terwijl ik eigenlijk legaal werkte, verdiende ik ook al een hoop met allerlei
toestanden en kreeg daar weer waren voór terug en verkocht dat weer in Nederland en
verdiende zo in een week meer met rotzooi dan met het legale werk. Het was altijd
raak; toen ik vaarde, smokkelde ik, toen ... En op het laatst krijg je dan toch weer dat
je het werk aan de kant schuift, want het eist te veel tijd. Niet dat je er moe van wordt,
maar er gaat te veel tijd in zitten.'

Er zijn nog andere redenen om te stoppen met legaal werk. In vergelijking
met criminaliteit levert regulier werk weinig inkomen op. Voorts hebben
veel respondenten grote moeite met de gezagsverhoudingen die inherent
zijn aan `het werken voor een baas'.
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R13: `Ik zie het [werken] niet zitten. Ik heb het een paar keer voor mijn moeder
gedaan, om een beetje goede wil te tonen. Stom eigenlijk, maar ja. Ik kan niet voor
een baas werken. Ik kan er niet tegen als iemand me vertelt wat ik moet doen. Daar
kan ik niet tegen. En voor dat geld!'

De regelmaat, discipline en hiërarchische verhoudingen die de meesten al
op school als knellend ervoeren, zijn voor hen ook in legaal werk moeilijk
te accepteren.

4.6 Samenvatting en conclusies

Vrijwel alle overvallers die meewerkten aan dit onderzoek, groeiden op in
de grote gemeenten van Nederland, bijna de helft van hen in de Randstad.
Een derde van de respondenten heeft de tweede socialisatiefase doorge-
bracht in een buurt die ze zelf als `crimineel' bestempelden.

Uit eerder onderzoek naar overvallers komt geen eenduidig beeld naar
voren over de sociaal-economische status van hun ouders (zie Reffken,
1972; Dijksterhuis en Janssen, 1976; Girouard, 1988). Overeenkomstig de
bevindingen van Dijksterhuis en Janssen constateren wij een oververtegen-
woordiging van personen uit de lagere klassen.

De helft van de respondenten typeerde hun jeugd als problematisch (zie
Dijksterhuis en Janssen, 1976, p. 27). Overlijden, ziekte of alcoholproble-
men van een van de ouders, lagen, evenals echtscheiding, vaak ten grond-
slag aan spanningen in het gezin (zie Reffken, 1972; Middendorff, 1983;
Haran en Martin, 1984; Girouard, 1988). Als gevolg hiervan bracht een
zestal respondenten een deel van hun jeugd in internaten door en ontvlucht-
ten anderen op jonge leeftijd het ouderlijk huis.

Opmerkelijk is dat de meeste respondenten, ongeacht de waardering van
hun jeugd en gezinsachtergrond, geen direct verband leggen tussen hun
gezinssituatie en de (later) door hen ontplooide criminele activiteiten. Zij
leggen de verantwoordelijkheid voor hun deviantie niet bij anderen, maar
bij zichzelf.

Onze conclusie dat overvallers een lager dan gemiddeld opleidingsniveau
hebben, kan ook worden gevonden bij Császár (1975), Dijksterhuis en
Janssen (1976) en Servay en Rehm (1986). De meeste respondenten boekten
magere resultaten op school, die het gevolg waren van desinteresse en het
niet overweg kunnen met de als knellend ervaren hiërarchie van het school-
systeem. Ruzies met leerkrachten, veelvuldig wisselen van school(type) en
niet afmaken van opleidingen waren eerder regel dan uitzondering.

In de literatuur, die betrekking heeft op verschillende periodes en lan-
den, bestaat weinig overeenstemming over het werkloosheidspercentage bij
overvallers (zie Reffken, 1972; May, 1974; Feeney en Weir, 1975; Dijk-
sterhuis en Janssen, 1976; Servay en Rehm, 1986), zij het dat alle onder-
zoekers een buitenproportioneel groot aantal werklozen vinden. Ruim de
helft van de bij dit onderzoek betrokken daders was ten tijde van de over-
val werkloos, vijftien van hen langer dan twee jaar. De meeste responden-
ten hebben, meestal gedurende korte periodes, legaal werk verricht, dat in
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het algemeen laag gekwalificeerd wordt. Wanneer daders reguliere banen
hadden, werden die vaak gecombineerd met criminele vormen van inkom-
stenverwerving.

De meeste overvallers kunnen zowel in hun schoolopleiding als in een
arbeidssituatie niet voldoen aan de gestelde eisen van discipline en
regelmaat. Ook de met opleiding en werk samengaande hiërarchische
verhoudingen roepen weerzin op.

Het in kaart brengen van de door Clarke en Cornish in kader 1 van de
`initial involvement'-module genoemde (dispositionele) elementen geeft bij
de respondenten uit dit onderzoek een weinig rooskleurig beeld te zien.
Sommigen ondervonden weliswaar relatief weinig problemen in hun jeugd,
maar de meesten kenden moeilijkheden in het gezin, tijdens hun opleiding
of in het (legale) werk, veelal in combinatie met elkaar. Hoewel de
hierboven geschilderde problemen niet noodzakelijkerwijs leiden tot
crimineel gedrag, en op zich geen voldoende verklaring kunnen vormen
voor de uiteindelijk genomen beslissing een overval te plegen, beperken ze
in veel gevallen wel de legale mogelijkheden om in verschillende
basisbehoeften te voorzien.



5 Criminele carrières, doelen en een
typologie

Naast de in hoofdstuk 4 behandelde achtergrondvariabelen zijn ook de
ervaringen die de dader eerder opdeed met criminaliteit van belang om te
begrijpen hoe hij tot de beslissing komt een bepaald delict te plegen. Het
crimineel verleden van de dader wordt in het model van Clarke en Cornish
aan de orde gesteld in kader 2 van de `initial involvement'-module. In het
derde kader van deze module staan algemene behoeften centraal, die even-
eens een rol spelen in het beslissingsproces van de dader. De dader stelt
zich ten doel met zijn delict bepaalde behoeften te bevredigen. We zullen in
de paragrafen 5.1 en 5.2 achtereenvolgens de criminele carrières van over-
vallers en de doelen die zij zich stellen, inventariseren. De bevindingen
over de verschillende criminele carrières en de diverse doelen die worden
nagestreefd, zullen vervolgens worden gebruikt om een typologie van over-
vallers te construeren.

5.1 Criminele carrières

Sutherlands these, dat criminaliteit wordt geleerd in interactie met anderen
(in casu binnen `intimate personal groups'), lijkt te worden bevestigd door
de levensloop van veel overvallers die meewerkten aan dit onderzoek. Een
groot aantal van hen maakte reeds in de vroege puberteit deel uit van devi-
ante groepen. In hoofdstuk 4 werd reeds duidelijk dat moeilijkheden in het
gezin en/of op school menigeen ertoe dreef zijn heil elders te zoeken. De
deviante `peer group' biedt de opwinding, erkenning en geborgenheid die
men op school of thuis mist. De wens om toch ergens bij te horen, geldt
voor veel van deze jongens als een belangrijke drijfveer om deel te gaan
uitmaken van een deviante groep.

R30: `Ik stond op een gegeven moment overal alleen voor. M'n moeder was bij m'n
stiefvader weg, zeg maar. En m'n zusje zag ik ook weinig. Thuis had ik alleen maar
spanning en stress. Ik wilde die spanning en dat gezeur allemaal niet. (...) En je komt
in contact met de verkeerde mensen en zo. Op een gegeven moment, ja ..., je gebruikt
wat drugs. En rond gezegd: slechter kan het toch niet met me gaan. Dus het interes-
seert je allemaal niet. En je wilt toch ergens een compensatie van die ellende, dus je
zoekt de kick op en je zoekt de spanning op en je gaat je aansluiten bij een groep. Je
komt in een groep terecht. Om toch een beetje erkenning te krijgen, zeg maar.'

In navolging van de socioloog Merton merkt Cusson op dat een jongen die
relatief weinig legale mogelijkheden heeft, zal zoeken naar een andere
manier om zijn doelen te bereiken en daardoor een ontvankelijkheid heeft
die hem er toe kan brengen het gezelschap van delinquenten te zoeken
(1983, p. 141).



52 Hoofdstuk 5

Hoe en wat mensen in deviante groepen van elkaar leren, hangt volgens
Cusson (1983, pp. 142-151) samen met het stadium van de criminele car-
rière waarin men verkeert. Hij onderscheidt hierin twee fasen: de fase van
wederzijdse besmetting (reciprocal contagion) en de fase waarin technieken
worden geleerd (technical learning). In de eerste fase, waarin voornamelijk
normen worden overgedragen, zijn de delicten weinig complex en meestal
niet ernstig. In de tweede fase worden de delicten serieuzer en moeilijker
uit te voeren en komt de nadruk meer op het overbrengen van de techni-
sche aspecten van misdaad te liggen.

De criminele activiteiten die onze respondenten in eerste instantie ont-
plooiden, vielen voornamelijk binnen de kleine criminaliteit: vechtpartijtjes,
vernielingen, winkeldiefstal, inbraken in scholen en buurthuizen, fietsen en
brommers stelen. Achteraf karakteriseren de respondenten deze activiteiten
vaak als 'kattekwaad', `flauwekul' en 'kwajongensstreken'.

Rll: `Gewoon overdag de winkels in, en ... ach ..., een paar handschoenen hier weg
en een beurs daar weg en een zakdoek daar weg. Allemaal van die onnozele dingen.'

Al worden deze activiteiten later door de respondenten als `kattekwaad'

gekenschetst, feit is dat deel uitmaken van een deviante groep destijds een

aantal functies vervulde: opwinding, prestige, spel en hebzucht (zie Cusson,

1983, p. 142).

Vele respondenten genoten in die eerste periode van hun criminele loop-
baan van de opwinding die het doen van verboden dingen opleverde; vecht-
partijtjes, diefstalletjes en vandalisme brachten een aangename spanning in
het leven.

R42: 'Sensatie, het gevoel dat als je ergens binnen stond, dat je er eigenlijk niet mocht
wezen. Want je nam van alles mee, de gekste dingen. En buiten gooide je het wel weer
in de haven, want je moest er toch ook vanaf.'

De kleine vermogensdelicten stelden de daders in staat een aantal materiële
zaken te verwerven die ze zich anders niet hadden kunnen veroorloven.

R32: 'Ik was helemaal bezeten van brommers vroeger, en motors, en nu nog steeds.
Aangezien ik het geld er niet voor had en ik er helemaal leip van was, heb ik er een
gepikt om op te rijden. Dat was de eerste keer geloof ik.'

R27: 'Je ziet je vrienden in dure gympen, die je moeder niet kan betalen. Je weet hoe
dat gaat: een leren jack is ook wel mooi, een brommertje. Ja, je moeder kan misschien
tweehonderd gulden missen voor een Mobyletje, maar iedereen rijdt op een Yamaha.
Dus die moet er ook bij.'

Dergelijke deviante groepen kunnen bestaan uit jongens van dezelfde leef-
tijdsgroep, maar vaak zitten er ook enkele oudere jongens tussen. Het zijn
vooral deze, crimineel iets meer ervaren jongens die veel prestige in de
groep genieten en aanleiding geven tot navolging.

R06: `Ik zat steeds tussen oude jongens. Ik zat in de tweede klas Its, zestien, zeventien
jaar. Nou, die jongens waren allemaal ouder. Eentje was 25, eentje was 26, er was nog
eentje die getrouwd was. (...) Ik wou zo graag net als die jongens zijn, dat was alles
wat ik wou. "Zo hè, wat een toffe man", zei ik altijd. (...) Ja, dat waren de helden en
wij zaten ertussenin en wij probeerden natuurlijk allemaal net als hen te zijn. Zij ver-
telden die dingen, hoe het op het politiebureau was. De meesten hadden ook gezeten in
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het hvb [huis van bewaring]. Ik was zo benieuwd naar de gevangenis; ik dacht: shit
man, wat tof als je vast gaat zitten ...'

Uit het bovenstaande citaat blijkt dat de respondent criminaliteit niet alleen
rechtvaardigt, maar ook aantrekkelijk vindt. Hij heeft de deviante normen
geïnternaliseerd en is `klaar' voor de tweede fase, waarin het leerproces
meer om technieken draait en waarin de gepleegde delicten ernstiger en
moeilijker worden. In deze tweede fase wordt de opwinding die aan het
plegen van delicten kleeft, van minder belang. In plaats daarvan gaat het
aldus verdiende geld een centrale plaats innemen. Men laat kleine crimina-
liteit achter zich omdat het geen opwinding meer oplevert en de financiële
beloning te gering is (zie Cusson, 1983, p. 144).

R19: 'Nou, we rommelden wat met elkaar, dus als groep. Af en toe een autodiefstal,
af en toe een inbraakje hè. Een lullig inbraakje, bij een school. (...) Dan word je
ouder, zeg maar een leeftijd van een jaar of vijftien, dan is het interessant om brom-
fietsen te pikken. Dus je pikt er af en toe eentje, spannend, leuk. Maar je wordt steeds
ouder, dus je gaat steeds meer naar het geld kijken.'

In deze fase worden de delicten steeds moeilijker, ernstiger en riskanter.
Voor sommigen is dit een reden om af te haken en zich terug te trekken uit
de groep. Zij zijn niet bereid grotere risico's te lopen, soms omdat het ze
ontbreekt aan het hiervoor benodigde lef, soms ook brengt een vriendin of
een inmiddels gevonden baan ze tot de beslissing te stoppen.

R06: 'In mijn buurt vielen bepaalde jongens af, en bleven wij weer over. Want de
jongens die bijvoorbeeld nog voor de grap tussen ons zaten, zal ik maar zeggen, die
vielen weer af. Want die zagen: het wordt te gevaarlijk.' Vraag: 'Hoe groot was die
groep in eerste instantie?' R06: 'Misschien vijftien of twintig man. In Kralingen, alle
pubers die bij elkaar kwamen, later vielen er wat af. Eentje ging de studiekant op, de
ander ging werken, sommigen bleven alleen maar hasjrokers, sommigen bleven junkies.
(...) Van die groep bleven [er] maar drie over. We waren met z'n vijven, een Suri-
naamse man, een Turkse jongen. Daar liep ik eerst vaak mee, maar later ging hij, m'n
beste vriend zal ik maar zeggen, die ging trouwen. Dus hij viel af.'

Vanaf het moment dat de delicten zwaarder gaan worden, besluiten op
allerlei momenten jongens te stoppen. Een van de respondenten sprak in dit
verband van een `afvalrace', waarbij degenen die overblijven steeds profes-
sioneler worden.

R12: 'Je moet het geestelijk aankunnen. Het is heel zwaar, dit leven. Veel vallen op
een gegeven moment af. Sommigen komen er doorheen. De jongens die er doorheen
komen die hebben dan uiteindelijk topkennis.'

De respondenten pleegden gedurende deze fase van hun criminele loopbaan
hoofdzakelijk vermogensdelicten als inbraak, snelkraken en auto(radio)-
diefstal. Slechts een beperkt aantal onder hen hield zich in die periode
bezig met afpersing, oplichting, heling, of drugdealen op kleine schaal.
Ongeveer een derde van de respondenten heeft zich in deze fase schuldig
gemaakt aan een geweldmisdrijf. Het betrof hier voor het merendeel inci-
dentele vechtpartijen of geweld dat direct of indirect verbonden was aan het
verwerven van inkomsten. Voorbeelden van dit laatste zijn deelname aan
knokploegen en betrokkenheid bij drughandel.
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De respondenten besteedden de meeste tijd aan het inbreken in bedrijven
en-in mindere mate-woonhuizen. Ook in de eerste fase werd door som-
mige jongens incidenteel ingebroken, maar toen stond deze bezigheid, zoals
al werd aangegeven, veel meer in het teken van opwinding. Gedurende de
tweede periode gingen de respondenten massaal over tot het plegen van dit
delict, bijna drie kwart van de respondenten heeft lange tijd zeer frequent
ingebroken. Een groot aantal van hen pleegde dit delict wekelijks of bijna
dagelijks gedurende een periode die varieerde van een aantal maanden tot
enkele jaren. Ook de objecten waar ingebroken werd, veranderden in de
tweede fase. In de eerste fase waren dit vooral buurthuizen, scholen en
woningen, daarna richtte men zich steeds meer op objecten waar 'gegaran-
deerd' veel te halen viel, bij voorbeeld bedrijven. Sommige respondenten
maakten hierbij gebruik van tipgevers en bijna iedereen had contacten met
een of meer helers.

Het toepassen van verbeterde technieken tijdens de tweede fase kan men
ook waarnemen bij het snelkraken. Eén respondent omschreef dit delict als
volgt: `Snelkraak is dus het raam doorsodemieteren, daarbinnen pakken wat
je nodig hebt, en wegwezen.' Hij typeerde het als `kei-simpel', maar ook
snelkraken kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De hierboven
beschreven werkwijze is inderdaad de meest rudimentaire methode en werd
door de respondenten vooral tijdens de eerste fase toegepast. Een meer
geavanceerde - en tevens meer lonende - methode is om met een gestolen
auto door de voorpui van een winkel naar binnen te rijden en zoveel moge-
lijk goederen in een tweede, gereed staande, auto te laden en zich vervol-
gens hiermee uit de voeten te maken. Deze wijze van snelkraken werd door
respondenten vooral gedurende de tweede fase gepleegd.

Een zelfde beeld komt naar voren als de methoden van het stelen van
autoradio's nader worden bekeken. Tijdens de eerste periode deden de
respondenten dit weinig frequent en waren de methoden weinig verfijnd.
Gedurende de tweede fase ging men vaak in opdracht op pad en werden
auto's systematisch bekeken op waardevolle radio's, die vervolgens met
grote handigheid werden gestolen.

R08: `(...) ik ging 's nachts met die maat van mij autorijden. "Hé, daar staat een
Mercedes, ja, een Becker-Mexico." [type autoradio] (...) Ik noem dat dan vrij profes-
sioneel. Een zak grind in de auto, want dat valt niet op in de auto. Je gooit een zak
grind tegen het raam en het raam valt er uit. Breekt kapot. Gewoon wat naast de boom
ligt, pammmm, vrttttt, tsssstttt. Dan druk je heel zachtjes en dan vruts, je hoort hele-
maal niets. (...) Je bent ook gemotiveerd hè, want er zit een vent gewoon 's nachts te
wachten om het te kopen.'

Zowel bij inbreken als bij snelkraken en stelen van autoradio's kan men
hetzelfde proces waarnemen. Deze delicten staan in de tweede fase in dienst
van het verkrijgen van geld, en nemen beduidend in frequentie toe. Boven-
dien zijn de toegepaste methodes geavanceerder. Naarmate de criminele
carrière vordert, treedt er een professionalisering op, een verschuiving in
de functie van de delicten: van spanning naar geld en van lol naar werk
(zie Cusson, 1983, pp. 57-58).
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De criminele carrière van overvallers vóór de (eerste) overval is meestal
lang (zie Petersilia e.a., 1977; Block en Van der Werff, 1988). Ook de
meeste respondenten in onze onderzoeksgroep konden bogen op jaren van
criminele activiteiten. Gebruikelijk is dat men zich gedurende deze periode
met verschillende delicten bezighoudt, die toenemen in ernst, frequentie en
complexiteit.

De keuze om de stap te maken naar het plegen van overvallen komt
voort uit kenmerken van eerder gepleegde delicten die men na verloop van
tijd als nadelen gaat ervaren. Zo kent inbraak een aantal moeilijkheden. In
de eerste plaats weet de inbreker vaak niet wat hij in het object zal aan-
treffen. Soms vindt de inbreker geld, maar veel vaker bestaat zijn buit uit
goederen. Hij zal die goederen niet alleen moeten vervoeren, maar ook nog
moeten slijten aan een heler. Respondenten die vroeger inbraken, raakten
steeds meer gefrustreerd over het lage bedrag dat ze voor hun gestolen
waar kregen. `Je kunt bij wijze van spreken een vrachtwagen volladen
en dan heb je nog maar ƒ500', aldus één van de respondenten. Na jaren
inbreken maakt de dader afwegingen over de risico's, de te verwachten buit
en de inspanning die het kost.

R35: `Inbreken, dat is altijd die klerespanning. Je weet niet of iemand thuis is, je weet
niet of je er wat vandaan haalt. Dan ga je ergens naar binnen en je haalt helemaal niks
of je haalt veertig gulden en als je wordt gepakt dan zou dat bijvoorbeeld zes maanden
opleveren, en dat is dus ook niks. Maar ik bedoel: een bank is beter.'

R02: `Nou ik wist op een gegeven moment niet meer waar ik moest inbreken. Ik denk:
ik kan nou wel weer ... maar wie weet ligt er niks, en dan ga ik voor niks, en in een
bank ligt altijd geld. (...) Daar had ik allemaal geen zin meer in, al die poespas. Ik
denk: ik ga het nou op de makkelijke manier doen. (...) Je hebt contant geld gelijk. En
je gaat ervan uit dat het een hoop is natuurlijk.'

Tevens zijn sommige daders van mening dat een overval minder stiekem is
dan inbreken. Het delict overval heeft bovendien het voordeel dat de dader
het gevoel heeft de situatie zelf onder controle te hebben.

R35: `Kijk, met inbreken gaat het iets stiekemer, bij een overval doe je het gewoon op
klaarlichte dag en je gaat gewoon naar binnen en dat is toch ... Kijk, van kleins af aan
houd ik van wapens en dan sta je daar met zo'n ding en ja ..., dat loopt allemaal wel.
Dan heb je zo'n idee van: als ze me tegenhouden dan ... Ik bedoel: ik zie ze op me
afkomen en dat is toch prettiger.'

Een andere mogelijkheid om inkomsten te verwerven, is handel in drugs.
Slechts een klein aantal overvallers heeft zich hiermee beziggehouden.
Vaak gaat het dan ook om daders die op kleine schaal dealden en zelf ver-
slaafd waren. De angst voor verslaving speelt bij veel andere overvallers
een rol in hun besluit zich niet met dealen in te laten. Wel hebben sommi-
gen aspiraties om zich op een hoog niveau met de drughandel in te laten.
Niet zozeer het kleine straatwerk, maar het opzetten van drugslijnen waar-
mee men enorme bedragen geld denkt te kunnen verdienen.

Naast deze afwegingen van de dader kan ook een detentieperiode bijdra-
gen tot de keuze overvallen te gaan plegen. Veel daders zijn in de gevange-
nis pas echt enthousiast geworden voor overvallen. Dit hangt samen met de
nieuwe contacten die men `binnen' opdoet en de verhalen die daar circu-
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leren over succesvolle overvallen. Een respondent blikt terug op zijn eerste
detentieperiode:

R42: `Je hoort dan toch wel verhalen binnen hoe ze het gedaan hebben, de jongens die
overvallen plegen. Ze zitten wel binnen, maar dan zeggen ze: "Ja, en dat moet je niet
doen want daarvoor zitten we hier." Je leert redelijk veel in de gevangenis, als je je
oren en je ogen maar goed de kost geeft. (...) En dan ga je dat gewoon eens een keer
doen ja, proberen maar.'

Het komt ook voor dat er binnen de gevangenis nieuwe contacten worden
gelegd en plannen worden beraamd om gezamenlijk een overval te plegen
op het moment dat men vrij komt. Vaker wordt men op ideeën gebracht
door de wilde verhalen over overvallen met hoge buit die in elke gevan-
genis de ronde doen, of door de waarneming dat overvallers met respect
worden behandeld. In die zin doet de gevangenis niet alleen dienst als leer-
school maar heeft het tevens de functie van een `bureau voor beroepskeuze'.

Echter, een aantal respondenten beantwoordt niet aan. het hierboven
geschilderde criminele-carrièreverloop. Dit zijn overvallers die ofwel in het
geheel geen crimineel verleden hebben, ofwel - in vergelijking met de hier-
boven beschreven carrièrecriminelen -een te verwaarlozen aantal delicten
pleegden, voor hun (eerste) overval. Het betreft dan delicten die gepleegd
zijn op jonge leeftijd en die ook anderszins overeenkomen met de 'kwajon-
gensstreken' uit het prille begin van de loopbanen van de carrièrecrimi-
nelen. Als deze `carrièreloze' overvallers zich al schuldig maakten aan
dergelijke delicten, deden ze dat veelal eenmalig en verliep er bovendien
altijd een groot aantal jaren tussen deze delicten en de eerste-en vaak
laatste-overval. De helft van deze daders had dergelijke `antecedenten',
de andere helft ontbrak het hieraan totaal. In de jaren die verstreken tussen
hun eventuele eerste delict(en) en hun (eerste) overval, volgden ze een
opleiding en/of vonden ze een baan. Veel meer dan de carrièrecriminelen
kennen ze een verleden waarin werk in vaste betrekking werd verricht.
Ook de respondenten die een middelbare of hogere (beroeps)opleiding
volgden, zijn voornamelijk te vinden bij de carrièreloze overvallers.

De vraag dient zich aan hoe mensen zonder criminele carrière ertoe
komen een overval te plegen. Ofschoon deze overvallers geen criminele
carrière van betekenis hebben, zijn er in hun omgeving bijna altijd wel
mensen die zich op de een of andere manier met criminaliteit bezighouden.
Het handelt dan om vrienden van vroeger of mensen die behoren tot de
huidige vrienden- of kennissenkring.

R32: `Ik kende wel jongens waarvan ik wist dat ze criminele achtergronden hadden en
dat soort dingen en die zag ik ook vaak in de kroeg, daar praatte ik wel eens mee maar
voor de rest niet. (...) Je weet dat ze werkloos zijn en toch hun mooie auto's rijden
omdat ze zich bezighouden met criminaliteit. Dat zijn ook gewone jongens, daar drink
ik net zo lekker een pilsje mee.'

Deze daders hadden vóór hun (eerste) overval weliswaar contacten met
mensen die zich met criminaliteit bezighielden, maar dit gaf toen nog geen
aanleiding tot navolging.
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R40: `Ik hoor natuurlijk wel bepaalde dingen ... Ja, ik kwam regelmatig in dat café
natuurlijk ook. Dus ja, op een gegeven moment weet je heus wel met wie je te maken
hebt, maar ik heb me eigen er nooit mee ingelaten. Ik ging met ze uit en dat was
alles.'

Uiteindelijk echter spelen deze criminele contacten van de carrièreloze
overvallers een rol in hun beslissing een overval te plegen. Hoe dit besluit-
vormingsproces verloopt en welke andere factoren hierop van invloed zijn,
zal duidelijk worden in paragraaf 5.3.

Op basis van een analyse van de criminele carrières van onze respondenten
kan een tweedeling worden gemaakt tussen carrièrecriminelen en carrière-
loze overvallers. Maar, ook tussen de carrièrecriminelen zijn er op basis
van de criminele loopbaan verschillen aan te wijzen. De vier dimensies die
Blumstein e.a. (1986) onderscheiden aan criminele carrières, deelname,
frequentie, ernst en duur, kunnen dienen om deze verschillen aan het licht
te brengen. De eerste daarvan, deelname, duidt op het al dan niet ont-
plooien van criminele activiteiten. Gezien het feit dat het in dit onderzoek
handelt om veroordeelde overvallers, is deze dimensie hier niet als onder-
scheidend criterium te gebruiken. Een zelfde opmerking valt te plaatsen
met betrekking tot de dimensie ernst. Alle respondenten maakten zich
schuldig aan ten minste één overval, wat bij vrijwel alle respondenten als
zwaarste delict kan gelden. Het werd al duidelijk dat de eerder gepleegde
delicten voornamelijk bestonden uit vermogensdelicten als diefstal en
inbraak en dat het bij gewelddelicten bijna altijd vechtpartijen betrof.
Wanneer de criminele carrières van de respondenten worden beschouwd
aan de hand van de dimensies frequentie en duur, komen wel duidelijke
verschillen naar voren.

Als `duur' van de criminele carrière werd het aantal jaren geteld dat
verliep tussen het eerste delict, zoals dat door de respondent werd gemeld,
en de (laatste) overval. Bij de overvallers met een criminele carrière vari-
eerde de duur daarvan van 2 tot 32 jaar. Evenals de dimensie `duur' werd
de `frequentie' waarmee diverse delicten werden gepleegd, bepaald aan de
hand van de uitspraken hierover van de respondenten. Niet alleen de veel-
vuldigheid waarmee men delicten als inbraak pleegde, maar ook het aantal
gepleegde overvallen werd meegewogen. Alle respondenten wisten nog
exact hoeveel overvallen zij hadden gepleegd, de meesten waren ook bereid
dit te vertellen. Waar het ging om de frequentie waarmee andere delicten
werden gepleegd, werd dit veelal verwoord in termen als `af en toe', `elk
weekend' of `ontzettend veel'.

Op basis van de aspecten duur en frequentie is het mogelijk een verdere
tweedeling te maken binnen de `groep' van carrièrecriminelen. Deze over-
vallers zijn te onderscheiden in opnieuw twee categorieën: `relatief oner-
varen' en `relatief ervaren'. De eerste categorie wordt gevormd door over-
vallers die slechts een of enkele overvallen pleegden, en meestal een rela-
tief korte criminele carrière achter de rug hebben, waarin de frequentie
waarmee andere delicten werden gepleegd soms hoog en soms laag was.
De `relatief ervaren' overvallers pleegden allen vijf of (veel) meer over-



58 Hoofdstuk 5

vallen, hadden gemiddeld een langere criminele carrière achter de rug dan
de `relatief onervaren' overvallers en de frequentie waarmee ze andere
delicten pleegden was altijd hoog.

Verschillen in de criminele carrières van overvallers geven derhalve
aanleiding tot het onderscheiden van drie categorieën: carrièreloze over-
vallers, relatief onervaren overvallers met een criminele carrière en over-
vallers met een criminele carrière die als relatief ervaren kunnen worden
gekenschetst. Op deze driedeling zal verder worden ingegaan in paragraaf
5.3, waar dit onderscheid als bouwsteen zal dienen voor de constructie van
een typologie van overvallers.

5.2 Doel van de overval

In deze paragraaf zullen de vragen naar de beweegredenen van overvallers
aan de orde komen. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de omstandig-
heden waarin de overvaller verkeerde ten tijde van de overval. Achter-
grondfactoren als opvoeding, de genoten opleiding en het arbeidsverleden
zijn medeverantwoordelijk voor het ontstaan van deze situaties en zijn al
behandeld in hoofdstuk 4.

Met crimineel gedrag wordt een veelheid van doelen nagestreefd. Cusson
onderscheidt dertien doelen, die hij in de categorieën actie, toeëigening,
agressie en dominantie onderbrengt (1983, p. 31). De eerste categorie bergt
het spanningsaspect in zich. Soms worden delicten gepleegd uit een behoef-
te aan opwinding en spel. In de tweede categorie doelen staat bezit centraal:
het zich toeëigenen van geld of goederen van anderen om daarmee allerlei
behoeften te bevredigen. Het geld of de goederen moeten dienen als red-
middel, hebben tot doel het bezit te vergroten, het inkomen aan te vullen,
hebzucht te bevredigen, of moeten tegemoet komen aan de wens met geld
`te smijten'. Goederen worden ook gestolen voor kortdurend gebruik, waar-
na ze achtergelaten worden. De derde categorie bundelt agressiedoelen
zoals verdediging en wraak, terwijl de vierde categorie bestaat uit de doe-
len macht, wreedheid en prestige. In het navolgende zal worden bekeken
welke van deze doelen overvallers al dan niet nastreven met hun delict.

Opwinding (excitement)
Alhoewel het belang van opwinding en spanning, zoals veel van de respon-
denten die ervoeren tijdens de eerste fase van hun criminele carrière, later
beduidend afnam, zien de meesten een criminele levenswijze ook nu nog
als opwindend.

R02: 'Ja, ik zag dat leventje gewoon zitten er omheen. Niet het doen zelf, dat je daar
nou zo'n kick van zou krijgen, of zo, maar gewoon dat hele leventje joh.'

In hoofdstuk 4 kwam al naar voren dat veel overvallers grote moeite heb-
ben met het `werken voor een baas'. Zij ervaren niet alleen de hiërarchi-
sche verhoudingen, maar ook de regelmaat als beklemmend. Legaal werk
mist de opwinding die veelal gepaard gaat met een criminele levenswijze.
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R35: `Die voldoening die vind je niet in je werk, die krijg je niet van werk. Werk is
simpel, "Hé hallo, kopje koffie", je praat over normale alledaagse dingen: "Hoe is het
weer", "Ja, het weer is koud, het regent", of wat dan ook en dat is een beetje ..., dan
krijg je die voldoening niet hè, en daar wordt je ook een beetje gek van natuurlijk. (...)
Het is meer ..., hoe moet ik dat zeggen, ik bedoel het gaat niet alleen om het geld, het
is ook de spanning die je mist, je moet de spanning voelen weet je wel.'

Ook het plegen van overvallen verschaft een groot aantal daders momenten
van plezierige opwinding. Een enkeling schept genoegen in het plannen of
put genoegdoening uit een goed uitgevoerde overval. De meeste overvallers
genieten van het zien `uitbetalen' van grote bedragen en het tellen van de
buit na afloop van de overval.

R24: `Het is een kick om dat geld te tellen als je thuis zit met twee of drie man. Zo
van "Kijk eens, we zijn er nog lang niet".'

Alhoewel uit het bovenstaande blijkt dat opwinding op bepaalde momenten
tijdens of na de overval een rol speelt, moet het veel meer gezien worden
als een `prettige bijkomstigheid'. Vrijwel alle overvallers benadrukken dat
het belangrijkste doel van de overval het verkrijgen van geld is en dat
opwinding hierbij een ondergeschikte rol speelt.

R13: `Het geld gewoon. En de kick is gewoon meegenomen. Nou nog steeds. Maar ik
doe het nou zuiver voor het geld.'

Spel (play)
De in paragraaf 5.1 geconstateerde accentverschuiving van lol naar werk
bij het vorderen van criminele carrières duidt er al op dat het spelelement
in het plegen van overvallen grotendeels ontbreekt. Als het plegen van
overvallen al een `sportief' element bevat, dan is dat gelegen in de keuze
voor een moeilijk te overvallen object, of in het `spel' dat gespeeld wordt
met en tegen politie.

Een overval op een object dat schier onmogelijk te `pakken' is-bij-
voorbeeld door een bepaalde beveiliging of een ongunstige lokatie-kan
gezien worden als een uitdaging. Overvallers selecteren een moeilijk te
overvallen object bovenal op basis van een hoge buitverwachting en nooit
alleen omwille van de uitdaging.

Veel respondenten gaven aan dat ze de pogingen om uit handen van de
politie te blijven, zowel ernstig als ludiek opvatten. Ze doen wat in hun
vermogen ligt om arrestatie te voorkomen, maar zien dit tevens als een
vermakelijk kat-en-muisspel.

R30: `We reden [na de overval op een benzinepompstation] dan naar Den Haag, we
zagen de politie bezig. We rijden natuurlijk wel langs om te kijken hoe het is.' Vraag:
'Is dat eng?' BG05: 'Nee, dat geeft alleen maar een kick. Zij daar zoeken en wij hier.
En dan gelijk zingen "Wherever you go, go Texaco".' [lacht]

Het spel kan verloren worden, waarna meestal een jarenlange detentie
volgt, maar de uitkomst kàn ook zijn dat een enorm geldbedrag wordt
buitgemaakt.

R27: `In één keer kun je binnen zijn. Dat is het mooiste. Want daar is eigenlijk iedere
overvaller naar op zoek, naar dè klapper.'
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Overvallers die gepakt zijn, denken het veelal de volgende keer beter te
kunnen doen. De `ultieme klapper' maken is het droombeeld van veel over-
vallers.

Ook hier weer geldt dat de dader nooit een overval pleegt louter om
het plezier dat hij soms beleeft aan dit spel. Een dader pleegt een overval
allereerst uiteraard om geld te verwerven, geld dat soms moet dienen om_
nijpende problemen op te lossen.

(Red)middel (expediency)
De meeste overvallen hebben niet tot doel het hoofd te bieden aan proble-
men, maar bij sommige overvallers is dit wèl het geval. In de ogen van
deze daders is een overval uiteindelijk het laatste middel dat hen rest; zij
zien het als dè oplossing om in één keer uit de problemen te komen. Deze
als nijpend ervaren problemen, waaruit de overval een uitweg moet bieden,
zijn velerlei, maar gaan vaak gepaard met het opbouwen van schulden.

Vaak komen deze moeilijkheden voort uit de omstandigheden in het
werk. Deze daders kennen, in vergelijking met de meeste overvallers, een
meer reguliere arbeidscarrière, maar hebben in de periode vlak voor de
overval geen werk, lopen in de ziektewet of zijn ontevreden met hun werk.
Deze veranderde situatie gaat gepaard met het gedeeltelijk of soms hele-
maal wegvallen van inkomsten. Deze daders zijn vaak al na korte tijd niet
meer in staat het hoofd te bieden aan de hieruit voortvloeiende financiële
problemen. Illustrerend is het verhaal van R32, die in de ziektewet beland-
de nadat hij last kreeg van zijn rug.

R32: `Ja ik heb altijd gewerkt vanaf mijn vijftiende. Dat deed ik ook toen nog, maar ik
zat al twee maanden in de ziektewet en mijn baas wou mij geen geld geven. Hij wou
me pas geld geven als hij het van de DETAM, de ziekteverzekering zeg maar, had
gehad. (...) Maar ondertussen zat ik al twee maanden in de ziektewet en twee maanden
geen geld ontvangen, maar mijn huur komt even goed binnen, ƒ700 en je kent het wel,.
alle onkosten, dat loopt op in twee maanden. Ik had in totaal voor ƒ2000 rekeningen
liggen in twee maanden. Ik bedoel, dat had ik nooit; ik heb nooit geen schulden gehad
en dat kwam me aardig de keel uit. (...) Ja en het was toevallig dat mijn vriend precies
op dat moment bij me kwam van: nou, dit en dat. Hij had zelf ook geld nodig. Het
kwam zo ter sprake en nou ja, op zo'n moment had ik er gewoon oren naar. Ik dacht:
dit is het, dan ben ik er gewoon vanaf.'

Ook problemen in de relationele sfeer kunnen bij deze daders ten grondslag
liggen aan de beslissing een overval te plegen. Bij drie van de acht over-
vallers die een overval als redmiddel zagen, speelden relatieproblemen een
belangrijke rol. Sommigen hadden naar eigen zeggen een `dure vrouw', die
hen zo onder druk zette om allerlei goederen aan te schaffen terwijl het
inkomen ontoereikend was, dat een overval werd gepleegd in een uiterste
poging hieraan te voldoen en zodoende de relatie te redden. Een plotseling
opdoemend einde aan een relatie kan dezelfde consequenties hebben. R10,
die de verhouding met zijn toenmalige vriendin totaal zag mislukken, zegt
er het volgende over:

R10: 'Het interesseerde mij allemaal niet meer, het kon mij allemaal niets schelen. Ik
ging drinken, ik kwam 's nachts niet thuis. Ik ging rondrijden of ik hing in cafés, soms
alleen en soms met een vriend. (...) Kwamen die jongens, en je kende ze al. Sommi-
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gen van gezicht, sommigen van een praatje weet je wel en zo raak je met elkaar aan de
praat. (...) Ik ging daar heen omdat ik me daar bekend voelde, ik ga niet naar een
onbekend café toe, want dan voel ik mij daar niet happy. Ik wou gewoon rust om me
heen hebben, ik wou me niet onbehaaglijk voelen, ik wou me gewoon lekker voelen.
(...) Die jongens komen 's nachts ook na een overval terug. Dat café was dag en nacht
open, twee uurtjes ging hij dicht, dus ik zag die jongens met hun gestolen waar binnen-
komen. Dus ik wist gewoon ...' Vraag: `Had je een vriendschappelijke band met die
jongens?' R10: `Nee, geen vriendschappelijke relatie. Ja, net zoals hier op de ring14, je
kende de jongens, je ging met elkaar om. Maar ik praatte gewoon mee, we dronken
pils, we boden elkaar drankjes aan en noem maar op. (...) Op een gegeven moment
waren er maar twee of drie jongens en toen vroegen ze me weer of ik mee wou doen.
Ik zeg: "Nee, ik doe niet mee." Een paar keer gevraagd. Nog een paar keer gevraagd,
(...) Maar ja, zo ging het, overhalen en zo. Nou, toen zei ik: "ik ga wel mee." Ik ging
gewoon mee.'

Opvallend is dat meer dan de helft van de daders die een overval plegen als
redmiddel, naar eigen zeggen eigenlijk hoopten gearresteerd te worden (zie
Becker, 1973, p. 31), opdat de als uitzichtloos ervaren positie doorbroken
zou worden.

R40: 'Ik kwam buiten en nou ja, dan maak je natuurlijk zo snel mogelijk dat je weg
komt. Nou ja, dat ging heel makkelijk. Dus ik dacht: laat ik eerst even ... Ja, ik word
gezocht natuurlijk, maar om mezelf aan te geven dat schiet ook weer niet op. Nou ja,
dan probeer je gewoon een tweede overval en die moet dan maar mislukken gewoon.
Nou ja, het resultaat was niet zo, want die slaagde dus ook. Ja, ik denk ..., ja, ik wilde
gepakt worden. Kijk, zonder vermomming, zonder wapen, zonder bivakmuts een
overval doen, dan kun je er natuurlijk op rekenen dat je gearresteerd wordt.'

Vrijwel altijd zien deze daders de (eerste) overval als een tijdelijk uitstapje
uit hun normale leven; ze hebben niet de intentie door middel van het ple-
gen van overvallen blijvend of voor lange tijd in hun onderhoud te voor-
zien. Het doel van deze overvallers is dan ook niet zozeer `rijk worden',
alswel het herstel van de oude situatie, waarin ze volgens hen geen pro-
blemen kenden.

Smijten met geld (spree)
Voor de meeste daders geldt dat het plegen van een overval niet in de eerste
plaats dient om allerlei problemen het hoofd te bieden, maar tot doel heeft
zich een bepaalde levenswijze aan te meten of in stand te houden. Door een
veelal lange criminele carrière en de hieruit verkregen inkomsten, heeft
men zich gewend aan het hebben en uitgeven van veel geld.

R42: 'In het weekend had ik altijd een vast bedrag bij me, tienduizend voor het
weekend, en dan kijken hoe ver je komt. Maar dan ging je ook een paar dagen achter
elkaar weg natuurlijk. Je kwam even thuis om te douchen en te scheren, even slapen en
een taxi weer en weg wezen, feesten. Ja, het is wel eens gebeurd dat ik een rug of
vijftig opmaakte, maar dan met een gokje erbij en dan verloor je wel eens wat.'

14 De afdelingen waar de gedetineerden verblijven, bestaan vaak uit een aantal woonlagen.
De cellen op deze etages komen uit op ijzeren galerijen die tegen de muren geschroefd
zijn: de 'ringen'.
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De hierboven geciteerde dader is met betrekking tot de hoogte van de uit-
gaven misschien niet representatief te noemen, maar veel overvallers vinden
dat `geld moet rollen'. Ze hebben bijna allemaal de neiging de buit zo snel
mogelijk te besteden aan allerlei zaken, uiteenlopend van luxe goederen,
uitgaan, prostituées, gokken tot drugs.

R08: 'Zuipen, uitdelen en naar de hoeren gaan. Geen polonaise, met de taxi overal
naar toe. (...) Gewoon geld verbrassen.'

R18: `Drugs, vrouwen, een mooi huis, een bootje kopen.'

Twee respondenten waren naar eigen zeggen gokverslaafd en twee waren
verslaafd aan harddrugs ten tijde van de door hen gepleegde overval(len).
Zij waren in staat hun gok- of drugverslaving te financieren uit inkomsten
verkregen door het plegen van overvallen. Bij ruim een derde van de res-
pondenten maakte het gebruik van harddrugs deel uit van het levenspatroon,
maar bestond er geen direct verband tussen het druggebruik en het plegen
van overvallen.

Door de hedonistische levensstijl van veel overvallers raakt het buit-
gemaakte geld meestal snel op. Wanneer dit het geval is, veranderen deze
overvallers niet hun levenswijze, maar proberen ze weer nieuw baar geld te
bemachtigen.

R09: `Dat geld was alweer op. Dus je moet maar weer eens iets flikken dan. Dan ging
je maar weer eens kijken.'

Sommigen anticiperen op de buit van een volgende overval en geven het
geld uit voordat ze het bemachtigd hebben. De tekorten die hierdoor ont-
staan, geven aanleiding tot een nieuwe overval.

R18: 'Dan moest er toch iets gebeuren, want het geld moest er toch komen wat je
eigenlijk al min of meer besteed had. Ja, en wat doe je dan, er is maar één hele snelle
manier om geld te halen, en dat is zonder pasje een bank binnengaan.'

Kenmerkend voor bijna alle overvallers is dat ze de inkomsten afstemmen
op de uitgaven. Ze zetten niet de tering naar de nering, maar de nering
naar de tering.

Bezitvergroting (possession)
Cusson definieert dit doel als het zoeken naar het gevoel van zekerheid dat
het bezit van geld of goederen kan geven. In het voorgaande werd duidelijk
dat overvallers in het algemeen een sterke neiging hebben tot het direct
uitgeven van het door hen buitgemaakte geld. Naarmate overvallers langer
bezig zijn met hun delict, valt in een klein aantal gevallen echter een ver-
andering in hun bestedingspatroon waar te nemen. Ten eerste leren over-
vallers steeds meer dat het ongelimiteerd geld uitgeven bepaalde risico's
met zich meebrengt.

R18: 'Nou, ik moet zeggen dat ik in het begin vreselijk roekeloos ben geweest. Eén
keer ben ik zelfs gepakt op het feit dat ik zo vreselijk met geld aan het smijten was.
Dat klopte gewoon niet en daardoor ben ik in de gaten gehouden en kwam het hele
zaakje toen uit.'
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Het niet onmiddellijk uitgeven van de buit hangt echter sterker samen met
de andere doelen die deze daders zich gaan stellen. Ook zij plegen in eerste
instantie overvallen om zich een leven in weelde te kunnen permitteren,
maar later treedt er steeds meer een verzadiging op.

R27: `Bij de eerste slag dan weet je nog genoeg om ermee te doen. Bij je tweede slag
ook nog wel. Maar als je een paar klappers hebt gemaakt, dan ga je meestal stapelen.
Dat deed ik, ik ging maar stapelen. Eerst deed ik het in een doos, en toen had ik een
leren tas, en op het laatst wist ik niet eens meer waar ik het geld moest bewaren.'

Wanneer deze verzadiging optreedt, gaat de overvaller wegen zoeken om

het geld op andere manieren te besteden. Hij zal gaan nadenken over het

opzetten van een eigen zaak, of proberen het te investeren in andere cri-

minele activiteiten. Zoals eerder naar voren kwam, hebben de meeste over-

vallers grote moeite met het `werken voor een baas'. Het idee om zelf,

door het investeren van overvalgeld, een eigen (il)legale onderneming op te

zetten, valt goed te rijmen met deze hang naar zelfstandigheid. De wens

uiteindelijk een zaak te beginnen en zich op die manier te verzekeren van

een zorgeloze en zelfstandige toekomst, leeft bij veel overvallers. Slechts

weinigen komen echter zo ver dat ze een punt van verzadiging bereiken en

voor de meeste overvallers blijft de droom een droom.

Aanvulling inkomen (moonlighting)
`Moonlighting' is de naam die Cusson geeft aan het doel het reguliere in-
komen aan te vullen met inkomsten uit criminele activiteiten. Het plegen
van overvallen kan niet worden gezien in het licht van dit doel. Overvallers
genieten vrijwel allemaal legale inkomsten, soms uit werk, maar meestal in
de vorm van een uitkering. Dat ze zich melden bij een uitkeringsinstantie
terwijl ze een - soms fors - inkomen hebben uit overvallen en andere vor-.
men van criminaliteit, valt te begrijpen uit de noodzaak geen onnodige
verdenking op zich te laden. Hun legale inkomsten vallen veelal in het
niet wanneer men die vergelijkt met de verdiensten uit criminaliteit. Het
reguliere inkomen is bij overvallers dus eerder een bescheiden aanvulling
op hun illegale inkomen dan andersom.

Bevrediging van hebzucht (covetousness)
Het doel hebzucht te bevredigen, wordt door Cusson vooral ontwaard bij
het delict winkeldiefstal. De winkeldief ziet iets dat hij wil hebben en neemt
het mee als hij daartoe de kans krijgt. Het bevredigen van hebzucht wordt
door Cusson daarom verbonden aan een voorbijgaand verlangen.

Opnieuw lijkt dit een doel dat niet van toepassing is op het delict over-
val. De overvaller pleegt zijn delict niet omdat hij opeens iets ziet dat
tijdelijk zijn hebzucht wekt, maar is voortdurend uit op geld dat hem in
staat stelt bepaalde andere doelen te verwezenlijken.

Een constatering dat overvallers niet gedreven worden door hebzucht
kan misschien bevreemding wekken. Wanneer men hebzucht algemener
definieert dan Cusson, als `een sterke begerigheid naar geld of goed' (Van
Dale, 11 e herziene druk), moet men overvallers hebzuchtig noemen.
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R02: `Ik vind dat nou eenmaal heel erg zoiets. Een ander zegt dan "Dan neem je toch
genoegen met wat minder", maar dat doe ik gewoon niet. Ik kan daar niet tegen. Ik
moet gewoon ... Ik voel me niet op mijn gemak dan. Gewoon kunnen zeggen: "Niet
op het geld letten, ik wil daarheen, ik wil het weekend weg." Nou ja, daar moet dan
gewoon geld voor zijn.'

De meeste overvallers streven naar een levenswijze waarin de grenzen niet
worden gedicteerd door de financiële mogelijkheden.

Kortdurend gebruik van goederen (use)
`Use' is verbonden met het stelen van een object met het oogmerk dit te
gebruiken en daarna achter te laten. Ook dit doel is meer van toepassing op
andere delicten dan op overval, zij het dat het bij overvallers een rol kan
spelen in de voorbereiding van hun delict. We zullen nog zien dat over-
vallers vaak een auto stelen, deze gebruiken tijdens de vlucht en daarna
achterlaten. Het doel `use' heeft dus niet rechtstreeks betrekking op het
delict overval, maar kan aan de basis liggen van delicten die eraan gekop-
peld zijn.

Verdediging en wraak (defense and vengeance)
Hoewel een overval door de samenleving wordt beschouwd als een geweld-
delict, en agressie hier een rol in lijkt te spelen, moet geconstateerd worden
dat de aspecten die volgens Cusson aan agressie kleven, verdediging en
wraak, geen doelen zijn die de overvaller nastreeft. De overvaller is uiter-
aard niet de verdediger maar de aanvaller. Indien de overvaller stuit op
fysieke tegenstand van de slachtoffers, zal hij zich vaak verdedigen, maar
ook in dat geval kan men uiteraard niet spreken van verdediging als doel
van de overval. Wraak is evenmin een doel waarop overvallers op commer-
ciële objecten uit zijn. Geen enkele respondent pleegde overvallen met dit
doel.

Macht (power)
In tegenstelling tot agressie zijn elementen van dominantie belangrijke doe-
len waar veel overvallers naar streven. De macht die een overvaller heeft
over zijn slachtoffers, kan een heel plezierige sensatie zijn. De meeste res-
pondenten hadden geleerd in hun contacten met politie en justitie terug-
houdend te zijn over dit aspect. `Als je bij de politie zegt dat je daarop
kickt, ga je gelijk naar het Pieter Baan Centrum! [een tbs-inrichting]', aldus
een overvaller. Toch gaf menig respondent te kennen dat hij genoot van de
macht die hij tijdens uitvoering van zijn delict had over zijn slachtoffers.

R05: `Op dat moment ben ik de baas. Ik heb een vuurwapen bij me en dat zijn de
kantoorklerken. Op dat moment neem ik gewoon voor korte tijd -'t is maar een paar
minuten - nemen we even de leiding over. Dan ben ik de filiaalhouder.' [lacht]

Evenals de op actie gerichte doelen `opwinding' en `spel' is `macht' nooit
doel op zich voor de overvaller, maar veeleer een plezierige bijkomstig-
heid.
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Wreedheid (cruelty)
Alhoewel veel overvallers genoegen beleven aan de macht die ze tijdens de
uitvoering van de overval over de slachtoffers hebben, kan men niet spre-
ken van wreedheid. Dit laatste wordt door Cusson gedefinieerd als `the
pleasure of making one suffer' (1983, p. 87). Geen enkele respondent gaf
te kennen dat hij er genoegen in schepte zijn slachtoffers moedwillig te
kwellen.

Prestige
Meer dan naar het ervaren van macht streven veel overvallers met hun
delict naar prestige. Het vormt voor de meeste daders zelfs een belangrijke
drijfveer om tot dit delict over te gaan.

In de criminele wereld worden delicten verschillend gewaardeerd. Het
delict dat onder aan de ladder staat, is verkrachting. Een zedendelict wordt
door plegers van vermogensdelicten zelfs niet als criminele activiteit be-
schouwd, Zedendelicten zijn in hun ogen onverenigbaar met andere illegale
activiteiten. Ze behoren tot verschillende werelden, tot een andere orde.
Voor de `echte' criminele activiteiten geldt dat het type delict en de wijze
waarop het wordt uitgevoerd, het prestige van de crimineel bepalen. Ruw-
weg kan men stellen dat straatroof, diefstal, inbraak, overval en ontvoering
delicten zijn die in de volgorde van weergave steeds meer prestige voor de
pleger opleveren.`

Niet alle overvallers genieten evenveel prestige. De hoogte van de buit,
het overvallen object en de modus operandi bepalen de status van over-
vallers. De overvaller die een extreem hoge buit wist te bemachtigen,
staat hoger aangeschreven dan zijn vakbroeders die slechts weinig buit
maakten. Ook het overvallen object maakt de insiders duidelijk wat de
plaats is die een overvaller in de hiërarchie inneemt. Een respondent die
een benzinestation overviel, merkte in de gevangenis dat hem dit weinig
aanzien opleverde.

R43: 'Ik zeg ook nooit dat het een pompstation is, ik zeg altijd dat we bij een garage
waren, want ik vind ..., een pompstation daar schaam ik me voor. (...) Voor zestien-
honderd gulden ga je een overval doen, dat is toch laf, dus ik verberg dat een beetje.
Ik ga niet als iemand vraagt "Wat heb je gedaan?", "Een pompstation overvallen"
zeggen. Ik zeg gewoon: "Een garagebedrijf." [lacht] (...) Ja, een bank dat is dan toch
weer het grotere werk weet je wel. Als je toch hier zit, je probeert je zelf toch ook iets
te laten zijn. (...) De bedragen die ik noem, die zijn tien keer zo groot als dat het was,
weet je wel.'

Objecten als benzinestations en geldlopers gelden als beginnerswerk. Het
echte werk is het overvallen van banken en PTT-kantoren. Van onervaren
overvallers wordt geaccepteerd dat ze - om het te leren - eerst een ben-
zinestation overvallen, een ervaren dader maakt zich belachelijk als hij
dit object kiest.

15 Voor het handelen in drugs geldt dat het niveau waarop gedeald wordt, de status bepaalt.

Een straathandelaar is `lager' dan een overvaller, een grote dealer kan 'hoger' zijn.
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Een ingenieuze werkwijze kan ook veel bijdragen aan de naam van een
overvaller. In de laatste gevangenis die we tijdens het veldwerk bezochten,
werden we geconfronteerd met een overvaller over wie we al in de vorige
inrichtingen positief hadden horen spreken.

R15: 'Dat zag je aan die vent in Den Haag, met twee pakken melk. Die zette hij op de
balie, in een dichtgeknoopte zak. En daar trok ie een of ander pennetje uit. (...) Die
heeft 75 ruggen mee naar buiten genomen. Toen vonden ze buiten op straat twee
stukgegooide pakken melk.'

Dit idee om met een plastic tasje met daarin twee pakken melk een bank
binnen te lopen, te zeggen dat er een bom in de tas zit, en geld te eisen,
vond men niet alleen vermakelijk, het vond zelfs navolging.

R40: 'Ja, ik was dan gearresteerd en ik zat in het hvb [huis van bewaring] in Scheve-
ningen en er ging toen een maandje of vier, vijf overheen. Toen las ik in de krant:
overval met pak havermout is mislukt. Een overval met een pak havermout!'

Deze overvaller die opereerde met de pakken melk, staat in de criminele
wereld te boek als de geestelijk vader van deze modus operandi en geniet
in de gevangenis van zijn status.

De plaats van het delict overval, nabij de top van de ladder, komt ook
tot uiting in de criminele carrières van de meeste respondenten. Aan een
overval 'moet je toe zijn', het is een delict waarvoor meestal pas gekozen
wordt na jarenlang andere-lager op de ladder staande-vermogensdelic-
ten te hebben gepleegd.

R27: `Toen gebeurden er veel [overvallen]; er werden veel geldlopers gepakt in die
tijd. En dan lees je wel eens ... Toen zei ik: "Dat moeten we gaan doen." Ik was wel
een van de eersten die het zei van "Dat moeten we gaan doen". Maar ja, dat wilden ze
nog niet, dat was het grote werk weet je, daar moest je al wat ouder voor zijn ... Dan
moet je echt iemand met naam zijn, zeg maar. Alleen zware jongens doen dat. En wij
vonden ons zelf nog geen zware jongens. We waren gewoon inbrekertjes, snelkrakers
en zo. (...) Echt jongen, die eerste keer, ik had het gedaan, ik kwam thuis, ik kijk in
de spiegel en ik zeg: "[voornaam respondent], wat ben je toch een beest" [gelach]. Een
hele ijdeltuit was ik: "Je hebt het toch weer geflikt." En toen, die jongens van mijn
leeftijd keken allemaal op tegen overvallers, dat waren de jongens, weet je. Je weet het
zelf: in het criminele milieu: overvallers dat zijn de jongens.'

Het hierboven beschreven smijten met geld door veel overvallers kan wor-
den gezien als 'conspicuous consumption'. Veblen, die deze term intro-
duceert in zijn 'Theory of the Leisure Class', constateert niet enkel een
overmatige consumptie van goederen maar ...

(...) his consumption also undergoes a specialisation as regards the quality of the goods
consumed. He consumes freely and of the best, in food, drink, narcotics, shelter,
services, ornaments, apparel, weapons and accoutrements, amusements, amulets, and
idols or divinities.' (Veblen, 1945, pp. 73)

'Conspicuous consumption' van waardevolle goederen is volgens Veblen
een manier om reputatie te verkrijgen. Ook overvallers zijn in zowel kwan-
titatief als kwalitatief opzicht extreme consumenten en streven op deze
manier naar status.
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R09: `Tweeduizend per dag, dat was zo op. Ik ging naar de hoeren toe, fles cham-
pagne, uitsloven, je kent dat wel. Zo duur mogelijk, als het duurder kon dan het liefst
dat nog, ook al hadden we er minder lol mee, maakte niet uit, als het maar geld
kostte.'

De overvaller voelt de behoefte zijn succes te etaleren en het bijbehorende
prestige te claimen. Men doet dit door het gebruik van statussymbolen,
symbolen die door iedereen in de criminele subcultuur worden begrepen.
De aanschaf van peperdure Rolex-horloges, sieraden, glanzend nieuwe
auto's van de merken BMW, Mercedes en Porsche en een leefpatroon
waarin ook andere vormen van 'conspicuous consumption' een belangrijke
plaats innemen, wijzen op het succes van de crimineel. Deze statussymbo-
len zijn bedoeld voor de eigen criminele wereld; in de `burgermaatschappij'
worden ze meestal niet op waarde geschat.

R27: 'Je gaat niet naar een yuppie-café, want daar voel je je helemaal niet thuis, want
dan kom je daar met een klok van zoveel, dan kijken ze je nog vies aan ook, die men-
sen, van: daar heb je weer zo'n crimineel. Maar kom je bij die andere clubs, waar die
jongens ook komen, waar de heavy boys komen, waar de Ferrari's en zo voor de deur
staan, dan is het "goeiedag", en de portiers zijn heel vriendelijk tegen je, ze hebben
een tafeltje voor je vrijgehouden, je kent dat wel. Iedereen is onder het goud, onder de
steentjes, onder de briljantjes, nou, je hoort er helemaal bij! Snap je?'

De wens om de zichtbare tekens van status te verwerven, leiden soms tot
concurrentie tussen overvallers.

R23: 'Concurrentie onder elkaar, in zo'n groep. (...) Ik heb een mooie Rolex om, ik
heb een mooie dit en dat. Het werd steeds duurder. Had je een Rolex van 20.000
gulden. Nou, dan heb je weer een overval, dan heb je weer 30 of 40.000 gulden voor
jezelf, dan ga je weer een Rolex hoger.'

In het algemeen geldt dat meer ervaren overvallers minder gebruikmaken
van deze statussymbolen. De overvaller die al geruime tijd meeloopt, gaat
behoefte voelen zich van de modale crimineel te onderscheiden, en ziet af
van het gebruik van statussymbolen als goud en grote, opzichtige auto's.
Vaak zoekt hij aansluiting bij, en erkenning van de 'burgerwereld'. Vooral
gezien worden in kringen van artiesten levert status op.

R24: 'De wat simpele criminelen behangen zich als een kerstboom met allerlei goud en
dat soort dingen. (...) Dat is niet meer in, die grote sleeën waar de pooiers in rondre-
den en de zogenaamde onderwereldfiguren, dat is helemaal uit. Tegenwoordig is skiën
in de Alpen en elke week een andere vriendin, dat is in. En proberen de juiste vrien-
dinnen te krijgen in de artiestenwereld en in de toneelwereld, bij de kunstenaars. Toch
proberen een wat burgerlijk trutje aan de haak te slaan, want die hoeren kunnen ze zat
krijgen, die kopen ze. Dat is ook in, "Ik ben uit geweest met ....., hè, vul maar in.'

De overvaller die zo veel geld heeft buitgemaakt dat hij gaat `stapelen', kan

dit ook gebruiken om status te verwerven door geld te lenen aan andere

criminelen.

R27: 'Overvallers hebben altijd contanten. Snap je? (...) Ik had ook vrienden, die
zitten in de drugs, twee goeie vrienden dan, en die zaten wel eens met een betalings-
probleem. Dan zeiden ze: "Kan je me effe een ton lenen? Dan krijg je het over twee
dagen van me terug." Dat zijn jongens die goed geld hadden, maar ze hadden dan net
geïnvesteerd. (...) Overvallers zijn meestal bankiers voor andere criminelen.'
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Voor de meeste overvallers, kortom, vormt prestige een belangrijk doel dat
door middel van overvallen wordt nagestreefd. Er zijn echter ook overval-
lers bij wie overwegingen omtrent status niet meespelen in hun keuze voor
dit delict. Deze daders zijn zich meestal niet eens bewust van het feit dat
een overval prestige oplevert, en merken tot hun verbazing dat ze - wan-
neer ze voor het eerst gedetineerd zijn-in de gevangenis een meer dan
gemiddelde status hebben.

5.3 Een typologie van overvallers

In deze paragraaf zullen de bevindingen uit de beide vorige paragrafen met
elkaar in verband worden gebracht en zal op basis van de criminele car-
rières van daders en de doelen die zij met hun overvallen nastreven, een
typologie van overvallers worden gepresenteerd.

5.3.1 Naar een typologie

Na enkele maanden veldwerk ontstond een eerste, bijna intuïtief te noe-
men idee over de wijze waarop een zinvolle typologie van overvallers zou
kunnen worden geconstrueerd. Een onderzoeker die kwalitatief te werk,
gaat, laat de categorieën die hij gebruikt, vaak min of meer dicteren door
schema's die zijn respondenten in hun hoofd hebben en hanteren. De ter-
men die overvallers gebruiken als ze refereren aan verschillende `soorten'
overvaller, zetten ons op het spoor van een mogelijke typologie en hebben
onze gedachten hierover mede gevormd.

Gevraagd naar de verschillende `soorten' overvaller die volgens hen
bestaan, gebruikten vrijwel alle respondenten termen die met ervaring, vak-
kundigheid en doelen te maken hadden. In het algemeen werd onderscheid
gemaakt tussen onervaren, weinig vakbekwame overvallers en ervaren,
vakkundig opererende overvallers. We besloten deze twee typen beginners
en professionals te noemen. Soms gebruikten respondenten deze termen,
soms ook variaties daarop. Beginners werden ook wel getypeerd als 'klun-
gels', `cowboys' of `junks', terwijl professionals soms werden omschreven
als `goede' of `echte' overvallers en als 'beroepsovervallers'. Naast begin-
ners en professionals werd door menig respondent nog een derde type over-
valler onderscheiden. De term wanhoopsovervaller werd gebezigd voor de
dader die een overval pleegt in een poging om uit zijn problemen te raken.
`Geen echte crimineel' werd ook gebruikt om dit type overvaller mee aan
te duiden.

We merkten dat de typologie van beginners, professionals en wanhoops-
overvallers een bruikbare was, en dat we alle respondenten zonder veel
moeite bij een van deze drie typen konden onderbrengen. Hieronder zal
worden nagegaan of onze plaatsing van de respondenten binnen deze typo-
logie ondersteund wordt door de gegevens over hun criminele carrière en
de door hen nagestreefde doelen.
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Criminele carrières en typen
Om te kijken of de overvallers die wij classificeerden als beginners en
professionals zich inderdaad van elkaar onderscheiden met betrekking tot
hun criminele carrières maakten we, zoals in paragraaf 5.1 werd beschre-
ven, gebruik van de dimensies `duur' en `frequentie' van Blumstein e.a.
Van de overvallers met een criminele carrière werden deze dimensies uit-
gezet op een schaal van 1 tot 3.

duur in jaren frequentie overige delicten aantal overvallen

0 = < 1 jaar
1 = 1-3 jaar

0 = nooit
1 = af en toe 1 = 1-4 overvallen

2 = 4-6 jaar 2= dikwijls 2 = 5-8 overvallen
3 = z7 jaar 3 = zeer vaak 3 = >9 overvallen

De op deze wijze behaalde scores voor de duur en frequentie werden per
respondent opgeteld. De minimale score bedroeg 1 en de maximale 9. Alle
overvallers die wij als beginners kwalificeerden behaalden een score van
maximaal 7, alle professionals scoorden 8 of meer. Beginners scoren rela-
tief laag en vallen daarom samen met de `relatief onervaren' overvallers uit
het eind van paragraaf 5.1. Deze daders pleegden meestal slechts één of
enkele overvallen, hadden meestal een relatief korte criminele carrière ach-
ter de rug waarin de frequentie waarmee andere delicten werden gepleegd
soms hoog en soms laag was. Professionals scoren hoger en vallen dus
samen met de `relatief ervaren' daders die allen vijf of (veel) meer over-
vallen pleegden, gemiddeld een langere criminele carrière achter de rug
hadden en met hoge frequentie andere delicten pleegden. Hier is uiteraard
sprake van een glijdende schaal en men dient zich te realiseren dat het een
momentopname betreft. Vier beginners behaalden een score die grenst aan
die van professionals, en zou op een later moment misschien tot dit laatste
type gerekend moeten worden.

De `carrièreloze' overvallers zijn hier tot nu toe buiten beschouwing
gebleven. Wanneer ze worden bekeken in het licht van de dimensies duur
en frequentie, scoren ze uiteraard zeer laag. Ze scoren alleen omdat ze een
of meer overvallen pleegden. Allen, met uitzondering van één dader, be-
haalden een totaalscore van 1.

Doelen en typen
In paragraaf 5.2 passeerden een aantal doelen die plegers van delicten pro-
beren te bereiken, de revue. Daar werd duidelijk dat overvallers sommige
van die doelen nastreven en andere minder of niet. Bovendien stellen over-
vallers van de drie verschillende typen zich niet dezelfde doelen.

De doelen die bij uitstek behoren bij het delict overval zijn: `smijten
met geld', `prestige' en `redmiddel'. Dit laatste doel blijkt nooit te worden
nagestreefd door beginners en professionals, maar alleen door de daders die
geen criminele carrière van betekenis hebben. Slechts deze carrièreloze
overvallers proberen door middel van een overval een oplossing te vinden
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voor de problemen die ze op dat moment ondervinden. Het type van de
wanhoopsovervaller valt te herkennen in deze daders.

Nu kunnen we ook begrijpen waarom de crimineel actieve vrienden of
kennissen die deze wanhoopsovervallers hebben, een rol spelen in hun
beslissing een overval te plegen. De combinatie van als uitzichtloos ervaren
problemen en contacten met criminelen brengen de wanhoopsovervaller
uiteindelijk tot zijn daad. De criminele vrienden houden de wanhoopsover-
valler een alternatieve manier van inkomstenverwerving voor, die door de
heersende problematiek een aanlokkelijk karakter krijgt. Een wanhoops-
overvaller die werkloos werd, door zijn leeftijd geen nieuwe baan kon
vinden, ging drinken en uiteindelijk onoverkomelijke financiële problemen
kreeg, vertelt hoe hij door crimineel ervaren kennissen op het idee van een
overval wordt gebracht:

R40: `Ze zeiden: "Zullen we een overval gaan doen?" En nou ja, de wapens die waren
er wel. Maar ik bemoeide me daar nooit mee, daar-ben ik altijd van afgebleven. Maar
ik heb gewoon mijn roes uitgeslapen en ik werd toch wel weer wakker en ik dacht: ja
het is toch wel de enige makkelijke manier om zo snel mogelijk behoorlijk geld binnen
te krijgen, en je hoeft er niet veel voor te doen. Dus ik ben gaan denken.'

Respondent 40 voerde de overval alleen uit. De overtuigingskracht van
crimineel meer ervaren kennissen kan echter ook tot gevolg hebben dat de
wanhoopsovervaller zich laat verleiden tot het gezamenlijk uitvoeren van
een overval.

Wanhoopsovervallers verschillen van beginners en professionals niet
alleen met betrekking tot de criminele carrière, maar ook in de doelen van
hun overvallen. `Redmiddel' is het enige doel dat wanhoopsovervallers
hebben; doelen als `smijten met geld' of `prestige' zijn bij dit type van
geen enkel belang voor de beslissing een eerste (en vaak enige) overval te
plegen.

Beginners en professionals verschillen slechts weinig van elkaar in de
doelen die ze met hun overvallen wensen te bereiken. Als belangrijkste
doelen voor beide typen gelden de wens te kunnen smijten met geld en de
hang naar prestige. Daarnaast voorziet de overval voor beginners en pro-
fessionals in een aantal andere behoeften: `opwinding', `spel', `bezitver-
groting' en `macht'. Deze secundaire doelen zijn niet allemaal van gelijk
belang voor beide typen. Beginners en professionals genieten gelijkelijk van
de machtsgevoelens die ze ervaren tijdens de uitvoering van hun delict.
`Opwinding' en `spel' daarentegen zijn van groter belang voor beginners
dan voor professionals. Daders van dit laatste type geven hun buit wat
minder vaak onmiddellijk uit en hechten als enige overvallers aan 'bezit-
vergroting'.

Resumerend kan worden opgemerkt dat de criminele carrières van over-
vallers in combinatie met de door hen met de overval nagestreefde doelen
aanleiding geven tot het onderscheiden van drie typen van overvallers. Van
de 43 in het onderzoek betrokken plegers van een overval behoren 8 tot het
type van wanhoopsovervallers, 23 daders maken deel uit van het type
beginners en 12 respondenten kunnen worden gezien als professionals.
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Nogmaals dient benadrukt te worden dat het hier een momentopname be-
treft. Daders kunnen opschuiven van beginner naar professional, een ver-
schuiving die - zoals we zagen - niet alleen samenhangt met het stadium in
de criminele carrière, maar ook gepaard kan gaan met een verandering van
doelen. Ook wanhoopsovervallers kunnen een ontwikkeling doormaken.
Wanneer ze na een eerste overval dit delict continueren, gaan ze met be-
trekking tot hun doelen soms trekken van beginners vertonen. Zo werd bij
de twee wanhoopsovervallers die meer dan één overval pleegden, het doel
`smijten met geld' na de eerste overval allengs belangrijker.

5.4 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk werd een typologie geconstrueerd op basis van de crimi-
nele carrières van overvallers en de doelen die ze trachten te verwezen-
lijken door hun delict. Drie typen van overvallers werden onderscheiden:
beginners, professionals en wanhoopsovervallers.

Beginners en professionals volgen een zelfde traject naar het plegen van
overvallen. Beide typen doorlopen een lange criminele carrière voor ze
overstappen op dit delict, een loopbaan waarin voornamelijk vermogens-
delicten als inbraak, diefstal en snelkraak werden gepleegd. Inbraak is het
meest gepleegde delict; deze overvallers hebben in het verleden langdurig
en frequent ingebroken.

Problemen die beschreven werden in hoofdstuk 4, droegen ertoe bij dat
deze overvallers in de puberteit deel uitmaakten van deviante groepen.
Aanvankelijk plegen ze delicten die onder de kleine criminaliteit vallen.
Naarmate de criminele carrière van beginners en professionals vordert,
worden de delicten ernstiger en gecompliceerder, wat gepaard gaat met een
verschuiving in doelen.. In de eerste fase ligt het accent sterk op spanning
en plezier, in de tweede fase wordt het plegen van delicten meer beschouwd
als werk en komt meer nadruk te liggen op het daarmee verdiende geld.

De keuze voor het delict overval is grotendeels gebaseerd op rationele
overwegingen. De vroegere delicten leveren te weinig op in verhouding tot
de hieraan verbonden risico's en de inspanning die ze kosten. Andere
belangrijke drijfveren om over te gaan tot het plegen van overvallen, zijn
de mogelijkheid die dit delict biedt om op zeer grote voet te leven en het
prestige dat ermee gewonnen kan worden. Door hun verleden kunnen
beginners en professionals deze behoeften moeilijk of onmogelijk op legale
wijze bevredigen. Het plegen van overvallen stelt hen in staat dit toch te
realiseren. Daarnaast geeft het uitvoeren van overvallen deze daders een
plezierige sensatie van macht. Alhoewel de behoefte aan opwinding en spel
in betekenis afneemt naarmate de criminele carrière zich verder ontwikkelt,
blijven dit aantrekkelijke kanten van een overval, zij het dat dit meer van
toepassing is op beginners dan op professionals. Voorts is een verschil
tussen beginners en professionals merkbaar in de wijze waarop ze met de
buit omgaan. Beginners geven die altijd zeer snel uit en houden nooit iets
achter de hand. Ook professionals geven, wanneer mogelijk, enorme bedra-
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gen uit, maar proberen geld over te houden met als doel dit te investeren in
andere (legale of illegale) ondernemingen.

Op het moment dat Wanhoopsovervallers hun eerste - en veelal enige -
overval plegen, hebben ze geen criminele carrière van betekenis achter de
rug. Sommige daders van dit type hadden in het geheel geen antecedenten,
anderen pleegden in een grijs verleden een te verwaarlozen aantal weinig
ernstige delicten. In het laatste geval lag er altijd een lange periode tussen
deze `jeugdzonden' en de overval, een periode waarin ze een opleiding
volgden en legale arbeid verrichtten.

Wanhoopsovervallers komen op minder rationele gronden tot hun daad
dan beginners en professionals. Kenmerkend voor de wanhoopsovervaller is
zijn onvrede met het bestaan zoals hij dat op dat moment leidt. Negatief
ervaren veranderingen in de werksituatie, binnen de relatie of andersoortige
persoonlijke problemen vormen de aanleiding tot de overval. Vaak gaan
deze problemen samen met schulden die al geruime tijd bestaan, schulden
die in de ogen van de dader ook niet meer op een voor hem gebruikelijke
manier opgelost kunnen worden. Deze daders streven dus maar één doel
na: de overval als 'redmiddel'. Wanhoopsovervallers hebben veelal con-
tacten met mensen die in hun levensonderhoud voorzien door middel van
het ontplooien van criminele activiteiten. Door deze contacten wordt hun
een alternatieve, schijnbaar makkelijke manier van inkomstenverwerving
voorgehouden. Indien voor de wanhoopsovervaller de legale oplossingen
deels wegvallen, of als die er in zijn ogen eenvoudigweg niet zijn, kan deze
wijze van leven een grote aantrekkingskracht op hem uitoefenen. De stap
naar het zelf plegen van een overval wordt op dat moment klein.
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Aan de basis van het door ons gehanteerde theoretisch perspectief van de
`reasoning criminal' ligt de veronderstelling dat elke crimineel min of meer
rationele beslissingen neemt op basis van opgedane ervaring en de omstan-
digheden waarin hij verkeert ten tijde van het delict. Tijdens de voorberei-
dingsfase van de overval, zal de dader beslissingen moeten nemen. Keuzes
met betrekking tot het aantal mededaders, het te overvallen object, de loka-
tie, het tijdstip, het vervoermiddel, de wapens, de manier waarop ze tijdens
de overval te werk zullen gaan, enzovoort. Deze keuzes en de samenhang
daartussen zijn onderwerp van dit hoofdstuk. Keuzes en beslissingen rond
de vlucht worden behandeld in hoofdstuk 8.

6.1 Teamvorming: tussen vriendschap en zakelijkheid

Bij de 43 overvallen waarvan in dit onderzoek sprake is, waren in totaal
118 daders betrokken. Per overval is dit een gemiddelde van 2,8. Zes over-.
vallers hebben de overval alleen uitgevoerd, tien met één mededader, zeven-
tien met twee mededaders en tien overvallers maakten deel uit van een team
bestaande uit vier daders. Als we deze gegevens afzetten tegen het type
overvaller, ontstaat tabel 9. Uit deze tabel blijkt dat de wanhoopsovervaller
in het algemeen in kleinere teams opereert en beginners vooral deel uit-
maken van groepen van drie of vier overvallers. Professionals gaan in
allerlei samenstellingen te werk.

De onderlinge verschillen in teamgrootte tussen de drie typen kunnen
voor een belangrijk deel verklaard worden uit de mate van geïnvolveerd-
heid in de criminele wereld. De contacten die de overvaller met andere
daders heeft, vormen een indicatie voor zijn betrokkenheid bij deze krin-
gen. De aard en de intensiteit van de contacten tussen overvallers en andere
criminelen verschillen per type. Wanhoopsovervallers hebben in verge-

Tabel 9; Type overvaller en aantal daders

type

wanhoopsovervallers
beginners
professionals

totaal

aantal daders
1 2 3 4

3 2 2 1
1 5 9 8
2 3 6 1

6 10 17 10



74 Hoofdstuk 6

lijking met beginners en professionals veel minder criminele contacten.
Indien een wanhoopsovervaller toch contacten heeft met andere criminelen,
zijn deze in het algemeen oppervlakkig van aard en niet gebaseerd op ge-
deelde criminele activiteiten. Als ze de overval niet alléén pleegden maar
deel uitmaakten van een overvalteam, werden ze hiervoor vaak door ande-
ren benaderd. Geen enkele respondent die tot dit type overvaller behoort,
nam zelf het initiatief tot het formeren van een team. Kenmerkend voor de
in een team opererende wanhoopsovervaller is dat hij benaderd wordt door
vrienden die vaak wel enige ervaring hebben met criminele activiteiten, op
een moment waarop hij ontvankelijk is voor hun suggesties.

R38: 'En Karel had ook niks zinnigs meer gedaan, net zoals ik eigenlijk, en hij was
ook platzak. Hij zegt: "Wil je geld verdienen?" Ik zeg: "Ja, hoe dan?" Hij zegt: "Nou,
een bank overvallen." Ik zeg: "Een bank overvallen, waar zie je me voor aan, dat durf
ik helemaal niet." Hij lachte en zei: "Bel me maar als je wilt." Nou, nog een keer
gepraat. (...) Je gaat met elkaar om de tafel zitten. In mijn geval is het zo dat ik niet
kon terugkijken op een criminele carrière, toen ik aan die overvallen begon. Ik heb nog
nooit iets geflikt. (...) Er is altijd één die net even wat meer op de hoogte is van toe-
standen. Die net even wat meer overredingskracht heeft. Dus dan ga je met elkaar om
de tafel zitten, en dan zijn de rollen al verdeeld. Hij is degene die met mij iets gaat
ondernemen. (...) In ieder geval, in oktober (...) heb ik mijn eerste overval gepleegd.'

In vergelijking met de wanhoopsovervallers hebben beginners en professio-

nals veel contacten met andere criminelen. Zij ontmoeten elkaar in kroegen,

sportscholen, gevangenissen, nachtclubs en andere gelegenheden. Een pro-

fessional zegt er het volgende over:

R42: 'Maar dat komt ook omdat je meer met die mensen omgaat hè, je zit nu eenmaal
meer in dat wereldje en je bent daar ook welkom. Ze weten dat je te vertrouwen bent,
want ze horen toch ..., je praat wel veel met elkaar natuurlijk, maar ze horen nooit wat
je exact doet. Ze weten dat je overvallen pleegt, dat je daar goed geld aan verdient.'

Beginners hebben aanvankelijk vaak moeite met het vinden van geschikte

partners om een overval mee te plegen.

R09: 'Ik wou dus een overval doen en ik had niemand die met mij meeging. Ik moet
toch iemand hebben, ik kan niet alles alleen. Als ik het alleen had gekund, had ik het
alleen wel gedaan, maar ... Ja dan heb je zo iemand nodig en dan hoop je maar dat ie
zijn kop dicht houdt. (...) Ik kende die jongen wel, maar ik ging nooit met hem om.
Hij is ook nooit een vriend van mij geweest hoor, maar hij was de enige die met mij
meeging.'

Beginners hebben weliswaar veel en intensieve contacten met mensen die
zich met criminele activiteiten bezighouden, maar in tegenstelling tot de
professionals, vaak nog niet met overvallers.

Elke overvaller beseft dat het risico om gepakt te worden, toeneemt
naarmate meer mensen van de zaak af weten of erbij betrokken zijn. Tege-
lijkertijd ontkomt hij er niet aan, tenzij hij de overval alleen wil en kan
doen, anderen hierover in te lichten en te polsen. Er kleven verscheidene
gevaren aan het benaderen van potentiële mededaders met wie de initia-
tiefnemer nog niet eerder samenwerkte. Degene die benaderd wordt, kan
het idee stelen en de overval met anderen uitvoeren. Op het moment dat
iemand is ingelicht over een eventuele overval en besluit niet mee te doen,
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loopt de bedenker het risico dat hij achteraf door hem verraden wordt. Als
de potentiële mededader wèl besluit mee te doen, is het nog maar de vraag
of hij geschikt is voor dit werk, en of hij zich tijdens de overval staande
weet te houden. Een beginner beschreef zijn overval op een postkantoor en
vertelde dat een van zijn mededaders vlak voor de uitvoering aangaf dat hij
niet naar binnen durfde. Dat de initiatiefnemer hem uiteindelijk toch in het
team handhaafde en de rol van chauffeur toebedeelde, verklaarde hij met
een verwijzing naar het feit dat deze mededader al te veel wist.

Om deze risico's te minimaliseren zal de dader zorgvuldig te werk moe-
ten gaan bij het uitkiezen van zijn mededaders. Een potentiële mede-over-
valler moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het belangrijkste hierbij is
dat er voldoende vertrouwen moet zijn in de mensen met wie de overvaller
uiteindelijk in zee gaat.

R18: `Iemand moet iets gaan doen en die staat er ook voor. Dus geen toestand. Boem,
klaar, doen! Ja, dat bedoel ik ermee, dan is hij goed in datgene wat hij doet. Dan is hij
voor mij gezien goed bezig. Ook al mag ik hem dan bijvoorbeeld niet. Kan zijn dat er
iemand is waar ik heel goed mee omga, maar waar ik bijvoorbeeld weinig vertrouwen
in heb of ja ..., dan kies ik liever voor de ander want van die weet ik op een gegeven
moment hoe die is, en daar hoef ik dan niet naar om te kijken.'

Een voor de beginner voor de hand liggende wijze om een team samen te
stellen, is het benaderen van (criminele) vrienden. Tien beginners pleegden
uiteindelijk een overval met minstens één mededader met wie ze al vaker
hadden samengewerkt op het criminele terrein.

Een andere manier om je enigszins te verzekeren van betrouwbare over-
valpartners, is het benaderen van familieleden. Komt dit bij wanhoopsover-
vallers en professionals niet of nauwelijks voor, acht van de 23 beginners
werkten in een team samen met een of enkele familieleden. Ofwel eigen
familie, ofwel familie van een teamlid.

De overvaller kan bij het samenstellen van zijn team ook putten uit zijn
reservoir van criminele contacten, mensen van wie de dader weet dat ze
crimineel bezig zijn, maar met wie hij nooit heeft samengewerkt. De status
die de potentiële mededader binnen zijn criminele vriendengroep bezit,
speelt daarbij een belangrijke rol. Op het moment dat de beginner weet dat
een eventuele mededader geen `groentje' is, kan dit de doorslag geven om
samen met hem de overval te plegen. Het feit dat een potentiële mededader
zich vaker met criminele activiteiten heeft beziggehouden, moet zijn deug-
delijkheid garanderen. Dat neemt niet weg dat een reputatie ook wel eens
een luchtballon kan zijn.

R19: `Toen zeg ik tegen hem, want hij was veel jonger dan ik: "Heb jij wel eens
eerder een overval gepleegd." Hij zegt: "Ja, ik zal je eens wat laten zien." Ik zal het
nooit meer vergeten zeg. Hij komt terug met allerlei kranteknipsels; overval dit, dader
spoorloos, overval hier, dader spoorloos ja. Nou, dat is te gek hè, hij zegt: "Nou weet
je wat we doen, dan neem jij je maat mee en ik neem mijn broer mee." Stom van mij,
achteraf kom ik erachter dat hij die kranteknipsels zomaar -uitgeknipt had om mij te
overtroeven en ik ben erin getrapt. Hij had nog nooit overvallen gepleegd!'

Het komt niettemin vaak voor dat een relatief onbekende overvaller op
basis van een reputatie die hij geniet of zegt te hebben, deel gaat uitmaken
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van een overvalgroep. Vooral beginners zijn geneigd met relatief 'onbeken-
den' een overval te plegen. Een beginner vertelde dat hij zijn twee mede-
daders pas drie weken kende, maar had gehoord dat `ze al zat ingebroken
hadden'. Naast de, al dan niet daadwerkelijk gepleegde, criminele activi-
teiten kan ook een eerdere detentie iemand een reputatie bezorgen.

R41: `Als je weet van elkaar: we hebben een paar keer vastgezeten en zo. Ja, je
vertrouwt elkaar veel makkelijker wat zoiets betreft.'

Naarmate de beginner professioneler wordt, opereert hij steeds vaker in
min of meer vaste teams. Dit kan betekenen dat de professional een of
meer vaste partner(s) heeft met wie hij alle overvallen uitvoert. Een andere
mogelijkheid is dat de overvaller deel gaat uitmaken van een wat groter
verband van overvallers die in steeds wisselende samenstellingen op pad
gaan. Zeven van de twaalf professionals werkten in een dergelijk team-
verband. Plegen van overvallen in steeds vastere verbanden gaat vaak ook
gepaard met hechter wordende vriendschapsbanden.

R27: `Het was een grote groep. En vandaag ga ik met jou, morgen ga jij met hem, ik
heb morgen geen zin, en overmorgen gaat die weer met die. Maar het was wel een
vast groepje. We kenden elkaar ... We kwamen bij elkaar over de vloer en zo. We
gingen altijd samen stappen. We waren wel heel goed met elkaar bevriend.'

Proberen beginners de risico's die met het werven van teamleden samen-
gaan, te minimaliseren door de overval met bekenden uit te voeren of af te
gaan op de reputatie van de mededader, de professional neemt hier geen
genoegen meer mee. Door zijn grotere bekendheid met andere overvallers
en de hiermee gepaard gaande verruimde keuze in potentiële mededaders,
kan hij kieskeuriger zijn en de voorkeur geven aan vrienden als mede-
daders. De professional stelt hogere eisen aan zijn teamgenoten dan de
beginner. Niet alleen moet de mededader de juiste status bezitten, het moet
ook klikken met de andere teamleden.

R23: 'Ik ken ook jongens die overvallen doen, maar daar zou ik het nooit mee doen,
met hen. Ik zou nooit met hen overvallen doen. Terwijl ze ook wel een leuke buit
hebben, maar dat ligt me gewoon niet. Hij moet je liggen; je maat moet je liggen. Je
moet ook weten hoe je maatje reageert als het fout gaat. En dat hij er hetzelfde over
denkt als ik. Je gaat geen mens neerschieten, want dan loopt de straf ook meteen op,
en ik wil dat niet op m'n geweten hebben voor die paar centen. Het is meer dan geld
hè, het is ook de vrijheid.'

Dat beginners in grotere teams opereren en sneller met relatief 'onbeken-
den' in zee gaan, moet ook begrepen worden uit hun gebrek aan ervaring
met overvallen. beginners weten minder wat ze tijdens een overval te wach-
ten staat. Door de overval met anderen uit te voeren, voelen ze zich veili-
ger en meer beschermd tegen onverwachte omstandigheden.

R43: `(...) een soort veiligheid, misschien te bang om het alleen te doen, niet het lef
ervoor hebben en toch iemand zoeken om eventueel te rijden, hè. De één die pakt het
wapen, de ander die pakt het geld. Dus ik denk niet dat ik het lef had om het alleen te
doen en ik heb er eigenlijk ook helemaal niet bij stilgestaan. Want ze zeiden wel op
een gegeven moment "Doe het alleen", maar ik heb het niet gedaan. Nee dat is niks
voor mij.'
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De twijfels aan de juistheid van de beslissing tot het plegen van een overval
en de angst voor mislukking verminderen naarmate de overvaller meer
ervaring opdoet. Twijfel en angst gaan daarmee een steeds geringere rol
spelen in de keuze van het aantal daders.

Een andere factor in de keuze voor één of een aantal daders hangt samen
met het type object dat de overvaller kiest. Sommige objecten, zoals een
geldloper, zijn in de ogen van een dader bij uitstek geschikt' om alleen te
overvallen. Banken en postkantoren daarentegen zijn objecten waarbij het
vaak als onvermijdelijk wordt ervaren de overval met een aantal te plegen.
Op het moment dat het oog van de overvaller op een grote bank is geval-
len, zal hij meestal besluiten deze met enige daders te overvallen, teneinde
het overzicht te behouden en de overval tot een goed einde te brengen.
Naarmate het te overvallen object groter wordt en de overvaller denkt meer
slachtoffers aan te treffen, wordt ook het overvalteam groter.

R27: `Als er veel loketten zijn, ga je met zijn drieën. Als het een grote bank is, dan ga
je met zijn drieën. Als het een iets kleinere bank is dan gewoon met zijn tweeën. Dan
hoef je ook minder te delen.'

Het zijn met name de professionals die zich bij hun keuze van het aantal
daders laten leiden door de kenmerken van het te overvallen object. Bij
beginners is het verband tussen teamvorming en het type object minder
eenduidig. Sommigen worden door een tipgever op een bepaald object
gewezen en gaan dan op zoek naar mededaders, andere beginners maken al
deel uit van een team en zijn bezig met het selecteren van een geschikt
object.

6.2 Kiezen van het object

R39: `The initial thing has got to be the amount of money. And the second one has
got to be the position of it, where the heil is it in relation to an escape. Because
committing a crime is not difficult at all. Getting away from a scene can be tricky.
That's when your planning comes into operation.'

De uiteindelijke keuze van het object wordt vooral bepaald door de pakkans
en de buitverwachting.

Het belang van de buitverwachting voor de objectkeuze varieert per type
overvaller, dit hangt mede samen met de verschillende buitverwachting per
type. Wanhoopsovervallers zijn het minst eenduidig als het gaat om de rela-
tie tussen de buitverwachting en de objectkeuze. Daders van dit type die
voor het eerst een overval plegen, hebben meestal geen idee over het bedrag
dat ze zullen buit maken. Doordat deze overvallers nauwelijks bekijken of
er op bepaalde momenten meer geld aanwezig is dan op andere, worden ze
vaak zowel in negatieve als in positieve zin verrast door de hoogte van de
buit. Alleen de wanhoopsovervaller die meer overvallen pleegt, krijgt enig
besef omtrent een mogelijk te behalen buit. Een wanhoopsovervaller die
samen met een vriend een klein postkantoor op het platteland overviel,
rekende op een buit van minimaal vijftigduizend gulden.
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R32: '(...) Zo denk je dan, misschien pakken we wel 80 ruggen. Ik had nooit verwacht
dat er maar f 12.000 lag. Op een postkantoor verwacht je minstens ƒ50.000 of zo. Ik
denk: dan hebben we in ieder geval vijfentwintig zo ongeveer. (...) Ja, ja, dat had ik
wel verwacht.'

Een ander haalde tot zijn grote verbazing meer dan tweehonderdduizend
gulden weg uit een postagentschap. Misschien kan bij dit type beter gespro-
ken worden van hopen dan van verwachten. Al het geld dat zij tijdens de
overval buitmaken, wordt als `meegenomen' ervaren. Wanhoopsovervallers
hopen er wel op dat de overval hen uit de (financiële) problemen helpt,
maar koesteren meestal geen enkele verwachting met betrekking tot de
hoogte van de buit.

R40: 'Het ging mij er gewoon om, ik doe die overval en dan hoop ik in elk geval dat
ik genoeg geld krijg zodat ik mijn schulden kan afbetalen. Daar ging het mij gewoon
om. Dat ik van mijn schuld af was en ik had een kleine vijfentwintigduizend schuld dus
ik hoopte dat ook bij elkaar te krijgen bij die overval. (...) Als hij tegen mij zegt
"Sorry, je krijgt van mij geen geld", ja sorry dan ga ik gewoon weg zonder geld. Of
hij nou wel of niet zou slagen, dat interesseerde mij helemaal niet. Nee heb ik en ja
kan ik krijgen.'

Het merendeel van de wanhoopsovervallers overvalt commerciële geldinsti-
tuten. Hier ligt gegarandeerd een bepaalde hoeveelheid geld en het zijn
tevens objecten die voor hen het meest legitiem zijn om te overvallen.'6
Deze overvallers hebben geen notie over de hoeveelheid geld die buitge-
maakt zou kunnen worden, en zijn bovendien niet bereid tot het uiterste te
gaan om een zo groot mogelijke buit te bemachtigen. Het is kenmerkend
voor wanhoopsovervallers dat zij altijd genoegen nemen met het geld dat ze
in eerste instantie krijgen aangereikt. Voor dit type lijkt de buitverwachting
een weinig belangrijke rol te spelen in de keuze van een object.

Het belangrijkste selectiecriterium bij de keuze van een object, wordt bij
wanhoopsovervallers bepaald door hun geringe bereidheid tot het gebruik
van geweld.

R10: 'Dat had ik van tevoren gezegd, ik wil geen geweld, je moet ze met geen vinger
aanraken, dat wil ik niet anders krijg je ruzie met mij want dan ga je te ver. (...) Het
gaat toch om het geld. Nou dat moet je doen op een zo snel mogelijke manier en
verder niks mee te maken. (...) Gewoon je werk doen en dan ga je terug.'

R34: 'Het moet niet zijn dat je ineens met 15 klanten staat, want dan moet je gaan
dreigen. Dat wilden we niet.'

De consequentie is dat zij bij voorkeur een overval plegen op een klein,
rustig gelegen object.

R40: 'Ik was bij vier, vijf banken wezen kijken waar de mogelijkheid erin zat en ik
zag ervan af. Op de terugweg, er was nog één mogelijkheid, en ja die is dan gebeurd.
Even voor vieren. (...) Langslopen, goed naar binnen kijken toch wel voordat ik het
zou doen. (...) Langslopen om te kijken van joh, als ik eenmaal binnen ben en het gaat
fout, hoeveel mensen raken er in paniek. Daar was ik altijd bang voor natuurlijk. (...)

16 Zie hiervoor ook paragraaf 9.3: de verschillende neutralisatietechnieken die overvallers
hanteren.
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Er ging een man naar binnen toe met twee kinderen op het moment dat ik naar binnen
wilde gaan en dat heb ik toen niet gedaan. Ik denk: veronderstel, dan raken die kin-
deren in paniek, dat vergeet ik mijn hele leven niet. (...) Blijft die [man en twee kin-
deren] vijf of twee minuten langer binnen, nou ja, dan kan ik er ook niks aan doen.
Dan gaat hij [de overval] af. Nou ja, hij komt eruit en ik heb nog een minuut of twee
gewacht en ik ben naar binnen gegaan.'

Wanhoopsovervallers zijn gevoelig voor die vormen van beveiliging die
dwingen tot meer geweld dan dreiging. Banken met een gesloten balie
waarbij het personeel fysiek afgescheiden is van klanten door middel van
een glazen (kogelwerende) wand, worden door wanhoopsovervallers zoveel
mogelijk gemeden. Een overval op een dergelijk geldinstituut, waar het
personeel niet direct te bedreigen is, noodzaakt de overvaller tot het be-
dreigen van de aanwezige klanten, een situatie die de wanhoopsovervaller
juist probeert te voorkomen. Een wanhoopsovervaller die verscheidene
banken en postkantoren overviel, motiveert zijn objectkeuze als volgt.

Vraag: 'Je nam niet steeds maar dezelfde bank?' R38: `Ja. Rabobanken altijd en post-
kantoren. (...) Postkantoren als we veel wilden en Rabobanken voor tussendoor. Omdat
in Rabobanken het pantserglas ontbreekt. Maar daar heb je nooit meer als twintig-,
dertigduizend gulden. En de Postbank had ik uitschieters van tachtig-, negentigduizend.
Ja, het is flutgeld voor het risico wat je neemt. Maar als ik-daar was bewust over
nagedacht-als ik de kluis open wilde hebben, had ik gewoon zwaar bewapend naar
binnen moeten gaan, mensen nog harder bedreigen, hardere taal gebruiken, moest ik
mensen op de grond boeien, misschien schieten, had ik de filiaalchef moeten dwingen
om dat tijdslot in werking te zetten, had ik mensen die weigeren misschien ..., dan had
er geweld gekomen.'

Ondanks het feit dat wanhoopsovervallers relatief veel commerciële geld-
instituten overvallen, liet slechts een van hen de kluis openen. Hierbij
ging het om een overval die gebaseerd was op een tip. Dit onderstreept de
gedachte dat zij veelal genoegen nemen met het geld dat ze aangeboden
krijgen en is tevens illustratief voor de geringe bereidheid om meer geweld
dan dreiging toe te passen.` Overzichtelijke objecten met een geringe
beveiliging, waar bij voorkeur het personeel direct te bedreigen is en de
kans op veel klanten gering is, vormen ideale doelwitten voor wanhoops-
overvallers.

Beginners hebben in vergelijking met wanhoopsovervallers wel vaak een
buitverwachting, maar deze is lang niet altijd gebaseerd op kennis inzake
het object. De hoeveelheid geld die deze overvallers verwachten te behalen,
is vaak gebaseerd op algemene noties als `het is een bank en dan verwacht
je toch dat daar een ton ligt'. De buitverwachting die beginners hebben, is
bovendien meestal niet aan persoonlijke financiële problemen gekoppeld.
Niet alleen commerciële geldinstituten zijn het doelwit van beginners, ook
andere objecten waar men buit verwacht, komen in aanmerking.

17 Ook beginners laten sporadisch de kluis openen; slechts drie van de 23 beginners deden
dit. Als wanhoopovervallers en beginners de kluis laten openen, gebeurt dit veelal naar
aanleiding van een tip. Professionals laten bijna allemaal de kluis openen.
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[Overval op een tankstation] Vraag: 'Op hoeveel geld hadden jullie gerekend?' R30:
`Weet ik niet eens meer, maar wel behoorlijk wat.'

[Overval op een kledingzaak] Vraag: `Hoeveel buit hadden jullie eigenlijk verwacht?'
R36: `Veel, ja veertig, een kledingzaak, veertig ruggen. Nee, het was heel weinig.'

[Overval op een NS-station] Vraag: 'Wat dacht je dat je buit zou maken daar?' R15:
'We hadden gerekend op een kleine dertig- a veertigduizend gulden. Dat viel dus heel
erg tegen [lacht]. Ik flipte ook goed de pan uit.'

Beginners verwachten niet alleen een bepaalde hoeveelheid geld, maar
rekenen er ook op dat ze dit geld daadwerkelijk zullen bemachtigen. Een
Professional die terugblikt op zijn overvallen uit zijn beginnersperiode,
brengt het als volgt onder woorden:

R18: 'In het begin houd je er wel rekening mee, ik ga dat pakken, daar vind ik zoveel
en dat moet er liggen dus dan reken ik minimaal op dat. In het begin gaf ik wel eens
geld uit voordat ik ..., dus dan moest ik wel.'

Sommige overvallers maken gebruik van tipgevers, mensen die al dan niet
deel uitmaken van de criminele wereld, en die de overvaller wijzen op aan-
trekkelijke objecten in ruil voor een deel van de buit. Het zijn met name
beginners die gebruikmaken van tipgevers, professionals kiezen de objecten
die ze willen overvallen hoofdzakelijk zelf. Geen van hen heeft bij zijn
laatste overval gebruikgemaakt van een tip. Van de 23 beginners hebben er
zes de overval gepleegd op basis van een tip die van buiten het team kwam.
Bij de wanhoopsovervallers maakten er drie gebruik van een tip. Indien de
buitverwachting op een tip gebaseerd is, wegen allerlei risico's die anders
voldoende zouden zijn geweest om van de overval af te zien, minder zwaar.
Illustrerend is het verhaal van een beginner die een overval pleegde op een
druk punt en in de onmiddellijke nabijheid van een politiebureau.

R26: 'De bedoeling was dat er geen politie bij zou komen, want het was allemaal zwart
geld. Maar doordat we geschoten hebben ook, is de politie erbij gekomen. Het politie-
bureau was ook in dat straatje van het reisbureau, niet eens 20 meter [verder] was het
politiebureau. [lacht] Je kan het zelfs nog centrum noemen. Het is vlak aan de overkant
van de markt; het is hartstikke druk daar. Maar ja, het plan was al gemaakt en als je er
eenmaal naar toe rijdt, dan moet je het ook doen.'

Waar de geringe bereidheid tot het toepassen van geweld bij wanhoops-
overvallers een belangrijke rol speelt bij de objectkeuze, laten beginners dit
minder zwaar wegen. Zij zijn bereid verder te gaan dan een eerste dreiging
als dit het verloop van de overval ten goede komt. Indien er in het object
tegenstand wordt geboden, dan versterken beginners de dreiging en kunnen
zij overgaan tot het toepassen van geweld. Dit geweld moet in dienst staan
van het doel van de overval. Het nadrukkelijk doorladen van een wapen,
het beetpakken van een klant of personeelslid en het geven van een klap
zijn voor beginners acceptabele vormen van dreiging en geweld. Deze
verdergaande bereidheid tot het toepassen van instrumenteel geweld, uit
zich ook in de houding ten aanzien van klanten. Ook beginners overvallen
bij voorkeur objecten waar zo min mogelijk klanten aanwezig zijn, maar de
aanwezigheid van (veel) klanten vormt op dat moment voor deze overval-
lers vaak geen aanleiding van de overval af te zien.
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R02: `Om 13.00 uur gaat die bank open en om 13.00 pakken we die bank. Dat hadden
we afgesproken. Dan zijn er nog weinig klanten, dachten wij, dan is het nog niet zo
druk. (...) We staan te wachten daarzo, ik denk: vijf voor één, hoe kan dat nou, er
staan allemaal mensen voor de deur en de bank nog niet open. Weet je wel? Nou, hup,
bank open, al die mensen naar binnen! Bleek [het] dus toch nog stervensdruk te zijn!
Een man of vijftien binnen, klanten dus. Dus daar baal ik wel van. Maar, ik denk: dat
geeft eigenlijk niet ook, we laten ze allemaal op de grond liggen en dan heb je ook

geen last van ze. (...) Ik voorop, de deur open, "Liggen! Dit is een overval!'-

Hoewel beginners minder gevoelig zijn voor beveiligingsmaatregelen dan
wanhoopsovervallers's, laten ook zij zich soms weerhouden van een
overval door de (veronderstelde) aanwezigheid van allerlei
beveiligingsmiddelen. Beginners mijden met name objecten met vormen
van beveiliging die een snel verloop van de overval in de weg staan.

Vraag: `Maar waarom die bank?' R13: `Omdat het snelle bankfes zijn gewoon. Dat
was ook zo'n bank waar je geen gepantserd ding [balie] hebt. (...) Sommigen zijn ook
zo gebouwd, daar moet je door twee deuren heen. Dus dan moet je eerst langs de balie
door een deur en dan moet je nog in zo'n hokkie.'

De aanwezigheid van vertragende middelen als sluizen, buizenpost en af-
zonderlijke kluisruimtes worden ook door professionals als hinderlijk erva-
ren. Zij laten zich echter door hun grotere ervaring met overvallen veel
minder verrassen door de aanwezigheid van dergelijke beveiligingsmidde-
len. Beginners bezitten deze kennis veelal niet en worden vaak pas door
schade en schande wijs. Zoals bij deze nauwelijks voorbereide overval op
een bank met buizenpost.

R02: `Wat zie ik nou, toen ik daar binnen kom? Helemaal geen glas, niks! Dus die
vrouw zit daar, dus ik zet dat pistool zo [gericht op haar hoofd], dus ik zeg: "Tas
vullen." En, ja, paniek, "Ik heb geen geld, daar kan ik niet bijkomen, het gaat hier
allemaal met computers, met lucht, met buizen." Nou, ik schelden van "godverdomme
is dit een bank? Ik moet geld hebben." Ik zeg: "Hier, die tas die moet je vullen."
Schreeuwend dus, hè, allemaal. Ze zegt: "Ja, ik wil het dan wel gaan proberen", hè.
En toen zag ik haar op die computer tiktiktiktiktik. Ik denk: nou, dat is niks natuurlijk,
dat gaat dus echt met systemen. En dat bleek ook, want er was ook helemaal geen
geldla, niks, daar. Dus, dom! Ik had niet in die bank gekeken.'

Een andere beginner die een tankstation overviel, vertelde dat hij op een
aanzienlijke buit had gerekend. De overvallers hadden berekend dat iedere
automobilist voor gemiddeld dertig tot veertig gulden tankt. Op basis van
een ruwe schatting van het aantal klanten per dag, vermenigvuldigd met
het gemiddelde bedrag dat een klant aan brandstof besteedde, kwamen ze
tot een fors bedrag. Deze overvallers wisten echter niet dat er slechts een
gering bedrag cash aanwezig was en dat het overige geld in een grondkluis
verdween en voor de beheerder van het tankstation onbereikbaar was.
Deze onbekendheid met de verschillende beveiligingsmaatregelen maakt
een rationele afweging die leidt tot een bepaalde objectkeuze uiteindelijk
waardeloos.

18 Vooral omdat zij denken door dreiging met geweld deze maatregelen te kunnen omzeilen.
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Tabel 10: Type overvaller en overvalobject

type

Hoofdstuk 6

commerciële overige
geldinstituten objecten

wanhoopsovervallers 5 3
beginners 9 14
professionals 9 3

totaal 23 20

Algemeen toegepaste en bij overvallers bekende beveiligingsmethoden als
een stil alarm en een camera sorteren weinig effect bij beginners. Een
camera valt in hun ogen eenvoudig te omzeilen door het gezicht te maske-
ren of jezelf te grimeren. De aanwezigheid van een stil alarm wordt door
deze overvallers eveneens geïncorporeerd in de modus operandi; zij zorgen
ervoor niet langer dan een klein aantal minuten in het object te zijn.

Vraag: `Wist jij dat er alarm zat in het postagentschap?' R08: `Ja, maar we hadden
geschat, we hadden een schatting gemaakt. In de stad hè, hoe lang zou het duren voor
de agenten er zijn? Als we een gemiddelde nemen van twaalf auto's in de stad totaal,
dan gaan we kijken, dan komen we ongeveer aan vijf minuten dan kunnen ze er zijn.
Ze weten van elke bank, "als die overvallen wordt, dan moeten we die, die en die
straat afzetten, zo snel mogelijk". Dat is een kwestie van tien minuten en dan weten ze
in (...) al welke auto dat het is. Snap je? We gingen rekenen, nou in een minuut dan
kunnen ze flink wat geld ingeladen hebben, na een minuut en vijftien seconden dan zou
die jongen toeteren en dan zouden we echt moeten maken dat we wegwezen.'

R09: `Camera is niet eens belangrijk want je hebt een bivakmuts op, dus laat die
camera maar komen.' Vraag: `Elk postagentschap heeft toch een stil alarm of niet?'
R09: `Ja natuurlijk, maar die kun jij niet vinden. Die zit op de grond of onder de tafel
of ... Daarom, als ik naar binnen stap, dan ga ik ervan uit dat die bel al ingedrukt is
dus dat is geen probleem.'

Ondanks de ogenschijnlijke onverschilligheid van beginners met betrekking
tot bepaalde beveiligingsmaatregelen en de in vergelijking met wanhoops-
overvallers hogere buitverwachting, worden commerciële geldinstituten
door overvallers van het eerst genoemde type relatief het minst overvallen
(zie tabel 10).

Onder de commerciële geldinstituten vallen banken, postkantoren, post-
agentschappen en geldtransporten. Tot de overige objecten behoren onder
andere juweliers, NS-stations, supermarkten, woningen en benzinestations.
Uit tabel 10 blijkt dat beginners verhoudingsgewijs veel overvallen plegen
op andere objecten dan commerciële geldinstituten. Dit heeft, naast allerlei
tijdvertragende beveiligingsmiddelen die in deze objecten worden toegepast,
te maken met het beeld dat overvallers van dit type hebben van commer-
ciële geldinstituten. De algemene houding bij beginners ten aanzien van
overvallen op geldinstituten is dat `je daar aan toe moet zijn'. Eén beginner
wilde al geruime tijd een bank overvallen maar durfde dit pas nadat hij
enkele benzinestations en een supermarkt had overvallen. Het zijn deze
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overvallers die het meest opkijken tegen het plegen van overvallen op ban-
ken en postkantoren.

R25: `Nee, daar waren we allemaal te schijterig voor, niet alleen ik, ik denk allemaal
wel. Als je geen beroeps bent, dan doe je dat niet. (...) Tenminste zo zie ik dat, ja of
je moet gek zijn ...'

In de perceptie van beginners zijn banken het moeilijkst te overvallen:

R09: `Een bank is ook veel moeilijker om te overvallen (...) Tegenwoordig is het bij
banken zo, is er niemand meer binnen, dan duwt men op een knop, klik en dan kom je
er niet meer uit ook niet hè.'

De wanhoopsovervaller kijkt niet op deze manier op tegen een bank. Door
zijn onbekendheid met de waarden en normen die heersen binnen de crimi-
nele subcultuur, denkt hij niet in termen van objecten met veel of weinig
status. Hij wil een overval plegen en een overval pleeg je natuurlijk op een
bank of een postkantoor, niet op een winkel. Het lijkt erop dat de status die
samengaat met het overvallen van commerciële geldinstituten, bij beginners
in eerste instantie zorgt voor een beperking van het aantal overvallen op
deze objecten.

Bij professionals speelt de buitverwachting een belangrijke rol in de
keuze van het object. Zij proberen nauwgezet te achterhalen of er in het
object veel geld aanwezig is en op welke momenten dit het best bereikbaar
is. Het zijn vooral deze overvallers die mensen benaderen met kennis van
het object, en zodoende belangrijke informatie proberen los te peuteren.
Een professional die een uiteindelijk een buit van drie ton uit een postkan-
toor haalde, omschrijft deze verleidingsstrategie als volgt:

R42: `(...) daar hoor je toch het meeste van, de mensen die er werken. Je weet dat ze
in een bepaalde koffietent komen. Je zoekt ze op en dan praat je met ze. Niet te na-
drukkelijk, je kan ze toch wel bepaalde uitspraken ontfutselen. Je geeft ze te drinken
achter elkaar en als ze dan half over die bar hangen dan krijg je het er wel uit. Je hoeft
niet veel te weten, je hoeft enkel maar te weten of er veel geld is. Hoe je binnen moet
komen, moet je zelf ontdekken.'

Professionals kiezen zelf hun object en verzamelen daarnaast zelf de nood-
zakelijk geachte informatie. De professionals hebben de hoogste buitver-
wachting. Het zijn dan ook deze overvallers die het meest benadrukken dat
de risico's die met een overval samengaan, gecompenseerd moeten worden
met een afdoende buit.

R42: 'Ik zeg het, je hoort wel eens een ton in de top [maximaal], zeventig ruggen ...,
maar normaal dertig, veertig[duizend] en voor een overval vind ik dat niet de moeite.
Je krijgt dezelfde straf ervoor, dus je probeert een paar ton te pakken.'

Professionals selecteren dan ook voornamelijk commerciële geldinstituten
als banken, postkantoren en postagentschappen; objecten waar gegaran-
deerd veel geld aanwezig is. Andersoortige objecten kunnen om deze reden
verworpen worden.

R39: `You only do the commercial robberies because you know there is money in the
bank; that's why you do a bank; if you knew there was money in a house, you would
do a house; it doesn't really matter if you are being honest.'
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Niet altijd is de keuze voor een object het gevolg van weloverwogen beslis-
singen die de uitkomst zijn van het voorbereidingsproces. Soms is er sprake
van een samenloop van omstandigheden. Een voorbeeld hiervan is de pro-
fessional die in een café een vrouw ontmoet die hem deelgenoot maakt van
een voor de volgende ochtend geplande overval. De overval lijkt eenvou-
dig, omdat een van de op dat moment in het object aanwezige personeels-
leden zijn medewerking aan de vrouw heeft toegezegd. Ze vraagt de pro-
fessional of hij tegen een financiële vergoeding voor het vervoer wil zor-
gen. Hij stemt hiermee in, maar na op de bewuste ochtend een aantal uren
voor het object tevergeefs op de komst van de vrouw te hebben gewacht,
pleegt hij de overval uiteindelijk zelf.

Een andere professional, deel uitmakend van een team van vier daders,
zag na een wekenlange voorbereiding op de ochtend van de overval hiervan
af omdat ze naar zijn idee te veel politie bij het object zagen. Nog diezelfde
middag pleegden ze een overval op een ander object, een bank die ze ook
al een tijdje op het oog hadden. Professionals zeggen het belangrijk te vin-
den een overval goed voor te bereiden, het object met zorg te selecteren en
alvorens de overval te plegen tal van andere afwegingen te maken, maar
handelen hier niet altijd naar.

Professionals beschikken over veel ervaring in het plegen van overval-
len. Door deze opgebouwde routine zijn ze beter voorbereid op een overval
in zijn algemeenheid en de situatie tijdens de overval in het bijzonder.
Daarom is een langdurige en op het object gerichte voorbereiding vaak niet
noodzakelijk om toch succesvol een overval te plegen. Door deze ervaring,
beschikken zij ook over de meeste kennis van allerlei algemene en speci-
fieke beveiligingsmethoden.

R05: 'Maar meestal zijn er meerdere [personeelsleden] nodig om die kluis te openen.
Dan moet je alleen opletten wat de code is want die lui hebben onderling ook nog een
code, door bijvoorbeeld licht aansteken van de buitenverlichting. Als die buitenver-
lichting dus niet ontstoken is dan weet het tweede personeelslid dat ze dus niet naar
binnen gaat. Dat zijn dus allemaal ..., eh dingen. Plus dat er op sommige kluizen twee
codes zitten, dan kunnen ze een code intypen, dan gaat die kluis open, dat is de code
die ze normaal gebruiken. Maar er is ook nog een overvallencode, die kan je dus
intypen en dan gaat de kluis ook gewoon open, alleen dan gaat er bij het beveiligings-
bedrijf waarbij ze aangesloten, zijn alarm over.'

Professionals zijn er in meerderheid van overtuigd dat elk object overvallen
kan worden. Een goed beveiligd object vormt in hun visie geen belem-
mering maar is soms juist een uitdaging de overval tot een goed einde te
brengen.

R12: 'Ik vind het wel leuk dat ze steeds beter gaan beveiligen. Hoe moeilijker je het
maakt, hoe beter dat is voor de professionele crimineel. Er blijft dan meer over voor
mij.'

R39: 'The more difficult it is, the more of a challenge it is to me. 1 always find a way
of doing it. Any bank can be robbed, it just depends what chance you want to take and
how many people you want involved, but any bank should be possible.'

R27: 'Ja, op het laatst was elke bank te doen. Want al doende leer je, weet je. In het
begin ga je alleen maar op dat soort banken af, waar het personeel te pakken is. Later
zie je dat dat ook niet hoeft en dan leer je 's morgens op het personeel te wachten.'
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Het is niet zo dat professionals een stoïcijnse houding vertonen ten opzichte
van beveiliging, ook zij proberen objecten te selecteren met een minimale
beveiliging. Indien de buitverwachting in de ogen van de professional ech-
ter voldoende hoog is, zal hij meer risico's nemen. De meningen onder de
professionals zijn echter verdeeld: sommigen geven aan dat objecten die
beveiligd zijn door middel van buizenpost en sluizen, bijna onmogelijk te
overvallen zijn.

R18: `Het gaat nu zo worden dat de banken beveiligd worden met een buizensysteem
waardoor het van beneden of van boven [komt], dat ligt eraan waar de kluis is. Een
overval daarop is niet echt een overval, dan moet je gaan gijzelen want er zit heel veel
tijd in, heel veel tijd. Dus je zou gewoon per zending, ik noem maar wat, twintig-
duizend naar boven kunnen krijgen. Nou voordat die zending weer geleegd is en weer
terug is, dan ben je een half uur bezig en zoveel tijd heb je gewoon niet.'

Professionals geven, evenals wanhoopsovervallers en beginners, de voor-
keur aan objecten met weinig klanten. Indien er op het moment van de
overval toch veel klanten aanwezig zijn, wacht de professional indien
mogelijk tot het rustig is.

Professionals zijn, net als beginners, bereid instrumenteel geweld uit te
oefenen als dit tijdens een overval nodig blijkt te zijn. Zij gaan het verst in
de afweging van risico's in relatie tot de te behalen buit. Door hun grotere
kennis en ervaring met het plegen van overvallen hebben professionals een
beter besef van de gevaren die samengaan met de aanwezigheid van veel
klanten en personeel in een object. Ondanks de voorkeur voor een zo ge-
ring mogelijk aantal klanten gedurende de overval, zal de professional niet
schromen klanten te bedreigen als dit nodig is. In tegenstelling tot wan-
hoopsovervallers speelt bij professionals de bereidheid tot het toepassen
van zware dreiging of (instrumenteel) geweld slechts een geringe rol in het
afwegingsproces dat leidt tot de keuze van een object. Beginners vertonen
ten aanzien van dit aspect overeenkomsten met professionals, ook zij zijn
bereid tot het aanwenden van zwaardere dreiging of het toepassen van
instrumenteel geweld.

6.3 `Afleggen' van het object

`Afleggen' is overvallersjargon voor een heel scala aan voorbereidingshan-
delingen. Over het algemeen wordt deze term gereserveerd voor het obser-
veren van het object. Het verkennen van de omgeving en de aanrij- en
vluchtroute, het noteren van het aantal personeelsleden, de drukke en kalme
momenten, tijdstippen waarop geldauto's arriveren, enzovoort.

Lang niet alle overvallers besteden hier tijd aan, het zijn vooral pro-
fessionals die hier ver in gaan. Eén van hen beschrijft aan de hand van een
overval van een typische wanhoopsovervaller waarom dit `afleggen' voor
hem zo belangrijk is.

R39: 'It is walking into an unknown situation. He didn't know how many customers
were in that bank. He knows nothing about those people. It is a highly dangerous situ-
ation to go into. As far as l'm concerned. He got away with it; he was lucky. But I've
done one of them; 1 know it was enough for me; I nearly had a bloody heartfailure.'
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Vraag: 'What happend?' R39: 'It was just the unknown, that gave me the thing. 1 like
to know. I like the odds to be cut down before 1 even start, in my favor. It's a
business, and the business is not being caught, getting away with the crime.'

Professionals die afwijken van hun gebruikelijke objectkeuze, nemen veelal
de tijd om het object uitgebreid af te leggen. Op het moment dat ze, na
bijvoorbeeld een aantal Rabobanken overvallen te hebben, besluiten een
postkantoor te pakken, proberen ze nauwgezet te achterhalen of ze hun
modus operandi moeten wijzigen. Deze daders observeren het object gedu-
rende een periode van enkele dagen tot weken om de dagelijkse routine te
leren kennen, proberen in contact te komen met het personeel om zodoende
een inschatting te kunnen maken over het verzet dat valt te verwachten en
trachten ook buiten openingstijden personeelsleden te ontmoeten. Als pro-
fessionals eenmaal een bepaalde modus operandi met succes hebben toege-
past, zijn zij - net als beginners en wanhoopsovervallers - geneigd deze
werkwijze bij gelijksoortige objecten te continueren. Door het grote aantal
overvallen dat zij inmiddels hebben gepleegd, kunnen deze daders het
`afleggen' bij overeenkomstige objecten tot een minimum beperken. In een
relatief korte tijd-van enkele uren tot hooguit een dag-bekijken ze de
vluchtroute en eventueel het interieur van het object. Ervaring gecombi-
neerd met efficiëntie en de zekerheid ten aanzien van het succesvolle ver-
loop van de overval, draagt ertoe bij dat ze binnen een dag de beslissing
om een bepaald object te overvallen, kunnen omzetten in de daad.

R27: `Ervaring maakt de man. (...) Want op het laatst is het gewoon routine. In het
begin ga je nog helemaal schema's maken en kijken en dit, wel tien keer die bank
afleggen. Op het laatst gingen we gewoon de avond van te voren even kijken. (...) In
het begin duurde het misschien een week, voordat je 'm werkelijk pakte. En later was
het binnen een dag gebeurd.'

Deze vakkundigheid, die samengaat met een steeds groter wordende zeker-
heid, ontbreekt vooralsnog bij de meeste beginners. Twijfel over het ver-
loop van de overval is ook een van de redenen dat deze daders meer tijd
nodig hebben om de overval uiteindelijk te plegen. Een besluiteloosheid die
zich mede uit in het voortdurend opschorten van de overval.

R41: 'Een beetje terughoudend hè, van: je kan wel alleen een bank ingaan en zo, en
het lukt misschien ook wel, maar als je het nooit gedaan hebt ... Je houdt er toch
rekening mee dat er in een keer iemand achter je kan staan of zo; je moet toch iemand
hebben die bij je is. Zo dacht ik er althans over. Maar op het laatst interesseerde me
dat ook niet meer. Het is niet zo ver gekomen dat ik alleen ergens naar binnen ben
gegaan, maar ...'

Beginners stoppen in vergelijking met professionals minder energie in het
afleggen van het object. Dit hangt deels samen met het gegeven dat begin-
ners relatief vaak overvallen plegen op basis van een tip. De zes beginners
die een overval pleegden naar aanleiding van een tip, hadden groot ver-
trouwen in het waarheidsgehalte van de informatie en zagen geen reden
deze gekochte kennis te controleren. Een tweede aspect is de bekendheid
met het object. Vier beginners hadden een object geselecteerd waarmee ze
vertrouwd waren. Een voorbeeld hiervan is de beginner die een postagent-
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schap in een bakkerij overviel waar hij gedurende een aantal jaren zijn
brood kocht.

De meeste aandacht van beginners gaat tijdens het afleggen uit naar de
vluchtroute en een plek waar een vluchtauto neergezet kan worden. Vrijwel
alle beginners weten voor ze de overval plegen, hoe ze het best van het
object kunnen vluchten. Daarnaast komt het bij deze daders regelmatig
voor dat ze tijdens het afleggen het object met een bezoekje vereren. Men
wisselt geld of koopt wat en probeert tegelijkertijd het een en ander te
weten te komen over beveiliging of het personeel.

R19: 'Dan hoor je dat er af en toe een flinke partij geld ligt en op die en die dag, je
controleert het en je gaat er af en toe eens naar toe (...)' Vraag: 'Waar let je dan op?'
R19: 'De reactie van die man [ambtenaar achter het loket], hoe is die, zal het een
makkelijk slachtoffer wezen.'

R09: 'Maar we zijn er een paar keer langs gereden en ik ging er een keer een briefje
van ƒ250 wisselen om te kijken. Een week daarna zijn we naar binnen gegaan.' Vraag:
'Bij dat wisselen, waar let je dan op?' R09: 'Je kijkt gewoon hoe het in elkaar zit,
kijken hoeveel deuren ze in moet, kijken hoe die deur in elkaar zit, of er geen cijferslot
opzit, dat is ook nog wel eens, dat gekut allemaal. En kijken of er nog meer mensen
zitten, kantoortjes of zo, camera.'

Dit lijkt veel op het afleggen zoals dat door professionals gebeurt. Profes-
sionals echter bezoeken objecten waarmee ze nog geen ervaring hebben
opgedaan, een aantal keren. Beginners die tijdens de voorbereiding de
beveiliging of de personeelsleden in het object observeren, doen dit hooguit
eenmaal. Geen enkele beginner knoopte in ' openbare gelegenheden contac-
ten aan met personeelsleden om via hen informatie te achterhalen.

Drie wanhoopsovervallers en twee beginners hebben zelfs helemaal geen
aandacht aan het afleggen besteed omdat ze eenvoudigweg niet wisten welk
object ze zouden overvallen. Zij beperkten zich tijdens de voorbereiding tot
het verkrijgen van wapens en vervoermiddelen, gingen na enige tijd op pad
en zochten al gaande een geschikt object uit.

R17: 'Nee, ik heb hem helemaal niet voorbereid. Een mes in het foedraal. Die had ik
zelf gemaakt, ik kon hem zo onder de arm hangen. Ik stap op de fiets en ik denk:
welke zal ik nemen? Ik zat echt uit te kijken naar een winkel, ik denk: daar is een
boekhandel daar. Die is druk, ik kende die boekhandel wel, hij zat bij mij in de buurt.'

Men kan niet beweren dat er helemaal geen afwegingen gemaakt worden

ten aanzien van het te overvallen object, maar van een gedegen voorberei-

ding is hier geen sprake. Deze daders beslissen op het allerlaatste moment

of een object geschikt is. Geen enkele professional gaat op een dergelijke

manier te werk; er is bij hen altijd sprake van enige vorm van afleggen.

Tot slot van deze paragraaf zullen we bezien welk tijdsverloop er zit
tussen het moment waarop het besluit tot een overval genomen is, en de
daadwerkelijke uitvoering ervan. De hypothese zou kunnen zijn dat de
professional meer tijd gebruikt om de overval voor te bereiden en dat de
wanhoopsovervaller impulsiever te werk gaat, wat tot uitdrukking zou
moeten komen in de geringere tijdspanne die ligt tussen beslissing tot en
uitvoering van de overval. Tabel 11 geeft een overzicht per type.
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Tabel 11: Type overvaller en tijdsverloop vanaf beslissing tot en uitvoering van de overval

type tijdsverloop
< 1 dag > 1 dag

wanhoopsovervallers 6 2
beginners 6 17
professionals 5 5

totaal 17 24

Er bestaat een significante samenhang tussen tijdsverloop en type (p<0,05).
Het lijkt er inderdaad op dat de wanhoopsovervaller impulsiever te werk
gaat. Van de wanhoopsovervallers pleegt 75% de overval binnen één dag
nadat de beslissing is genomen. Dat professionals meer tijd besteden aan de
voorbereiding blijkt niet uit tabel 11 (zie Feeney, 1986). Het zijn juist be-
ginners die de meeste tijd nemen tussen de beslissing een overval te plegen
en de uiteindelijke daad.

6.4 Kiezen van het tijdstip

De keuze van het moment (weekdag en/of tijdstip) waarop de overval plaats
moet vinden, is van een aantal factoren afhankelijk. Vooral belangrijk zijn
buitverwachting en aantal aanwezige klanten. Het hierboven beschreven
`afleggen' speelt hierbij eveneens een belangrijke rol. De drie typen hebben
daarover gelijksoortige ideeën, zij het om verschillende redenen.

Voor wanhoopsovervallers staat de keuze voor een bepaalde weekdag of
het tijdstip voornamelijk in dienst van het vermijden van fysiek geweld.
Wanhoopsovervallers kiezen bij voorkeur een tijdstip waarop zo min moge-
lijk klanten in het object aanwezig zijn.

R38: `Ik kom altijd binnen tussen half tien en elf uur 's morgens, omdat om negen uur
staan er meestal een hoop mensen bij postkantoren om cheques te innen voordat ze
naar hun werk gaan. Om half tien is de eerste rush voorbij. Dan wordt meestal de kas
nagekeken, dan is het rustig. (...) Geen vrouwen met kinderen, geen bejaarden met een
pacemaker. Nee, gewoon dertigers, veertigers, die je suf aan staan te staren in de loop
van het pistool en denken: Dit maak ik één keer in mijn leven mee en ik heb thuis wat
om over te praten.'

Beginners en professionals geven eveneens de voorkeur aan een geringe

drukte maar laten de keuze voor een bepaalde weekdag en tijdstip ook

bepalen door andere factoren. Een van de belangrijkste aspecten binnen

deze constellatie is de buitverwachting. Zowel beginners als professionals

beweren dat in zijn algemeenheid de beste tijdstippen om een commercieel

geldinstituut te overvallen 's ochtends vroeg en net voor sluitingstijd zijn.

R03: 'Ik meen dat het op een maandagochtend was. Maandag- of dinsdagochtend, ik
weet het niet. Maar wel tegen openingstijd, 's morgens vroeg.' Vraag: `Waarom?'
R03: 'Ja, dat is vroeg, dan hebben ze het meeste geld. Want mensen komen meer geld
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halen dan dat ze komen brengen bij een bank. Dus wij denken: dan ligt het meeste er.
Plus als het 8 uur, 9 uur is, de meeste mensen die zijn dan nog thuis, het is dan nog
niet echt overdreven druk.'

Bovenstaande uitspraak is van een beginner afkomstig. Overvallers van dit
type speculeren meer dan dat ze de beschikking hebben over feitelijke infor-
matie over het object op basis waarvan men uiteindelijk een weloverwogen
beslissing neemt. Professionals beschikken veelal meer dan beginners over
`inside-information'. Zij denken niet alleen dat er op bepaalde tijdstippen
meer geld ligt maar weten dit ook vaak.

Vraag: `Waarom 's ochtends?' R05: `Omdat men 's ochtends dus de kluis opmaakt van
... Men gebruikt [de ochtend] om de kluis open te maken, bij de Rabobank dan, hoe
het op een andere bank is, weet ik niet precies -bij een Rabobank gebruikt men dus,
als men op een winkelcentrum zit, cassettes, die dus 's avonds allemaal in een nacht-
kluis zijn gegooid, die haalt men er 's morgens uit en die cassettes heeft men in een
kasbox. Die telt men dan na, en men heeft startgeld (...) Dus 's morgens heb je dus de
gelegenheid dat je de kas pakt en de cassettes die men dan dus aan het tellen is en
aan het opmaken is. (...) De deur gaat open, de kluis is open, de kas zijn ze aan het
opmaken. Wij proberen dus het liefst de eerste klanten te zijn.'

Het is geen vaste regel commerciële geldinstituten alleen 's ochtends of net
voor sluitingstijd te overvallen. Professionals - en in mindere mate begin-
ners - houden bijvoorbeeld ook rekening met de tijden waarop geldwagens
het object bezoeken, en overvallen het object indien mogelijk net hierna.
Ook hier blijft het tijdstip echter gerelateerd aan de buitverwachting.

Overvallers hebben bij de planning van overvallen op andersoortige
objecten als benzinepompen en winkels, net als bij commerciële geldinsti-
tuten, voorkeuren voor bepaalde dagen en tijden. Deze objecten worden bij
voorkeur niet 's ochtends overvallen maar juist aan het einde van een werk-
dag of op koopavond als er veel geld aanwezig is.

R23: 'Bij zo'n uitzendbureau betalen ze elke vrijdag. Dan hebben ze ongeveer f 30.000.
(...) Misschien heb je mensen die daar werken, die zeggen: "Ik moet mijn geld altijd
's morgens om half elf halen." (...) Dus als je dan naar binnen gaat, dan pak je ook al
dat geld. En als je om 2 uur 's middags gaat dan zijn er al weer een paar die hun geld
hebben opgehaald. Dus daar reken je gewoon op, dat zoek je dan wel uit. Tenminste,
ik wel.'

Het gekozen tijdstip hangt niet alleen samen met de te verwachten drukte,
de buitverwachting en het type object, maar ook met de wijze waarop het
object is beveiligd. Een bank met een gesloten balie vergt een andere modus
operandi dan een overval op een bank met een open balie. In een bank van
het laatste type kan de overvaller het personeel direct bedreigen en is hij
niet gebaat bij de aanwezigheid van klanten. Indien het personeel echter
fysiek gescheiden is van de klanten, zal de overvaller alleen door middel
van een indirecte bedreiging van klanten de overval succesvol kunnen door-
voeren. Overvallers die een overval op een dergelijk object plannen, zullen
een tijdstip kiezen waarop er in elk geval klanten aanwezig zijn en zijn dus
juist gebaat bij enige drukte in het object.

Het geplande tijdstip van de overval heeft ook te maken met de ligging
van het object. Een overval op een geldinstituut dat binnen een winkelcen-
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trum is gesitueerd, moet - indien de overvaller de grote drukte voor wil
zijn -op een maandagochtend worden gepland.

Behalve de bovenstaande overwegingen bij het kiezen van het tijdstip in
engere zin, lijkt er ook een seizoeneffect te bestaan. Van den Eshof en van
der Heijden (1990) maken hier melding van. Volgens hen ligt het aantal
overvallen in de herfst en in de winter beduidend hoger dan gedurende de
twee andere seizoenen. Onze respondenten hebben zich slechts in geringe
mate uitgelaten over de invloed van het seizoen. Slechts een enkeling, met
name onder de professionals, heeft hier uitgesproken ideeën over.

R42: 'Je doet het zo weinig mogelijk zomers, dan is het te mooi weer. Dan is het een
beetje raar gezicht als je met een knotje [opgerolde bivakmuts] op loopt en een dikke
jas. In de winter is het een normaal gezicht.'

Ofschoon slechts weinig overvallers zich expliciet uitlaten over de invloed
van het seizoen, blijkt uit de data waarop de overvallen zijn gepleegd dat
de voorkeur wordt gegeven aan de donkere periodes van het jaar. Naast het
feit dat ze met hun kleding - opgerolde bivakmutsen en veel kleren om hun
figuur te verhullen - minder opvallen, zijn er in deze seizoenen eveneens
minder mensen op straat aanwezig. Dit betekent minder kans gesignaleerd,
herkend en uiteindelijk gepakt te worden.

6.5 Kiezen en verwerven van hulpmiddelen

Daders hebben voor het uitvoeren van een overval weinig nodig. Zij kunnen
die in principe met een eigen vervoermiddel en een imitatiewapen volbren-
gen. Toch bedienen de meeste overvallers zich van echte (vuur)wapens en
gestolen vervoermiddelen. Bij de aanschaf van beide hulpmiddelen doen
zich twee problemen voor; geld èn contacten met mensen die de dader deze
goederen kunnen verschaffen. Overvallers die geen wapens bezitten, zullen
deze ergens moeten lenen of kopen. Dit impliceert dat de dader over con-
tacten moet beschikken die in staat zijn de vuurwapens te leveren. In de
tweede plaats zal de dader over voldoende financiële middelen moeten
beschikken om zich de eigenaar van een vuurwapen te kunnen noemen.

Wanhoopsovervallers ontbreekt het vaak aan beide. Zij beschikken lang
niet altijd over de juiste contacten en meestal ook niet over het geld om aan
een vuurwapen te kunnen komen. Een kunstschilder die de kleurstoffen
zwart en vermiljoen mengde en deze verf in een injectiespuit deed, pleegde
hiermee zijn eerste overval.

R17: `Later dacht ik, ook een rare gedachte natuurlijk, als ik nou zeg dat ik slecht bij
kas zit, misschien geeft hij het geld zo wel. Ik denk: ja, dat doet hij niet, dus ik moet
hem bedreigen met iets. Ik denk: een vuurwapen, ik heb helemaal geen geld en ik weet
niet waar ik het vinden moet. Dus maar met een spuit.'

Deze wanhoopsovervaller wist met de toevoeging `Dit is een spuit gevuld
met geïnfecteerd bloed, besmet met hepatitis' bij de slachtoffers voldoende
angst te creëren om deze overval succesvol te doen verlopen. De wan-
hoopsovervallers die de overval met meer ervaren daders plegen, maken
vaak wel gebruik van een. echt vuurwapen.
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Vraag: `Hoe kun je gewoon een pistool kopen, hoe weet je dat, ik zou het niet weten
waar te gaan?' R10: 'Ah jawel joh, ja ik was ook net zo een leek als jij bent, maar ik
wist wel als ik dat café binnen ben en ik zie die jongens daar en ik vraag ze: "Waar
kan ik een pistool kopen?", dan weten zij geheid wel een adres. Zo kwam ik er ook
achter. Ik ging erheen nadat zij voor mij een afspraak hadden gemaakt en ik heb zo'n
ding gekocht.' Vraag: 'Wat kost zo'n wapen?' R10: 'Voor een redelijke betaal je ƒ 800
en voor een nieuwe betaal je f 1500 tot f 2000 voor, dus nog helemaal niet gebruikt.
Maar ik had gewoon een tweedehandse gekocht, ik dacht: ik gebruik hem toch niet.'

Vaker echter kiezen wanhoopsovervallers voor een imitatiewapen of een

ongeladen vuurwapen.

De meeste beginners en professionals hebben geen probleem bij het aan-
schaffen van vuurwapens. Door de vele contacten die ze met andere crimi-
nelen hebben, kunnen ze deze gemakkelijk verkrijgen.

Vraag: 'En wapens?' R03: `Die hadden we ook. Daar kwamen zij [mededaders] mee
aanzetten. Dat wordt gewoon geregeld. Als je een tijdje meedraait in dat wereldje dan
weet je hoe je via via daaraan moet komen.'

R08: `Als jij inbreekt, dan ken je helers en als je bij een goede grote heler binnen
komt - die zit wel eens met een schouderholster aan - dan zie je dat gewoon. Dan

vraag je: "Hoe ziet zo'n ding eruit, wat kost dat nou eigenlijk?'-

De kosten voor een vuurwapen zijn afhankelijk van het type en het al dan
niet gebruikt zijn van het wapen. Een tweedehands vuurwapen is vooral
goedkoper omdat er aan het bezit van een dergelijk wapen meer risico's
verbonden zijn. Een beginner legt uit welke gevaren samengaan met het
gebruik van een tweedehands wapen.

R09: `Nooit een tweedehands wapen kopen hè.' Vraag: 'Nee?' R09: 'Nee, als er nou
iemand mee doodgeschoten is, staat er niet op. En ze betrappen jou met dat ding, dan
krijg jij de schuld, dan hang je. Dan kun je wel zeggen: "Dat heb ik van hem ge-
kocht." Nee, je hangt mooi. Of [er is] een overval mee gebeurd, keer toevallig in het
plafond geschoten, die kogel die halen ze er wel uit. Ze hoeven maar te schieten en.ze
weten het hè. Kijk in die loop [daar] zitten altijd bepaalde groeven in hè, en die komen
in de kogel ook te zitten. Alleen van een riotgun en van een jachtgeweer weten ze het
niet. Dat is allemaal hetzelfde, dat heeft met de loop verder niks te maken. Dat zijn
allemaal kogeltjes, die draaien rond.'

Meer ervaren daders zullen dan ook altijd een nieuw vuurwapen bij de
overval gebruiken. Volgens bovenstaande beginner hoeft een nieuw wapen
niet eens zo duur te zijn want `dan heb je voor f 300 een mooi wapentje.
Een Uzi [machinepistool] heb je al voor f 1500 (...) en in België heb je
zo'n shotgun voor ƒ700.' Een andere beginner beweert dat 'een riotgun
misschien vijftien, achttien meier kost, een automatisch pistool kost rond de
duizend gulden. Een gewoon pistool kost acht-, negenhonderd gulden, als
het een ouwe is zeshonderd.' Een professional komt tot overeenkomstige
prijzen: 'Zeg maar, je hebt een negen millimeter nodig, daar betaal je twee-
eneenhalve rug voor. Wij hebben altijd zo'n pomper bij ons, zo'n riot heet
dat, nou en dat kost gemiddeld f 1500 of zoiets.' Automatische wapens
liggen qua prijs dus beduidend hoger dan een revolver en een pistool. Een
overval levert in die zin niet alleen geld op, maar kost in eerste instantie
vaak ook geld. Overvallers moeten investeren in wapens, kleding (schoe-
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nen, bivakmutsen, handschoenen, gelijksoortige tenues) en vervoermiddelen
alvorens ze tot de uitvoering kunnen overgaan.

R09: 'Ik had beter de hele dag kunnen werken, dan had ik nog wat verdiend. Het kost
vaak ook nog geld. Ja, een brommer gekocht, je hebt dit gekocht, een helm gekocht.
Kijk, ik ga daar voor zo'n ding [voor een overval] geen helm jatten. Dus een helm,
f 120, een brommer ƒ350. Ik was zo al f 500 kwijt voor dat kutgeintje. Kost me ƒ500
en een auto. We hadden er ook speciaal een auto voor gekocht, maar die kun je erna
ook nog gebruiken. Dik f 1500 kwijt en dan ...'

Veel professionals hoeven voor een nieuwe overval geen vuurwapens te
kopen, meestal bezitten zij verschillende wapens. Deze daders kunnen zich
tijdens hun voorbereiding beperken tot het `afleggen' van het te overvallen
object. Wapens, kleding en vervoermiddelen kunnen te allen tijde binnen
een aantal uren geregeld worden. Voor veel professionals is het voorbe-
reiden en plegen van overvallen onderdeel van hun levenswijze geworden,
een activiteit waar zij bijna full-time mee bezig zijn; het maakt deel uit van
hun dagelijkse leven.

R23: 'Je bent er elke dag mee bezig. Je moet auto's klaar hebben staan, je wapens
moeten goed zijn. Je leent wat uit aan jongens, weet je, en daar moet je weer achter-
aan, wapens dan hè. En zo leef je er elke dag mee. Bivakmutsen opgeslagen. Dan kon
ik gewoon daar en daar heen gaan en m'n spulletjes halen; ik wist dat het er lag.'

R39: 'I think crime; when I'm driving, I'm looking and watching, without even
knowing it. Sometimes something will just catch me and 1 will pull my car over and
say: "What was that?" And 1'11 stop and watch something. Something 1 hadn't noticed
before. And it will start from there. Maybe I see a security van at a bank which has a
very nice position. 1 say "OK" clock the time and everything. I'll come back the next
day and the next day, and I'll keep coming back till 1 see it there again. And when
1 see it there again, 1 can watch the procedure. Who goes in, how long it takes,
blablabla.'

Professionals hebben ook de minste moeite met het verzorgen van een of
meer vervoermiddelen. Zij verkeren in een vaak betere financiële positie en
beschikken over een uitgebreider netwerk van criminele contacten. Dit stelt
hen in de gelegenheid de auto tegen een bepaalde vergoeding te laten ste-
len. Vaak gaat dit samen met het laten neerzetten van de auto op een door
de overvaller te bepalen plek. Het laten stelen kost in het algemeen 500
gulden per auto; als de auto daarnaast op een afgesproken plek wordt neer-
gezet, loopt de prijs op tot 1000 gulden. Sommige professionals kiezen
vanuit de gedachte dat het veiliger is als zo min mogelijk mensen in hun
omgeving van de overval af weten, er echter juist voor om de auto zelf te
stelen. Beginners stelen de vluchtauto meestal zelf omdat ze het geld er niet
voor hebben dit te laten doen, of gebruiken -zoals het merendeel van de
wanhoopsovervallers - een eigen vervoermiddel.

Een overvaller die zelf zijn auto's steelt, moet de nodige kennis van
zaken hebben.

R15: 'Een Toyota Corolla haal je weg met een schaar. Een Fiat 127 haal je weg met
een theelepeltje. Een Ford Taunus die haal ik gewoon met een ouwe Ford Taunus-
sleutel. Alle Opels die steel ik met een gulden.'
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Tabel 12: Type overvaller en gebruik van scanners
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type totaal scanner

wanhoopsovervallers 8 2
beginners 23 3
professionals 12 9

totaal 43 14

Om te weten of de slachtoffers een stil-alarmknop hebben ingedrukt, dra-
gen sommige overvallers een scanner bij zich. Zodra de melding van de
overval op de politiefrequentie wordt doorgeven, ontvangen de overvallers
die op de scanner en weten ze dat ze zich uit de voeten moeten maken. Dat
de politie direct na de melding veelal overgaat op `gescrambelde' bood-
schappen, doet dan niet veel meer ter zake; de overvallers zijn ervan op de
hoogte dat de politie onderweg is. Het gebruik van scanners is voorname-
lijk wijd verbreid bij professionals. Van onze 12 respondenten die tot het
type `professional' behoren, hanteerden er 9 een scanner tijdens de laatste
overval. Van de 23 beginners maakten drie hiervan gebruik en twee van de
acht wanhoopsovervallers uit onze respondentengroep deden dat eveneens
(zie tabel 12).

Blijkbaar leert men ook in internationaal verband van elkaar. Een Engel-
se respondent merkte over het gebruik van scanners op:

R39: 'Yeah, we used scanners. They're more rare in England, but we used scanners.
We got the idea from Holland actually. You can't get the damned things in England so
easily; in Holland they're so easy to get. In England there is a police restriction on
them.'

6.6 Samenvatting en conclusies

De voorbereidingen die komen kijken bij het plegen van een overval, zijn
in dit hoofdstuk onderverdeeld in een vijftal categorieën: het kiezen van de
mededaders, het kiezen van een object, het `afleggen' van het object, het
kiezen van het tijdstip van de overval en het kiezen en verwerven van hulp-
middelen. Voor al deze categorieën geldt dat er grote verschillen bestaan
tussen de drie typen die onderscheiden worden.

Zo pleegt de wanhoopsovervaller zijn overvallen meestal alleen, de
beginner over het algemeen met een relatief grote groep en de professional
met een klein team van vertrouwde mededaders. Vooral de professional
kan bogen op uitgebreide contacten binnen de subcultuur van overvallers en
heeft dus de minste moeite met het vinden van geoefende teamleden. Om
zijn onzekerheid te verbergen, pleegt de beginner de overval met een aantal
bekenden die niet noodzakelijk ervaring hebben met dit delict. Omdat de
wanhoopsovervaller vrijwel geen contacten heeft, is hij op zichzelf aange-
wezen. Bij het kiezen van mededaders is het sleutelwoord `vertrouwen'.
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Bij het kiezen van het object speelt de buitverwachting voornamelijk een
rol bij beginners en in nog sterkere mate bij professionals. Wanhoopsover-
vallers hebben hier veel minder oog voor, zij kijken bovenal naar beveili-
ging en het aantal aanwezige klanten en personeelsleden en relateren dit
aan het geweld dat ze denken te moeten toepassen. De tweede factor die
bepalend is voor de objectkeuze, heeft betrekking op de pakkans. Dit as-
pect wordt door overvallers op uiteenlopende manieren gedefinieerd. De
pakkans wordt bepaald door allerlei situationele omstandigheden: de aan-
wezigheid van verschillende beveligingsmaatregelen, de ligging van het
object, hoeveelheid personeel en klanten en het soort object.

Beginners besteden relatief veel aandacht aan aspecten die binnen het
object gelegen liggen; met name de verschillende beveiligingsmethoden
worden in de gaten gehouden. Zij hebben daarentegen, met uitzondering
van de vluchtweg, minder oog voor aspecten die buiten het object gelegen
liggen. Indien de overvaller professioneler wordt, richt hij zijn attentie
steeds meer op allerlei factoren die buiten het object liggen. Een profes-
sional is kritischer en gaat nauwgezetter te werk dan een beginner bij zijn
keuze van een object. Het lijkt erop dat beginners meer met oogkleppen
werken en bij hen het plegen van een overval, naast andere eerder beschre-
ven motieven, vooralsnog tevens een doel op zichzelf is. Door het plegen
van overvallen verkrijgen ze het door hen zo gewenste prestige.

Bij de voorbereiding wordt door professionals nauwkeurig geobserveerd.
Dit wordt het `afleggen' van het object genoemd. Dit afleggen komt minder
vaak voor bij wanhoopsovervallers en beginners. Dit komt onder andere tot
uitdrukking in de tijd tussen de beslissing tot de overval en de uitvoering
ervan. Bij wanhoopsovervallers is die het kortst: minder dan een dag.

Een opvallend aspect betreft de geringe bereidheid tot geweld onder de
wanhoopsovervallers. Dit resulteert in het gebruik van imitatie- of onge-
laden wapens. Deze overvallers zullen dan ook bij zelfs geringe tegen-
werking de overval opgeven. Beginners en professionals zijn bereid tot
instrumenteel geweld. Dit varieert van verbaal geweld tot fysiek geweld.

De meeste overvallen worden gepleegd in de donkere maanden van het
jaar, de uitdossing die overvallers gebruiken, valt dan minder op. Bij het
kiezen van het tijdstip wordt voornamelijk rekening gehouden met de aan-
wezigheid van klanten en de verwachting van een hoge buit. Dit speelt bij
wanhoopsovervallers een minder prominente rol. Veel van deze overvallers
zijn blij met elk bedrag dat zij buitmaken.

In principe kunnen overvallers toe met weinig hulpmiddelen. Een auto,
een wapen en een vermomming. Veel professioneel werkende overvallers
gebruiken bovendien een scanner om de politieradio af te luisteren.

In zijn algemeenheid varieert de graad van voorbereiding en rationaliteit
per type overvaller. De wanhoopsovervaller handelt het meest impulsief en
bereid het minst voor, de beginners passen een halfslachtig beleid toe. Op
sommige onderdelen gaan zij nauwgezet te werk, op andere kan het nog
wel eens knullig verlopen. Vooral de professionals kennen een hoge graad
van voorbereiding en rationaliteit. Dit uit zich niet zozeer in een langere
voorbereiding alswel doelgerichtheid. Omdat de professional het meest
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ervaren is, kent hij zijn contacten en weet hij precies welke factoren van
belang zijn. Op deze manier kan de voorbereidingstijd bekort worden en
kan zijn energie en tijd effectiever gebruikt worden. Dit heeft de op het
eerste gezicht paradoxale omstandigheid tot gevolg dat professionals vrijwel
onvoorbereid toch een succesvolle overval kunnen plegen.



7 De overval

Na de al dan niet gedegen voorbereiding op de overval, komt er een mo-
ment waarop de overval feitelijk gepleegd gaat worden. Het verloop van de
overval zelf zal in dit hoofdstuk geanalyseerd worden aan de hand van
gedetailleerde beschrijvingen van twee overvallen. Na de integrale be-
schrijving van de overvallen, zullen de volgende onderwerpen aan de orde
komen: de entree in het object en daarmee de definitie van de situatie,
dreiging met en gebruik van geweld, de reacties van klanten en personeel,
de gemoedstoestand van de daders en de vraag hoe daders met beveiligings-
maatregelen omgaan. Waar nodig worden de beschouwingen aangevuld met
informatie over andere overvallen dan de twee die beschreven zijn.

7.1 Twee cases

Case 1

Koen: 'Richting de bank. Even kijken of die andere auto er nog stond. Die stond er;
alles was okee. Het is een vierkantje, hoe die winkels staan, en in het midden kan je
auto's parkeren. We hadden die auto daar geparkeerd, zo dicht mogelijk bij die bank.
Motor afgezet. Zijn we uitgestapt. We hadden een riot bij ons, zo'n vijfschots en een
45-er. Hij had die riot, ik die 45-er in m'n broekriem. Nou, toen liepen we alvast naar
die zaak toe. Die mutsen hadden we zo [naar boven] opgerold, bivakmutsen, zoals een
gewone wintermuts. We liepen heel rustig. Zagen eerst wat mensen lopen, nou wij
onopvallend in de winkels kijken.'
Vraag: 'Maar kun je dan wel met zo'n geweer over straat?'
Koen: 'Hij zat in een sporttas. Dus dat valt niet op. Kust veilig. Stonden we voor die
bank. Met onze rug naar die opening toe. Nou, ik doe die tas open. Hij pakt die
pomper [riotgun] eruit, die grote, hij trekt die bivakmuts naar beneden, draait zich om
en gaat meteen naar binnen. Ik pak die tas, trek dat ding naar beneden en ga naar
binnen. En hij houdt meteen die hele bank onder schot-dat was al afgesproken: hij
zou de boel onder schot houden en ik zou het werk doen.'
Vraag: 'Hoeveel mensen waren er?'
Koen: 'Personeel: een stuk of vier, vijf. En misschien acht mensen [klanten], zoiets,
zes. Hij meteen door naar de achterkant van de bank, helemaal naar achteren. Vandaar
had je een beter overzicht over die hele bank, je hield iedereen onder schot.'
Vraag: 'Moest iedereen op de grond liggen, of niet?'
Koen: 'Nee, gewoon: niks doen, niet bewegen. Meteen als je binnenkomt had je rechts
een balie, daar spring ik over en daar zat die directeur. Tenminste: de chef van die
afdeling. Want dat weten we, want die doet de verzekeringen en zo. Maar die vent zit
niet beveiligd, maar dat is meestal de hoogste piet in die bank. Wij pakken hem, die
meisjes die zaten in een beveiligd hok met geld. Dus ik spring over dat ding, pak die
vent. Ik zeg: "Die deur moet open." Dus hij [chef van de afdeling] zegt tegen dat
meisje: "Doe die deur open", maar die meisjes die stonden zo [verschrikt] en zeiden:
"Nee." Ze zei eerst: "Nee." Toen zei hij: "Doe nou open, kut!" [lacht]. Dus zij die
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deur opendoen. Ze moet op een knop drukken. Dan gaat er één deur open. Maar er
was nog een deur. Die wou ik meteen openmaken. Toen zei hij; "Dat gaat niet, je
moet eerst die ene dichtmaken en dan die andere open." Ik zeg: "Dat doe ik niet, die
andere deur die moet open." Hij zegt: "Nee, gaat niet, gaat echt niet, gaat echt niet."
Toen zei die gabber van me: "Ga maar, het is echt zo, hij heeft gelijk." Dus ik pak die
vent met me mee, ik ga met hem in die ruimte staan, trek die deur dicht, en die andere
deur springt open. Dus wij naar binnen, geldla, ik zeg tegen dat meisje: "Gooi jij die
tas vol", zij gooien, gooien, gooien. Nou, ik zag al dat het weinig was. Ik zeg:
"Buitenlands geld!" Zij pakken, pakken. Ik zeg: "Meer, ik moet meer hebben!" Zegt
ze: "Er is niet meer!" Ik zeg: "Ja, daaronder", want ik zag toevallig nog een geld-
cassette staan. Zij die open[gemaakt], heel weinig geld, misschien tien ruggen nog erbij
of zo. Nou, erbij gedaan. Ik zeg: "Was dat alles?" Ze zegt: "Ja." Ik zeg: "Okee,
bedankt hè." Ik weer met die vent terug. Ik zeg: "Jij gaat weer mee." Weer in die
beveiligde ruimte [sluis]. Vent onder schot, deur dicht, andere deur open, wij eruit. Ik
zeg tegen die meisjes: "Jullie ook eruit." Dus zij ook uit die beveiligde ruimte, dan
kunnen ze niet meer op die alarmknop drukken. Dus eruit gehaald, deuren dicht. Nou,
ik zeg tegen hem: "Kom, we gaan." Nou, wij die deur uit, met bivakmuts op, want die
doe je nog niet af hè. Bank uit, met muts.'

Case 2

Gerrie: `Een van die jongens gaat kijken. Gingen we afspraken maken, weer, opnieuw.
Dus de één zou naar binnen gaan om iets te bestellen als afleiding met een neppistool.
Dan zou hij op een gegeven moment zeggen van "Dit is een overval", weet je. Dat
vond de ander weer niet goed van "Nee, er moet er één mee." Nou, (...) toen werd ik
erbij gehaald van "Ja, Gerrie dan moet jij maar mee", weet je, "Dan ga jij maar
bestellen en dan houdt de ander het pistool vast." Ik zeg: "Nee, want ik zou alleen
maar rijden." "Ja, maar nee, nee, anders komen we er niet uit." Ik zeg: "Ja, god-
verdomme, okee, maar dan alleen bestellen", weet je. Nou, die ander zou het geld
pakken en de andere zou op de uitkijk staan. We zaten al te mokken "We kunnen beter
weggaan", weet je. Wij die oprit naar de parkeerplaats terugrijden, achteruit, die oprit
naar het station. Toen stopten we bij de pomp. Ik zenuwachtig, komt die man naar
buiten en zegt: "Ja? Zeg het maar." Dus ik zeg: "Volgooien met super." Op een
gegeven moment pakt hij een emmer water en gaat mijn voorruit schoonmaken. Maar
die auto was gestolen dus dat motorblokje hing er helemaal uit en hij kon het zo zien,
dus ik scheet bagger. Op een gegeven moment stapte ik maar uit en ging ik een beetje
met die man praten. Dat ging wel okee, een beetje geintjes maken en zo. Toen ging die
jongste naar buiten, zestien jaar die wilde per se dat pistool hebben ...'
Vraag: 'Dat echte pistool?'
Gerrie: `Nee, dat namaakpistool, dat andere was een geweer van zes millimeter. Dus
hij stapte uit en gaf een seintje van "Kom op, we gaan naar binnen." Ik liep heel lang-
zaam achter hem aan, ik was zenuwachtig en hij zegt: "Wat moet je hebben, sigaretten
of ijs of ..." Ik zeg: "Doe maar wat, doe maar wat." Op een gegeven moment liepen
we naar voren, hij stond rechts voor me en ik stond net achter hem, dat was een hele
grote kerel, wel oud maar stevig, dus ik denk: oh Jezus, hebben we dat weer, komen
we aan met een neppistool en staat zo'n kerel daar. Ik begon te schijten, ik werd echt
bang. Dus op een gegeven moment zegt die kerel van "Zeg het maar jongens", dus ik
zeg: "Doe maar een pakje Camel." Dus hij draaide zich om en toen pakt die andere
jongen dat pistool en zegt: "Ja, dit is een overval." Dus die man die draait zich om en
die zegt niks en die doet niks en die kijkt alleen maar. En toen zei hij: "Kom op met
dat geld, kom op met dat geld", die andere jongen dan hè. Die man die blijft staan van
"Wat moet jij nou", weet je dus ik scheet in mijn broek. Ik wist het echt niet meer.'
Vraag: 'Die man nam het niet serieus op dat moment?'
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Gerrie: `Ik weet niet wat hij op dat moment dacht, maar hij was heel cool weet je, dus
op een gegeven moment zegt die jongen: "Ga maar naar achteren." Daar achter was
nog een hokje, je had daar twee ingangen, links en rechts, een kantoor of zo. Dus hij
zegt zo, met dat [nep]pistool in de handen: "Naar achteren toe." Ik zei tegen die man:
"Ga nou maar naar achteren." Ik probeerde hem gewoon zachtjes aan te raden van
"Toe nou, ga nou", weet je. Ik wist niet wat ik moest doen, het was wel een stevige
man maar hij was ook op leeftijd weet je ...'
Vraag: `Jij had op dat moment geen geweer in je handen?'
Gerrie: `Nee, [ik was] niet gewapend, ik was alleen chauffeur dus. Op een gegeven

moment ging hij zich een beetje verzetten. Die andere jongen begon te schreeuwen en

te schreeuwen, ik was alleen geconcentreerd op die man. Hij ging heel langzaam naar

achteren en toen stond hij voor de ingang en toen wilde hij met zijn hand omhoog en ik

zag dat de alarmknop daar zat. Dus ik duw hem een beetje weg, dus hij ook duwen en

ik ook duwen. Maar ik durfde hem niet te slaan. Ja, ik kan dat niet, gewoon iemand

beuken en daarnaast, ik scheet ook nog in mijn broek, dus duwen, duwen duwen. In

een keer zakt hij in elkaar, dus ik denk: wat heeft hij nou. Hij leunt op de tafel, hij

kwam overeind maar hij deed niks meer, dus ik denk: dat zal wel goed zijn. Ik draai

me om en ik zie een andere jongen de kassa leeghalen. Hij zegt: "Ja, daaronder is die

kluis, dat ding is op slot want hij zit op de grond vast." Dus ik kijk weer een keer op

en ik zie die man in één keer voorover vallen, gorgelend. Een hoop lawaai achterin,

geschreeuw van "Wegwezen", "Wegwezen", en allemaal rennen dus ik ook rennen.'

De cases hebben betrekking op een overval op een bank en een overval op
een benzinestation. Ze zijn respectievelijk uitgevoerd door professionals en
beginners. De cases laten de verschillen tussen deze twee typen goed zien.
Niet alleen de manier waarop ze binnenkomen en een aanvang maken met
de overval loopt uiteen, ook blijkt dat de beginners hun aanvankelijke af-
spraken nog vlak voor de overval wijzigen. Ook zijn er duidelijke verschil-
len in de mate van kalmte waarmee de overvallers te werk gaan. De tweede
case neemt dan ook een dramatische wending, terwijl de eerste op een
voorspelbare manier beëindigd wordt.

In de volgende paragrafen zullen de cases vergeleken worden op een
aantal belangrijke punten.

7.2 Definitie van de situatie

Elke overvaller zal zijn best doen om vanaf het begin van de overval de
situatie onder controle te krijgen en te houden. Zo zal hij -zowel aan per-
soneel als aan klanten -duidelijk moeten maken dat het hier een overval
betreft (zie Luckenbill, 1981). Overvallers verschillen van elkaar in de
wijze waarop zij in het object binnenkomen en aan de aanwezigen hun defi-
nitie van de situatie opleggen. Sommigen sluiten aan in de rij van klanten
voor het loket en wachten tot zij aan de beurt zijn, anderen komen massaal
en dreigend binnenstormen. Hoe dit ook zij, ze zullen allemaal duidelijk
moeten maken dat er een overval gaande is.

De verschillen tussen de beide cases op dit punt zijn opvallend. Koen en
zijn medeplichtige gaan zelfverzekerd te werk. Vanaf het moment dat ze de
auto verlaten, gaan ze doelgericht te werk en weten precies wat ze staat te
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wachten. Zij houden zich aan de taakverdeling en hebben de situatie onder
controle. Er is dan ook nauwelijks paniek of verwarring.

Zij komen met groot vertoon van macht binnen en proberen het perso-
neel en de klanten te overdonderen. Ze dragen bivakmutsen, en bedreigen
de slachtoffers met zware wapens. Gerrie daarentegen laat eerst zijn auto
voltanken, maakt een praatje met de bediende aan de pomp, gaat daarna
met een mededader ongemaskerd het benzinepompstation binnen, vraagt
om een pakje Camel, waarop de mededader zijn imitatiewapen pakt en
zegt: `Dit is een overval.'

Een beginner, die al een aantal overvallen met succes heeft uitgevoerd,
zegt hierover: `Dat zeg ik nooit: "Dit is een overval", stom hè, want dat
weten ze al.' Een professional verwoordt het als volgt: `Ja, je laat wel
gelijk merken dat het een overval is natuurlijk, niet dat ze denken: wat
loopt daar voor vreemde snuiter binnen, is dat een nieuwe werknemer? Ze
moeten wel onmiddellijk begrijpen dat het een overval is natuurlijk.'

De meeste overvallers grijpen verschillende middelen aan om de initiële
dreiging zo krachtig mogelijk te maken. Allereerst door zich te vermom-
men. Bivakmutsen, kousen, motorhelmen, maskers, skimutsen, sjalen,
brillen of combinaties daarvan worden niet alleen gebruikt om herkenning
te voorkomen maar werken tevens afschrikwekkend. Toch hebben tien
daders - onder wie Gerrie - de overval zonder vermomming gepleegd.
Volgens sommigen omdat het onmogelijk was om met een opvallende
bivakmuts het object te naderen, anderen waren het in de zenuwen vergeten
of meenden toch niet herkenbaar te zijn.

R32: `Dus als jij gemaskerd langs die huizen loopt dan zien ze je langskomen en dan
wordt er meteen alarm geslagen.' Vraag: 'Is dat geen overweging om zo'n postkantoor
dan niet te doen of is het gevaar om herkend te worden niet zo groot?' R32: 'Ja, je
bent niet bekend dus ik bedoel, je bent niet bekend maar het is inderdaad niet echt
slim. Het is wel een risico natuurlijk, maar ja, je doet wel iets op je hoofd, een mutsje
op. En ja ze schrikken meestal ook en dan weten ze vaak niet precies meer hoe je
eruitzag.'

Ook wordt wel gebruikgemaakt van valse snorren en pruiken. Sommigen
combineerden dit met een gegrimeerd gezicht zoals een wanhoopsovervaller
die zijn vermomming als volgt beschrijft: `Ik had een bruin gezicht, van die
teint van Miss Helen, van de Hema, zwarte wenkbrauwen, zwarte contact-
lenzen, zwarte pruik, zwarte snor.' Naast kleding maken overvallers ook
gebruik van hun stem om de slachtoffers te intimideren.

R39: `You don't go "hello" [vriendelijk], but "on the fucking Hoor! [snauwend]" And
they don't see your face properly, they just see a snarling mask, and they don't want to
look at you. So they couldn't ID [identify] me. 1 told you, when 1 go in they don't
even know what I look like, because I'm snarling and 1 want them to believe that I'll
do what 1 say. And I'll try my best to do that with my face, without having to use a
gun. And it works.'

De meeste overvallers hebben dankzij hun vermomming het idee dat ze
op geen enkele manier herkend kunnen worden. Deze daders vinden het
dan ook niet bezwaarlijk door de slachtoffers en eventuele camera's in het
object geobserveerd te worden.
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R09: `Dat, dat is toch bijna onmogelijk, is dat, kan bijna niet. Ik heb een bivakmuts
op, ze kunnen me nooit herkennen dan, nooit. Kunnen ze reuktesten doen met honden
en al, dat is allemaal lulkoek. (...) Met een overval maakt het niet uit of je gezien
wordt of niet hè. Je wordt gezien, en of er nou iemand bij staat of niet, dat maakt niet
uit. Maar met een inbraak [begint te fluisteren:] "Hè, er komt iemand aan." Met een
overval maakt het niet uit, je gaat naar binnen toe, je denkt effe nergens aan, boem en
je gaat naar buiten en je zorgt dat je weg bent.'

Tijdens een overval moet de dader, om de situatie juist te definiëren, gezien
worden. Het langdurig aankijken door de slachtoffers proberen ze echter te
voorkomen. Om identificatie moeilijker te maken, moeten ze het contact
met hen tot een minimum beperken. Het toepassen van de initiële dreiging
moet voor een deel ook in deze context worden bezien. Als het slachtoffer
bij de entree van de daders voldoende geïmponeerd raakt en angstig wordt,
zal hij het uit zijn hoofd laten hen aan een nauwkeurige blik te onderwer-
pen. Een professional legt uit waarom hij de slachtoffers zo snel mogelijk
opsloot.

R42: `Nee, niet dat je aangevallen wordt, wel met moeilijke mensen erbij die langdurig
naar je blijven kijken. Je hebt liever dat ze de andere kant uit kijken natuurlijk. Je hebt
wel bepaalde dingen, bepaalde handelingen die bekend zijn bij politie of recherche,
links of rechtshandig, hoe groot je bent en zo. Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar
toch.' Vraag: 'Ja, kun je er daar eens wat van opnoemen, je zegt aankijken is verve-
lend.' R42: `Ja, als ze te lang naar je kijken ..., ik sluit ze dan ook zo snel mogelijk
op, als er ergens plaats is. (...) Dat ze weinig kunnen zien en als je er eentje bij je
moet houden om deuren open te maken of de persoon die de kluis moet openmaken,
van tevoren toch even tegen ze zeggen van "Andere kant opkijken".'

Slechts een klein aantal overvallers gebruikt oogcontact om medewerking
bij de slachtoffers af te dwingen. Het gaat hierbij vaak om daders die soli-
tair te werk gaan en die door boos of agressief te kijken meer dreiging en
angst bij het personeel en de klanten proberen te creëren.

7.3 Dreiging met en gebruik van geweld

Eén van de belangrijkste intimidatiemiddelen is het nadrukkelijk dragen van
wapens of het richten van deze wapens op de slachtoffers. Indrukwekkend
ogende vuurwapens als een riotgun, een semi-automatisch geweer waarvan
de loop vaak wordt 'afgezaagd, worden vanwege hun afschrikwekkende
uiterlijk met name door professionals veel gebruikt. Een van hen zegt over
dit wapen: `Ook al ben je geen kenner, als jij in die loop kijkt -die is
ongeveer zo groot-ja, dan weet je genoeg.' Zoals de eerste case laat zien,
is een bijkomend voordeel van een riotgun met afgezaagde loop, dat het
gemakkelijk en onopvallend in een sporttas vervoerd kan worden. In tabel
13 worden de gebruikte wapens per overvallen object naast elkaar gezet.

Overvallers maken niet altijd gebruik van een geladen wapen. Naar
zeggen van de respondenten waren zeven van de vijftig gehanteerde vuist-
vuurwapens ongeladen, bij een van de vijf geweren was dat eveneens het
geval. Deze ongeladen wapens worden vaak in combinatie met geladen
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Tabel 13: Tijdens de overval gehanteerde wapen(s) naar overvalobject

wapen
bank

object
PTT overig

totaal

vuistvuurwapen 19 15 16 50
geweer 3 - 2 5
automatisch wapen 2 - - 2
riotgun 5 - 4 9
slag-/steekwapen 1 1 5 7
namaakwapen 2 2 - 4
overig 3 - 1 4

vuurwapens gebruikt, slechts in een enkel geval heeft de dader tijdens de
overval uitsluitend een ongeladen of nepwapen bij zich. Meestal gaat het
hier om wanhoopsovervallers die immers niet bereid zijn tot meer geweld
dan dreiging.

Meer dan wanhoopsovervallers zijn beginners en professionals van
mening dat het-met het oog op mogelijke tegenwerking door de slacht-
offers - toch beter is de overval met geladen wapens uit te voeren.

R11: 'Er hoeft maar één boerenlul op je af te stappen, en als je niet bereid bent om te
schieten, dan pakt zo'n vent je. (...) Nee, niet de kans geven. Als iemand flink doet
ook. Als er een tussen zit en die wil flink doen en je ziet het, schiet 'm een kogel door
z'n poot. Ik zou ertoe bereid wezen. Niet omdat die vent flink doet, maar voor het
geval dat ie flinker worden wil. Een jonge knaap wil voor het meisje van kantoor zien
laten dat ie lef heeft, en wil dolgraag in de krant van "Jongeman jaagt overvallers op
de vlucht." En er is niks walgelijkers dan om zo in de krant te komen [lacht]. Ja, als ik
dat lees: "Oud wijfje in een sigarenzaak jaagt rover op de vlucht", dat bennen geen
rovers. Nee, want een rover-een goeie - laat zich niet op de vlucht jagen. En hele-
maal niet door een wijfje van 80 jaar [lacht]. Ik vind het trouwens ook waardeloos ...
Dat bennen ook geen rovers, dat is winkeldiefstal met revolver.'

Net als wanhoopsovervallers stellen beginners en professionals echter dat
de dreiging die van - al dan niet echte, al dan niet geladen - wapens uit-
gaat, belangrijker is tijdens de overval dan de kennis van de dader over
deze wapens en zijn kundigheid in het hanteren ervan.`

Vraag: 'Moet je goed kunnen schieten?' R15: 'Totaal niet. Want als jij nog nooit
geschoten hebt, en ik geef je een wapen in je handen, en je bent zelfverzekerd, dan
weet ik gewoon dat die andere mensen die hoeven jou alleen maar even aan te kijken
en die reageren niet eens meer. Die blijven gewoon staan waar ze staan.'

Vraag: 'Echt technische kennis is dus niet nodig?' R24: 'Nee, omdat men zo zwaar
bewapend is. Men hecht meer aan het zwaar bewapend zijn en aan het weg kunnen
komen.'

Zwaar bewapend zijn, bij voorkeur met afschrikwekkende riotguns, is erop
gericht doeltreffend te intimideren.

19 Opvallend veel professionals zijn echter wel wapenliefhebbers. Ze hebben vaak veel
kennis over de verschillende typen vuurwapen; een van hen stelt zelf zijn kogels samen.
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R39: `I don't use pistols. 1 don't like pistols. 1 always carry a riotgun, because it is
far more intimidating. You might get somebody that might have a go at a pistol. I
personally wouldn't [lacht], because I know people shoot. But you might have some-
body having a go at a little hole like that. When they sec a hole like that, they don't
want to know. And if they came too close, and they see a hole that big, they think
about their stomach and forget it. So I intimidate them. It is not because it does more
damage, believe me, it is to stop anybody trying anything. It just intimidates them a lot
more.'

De persoonlijke eigenschappen en de vaardigheden die van pas komen bij
het onder controle krijgen en houden van de overvalsituatie, zijn voor de
overvaller van groter belang. De vakkennis van de overvaller draait meer
rond psychologisch inzicht en sociale vaardigheden dan om technische
kennis.

Professionals zijn het zwaarst bewapend. Overvallers die deel uitmaken
van deze professionele teams, hebben maar zelden een ongeladen of imita-
tiewapen bij zich. Dit in tegenstelling tot beginners van wie één dader een
geladen wapen draagt en de anderen vaak een ongeladen of nepwapen bij
zich hebben. Dit laatste is ook het geval bij Gerrie en zijn drie mededaders,
zij hebben een neppistool en één geladen geweer bij zich. Koen en zijn
partner daarentegen plegen de overval met een riotgun en een kaliber .45
pistool.

De duidelijkheid en de snelheid waarmee Koen en zijn mededader hun
definitie van de situatie hebben overgebracht, komt tot uitdrukking in het
vervolg van de overval. Een van de personeelsleden voelt zich dermate
bedreigd dat hij de vrouwen in de beveiligde ruimte op ruwe wijze som-
meert de deur te openen. De `chef van de afdeling' - het directe slachtoffer
van de bedreiging-reageert op een voor de overvallers goede manier.
Professionele overvallers beseffen dat ze de mate van bedreiging moeten
aanpassen aan de situatie.

R42: 'Je gaat tegen hem aan staan en je laat hem het wapen zien en je zegt: "Rustig
aan. Ga maar naar binnen dan gebeurt je niets", dat zeg je er wel bij, "Ik neem enkel
een paar centen mee en dan ben ik weer weg. Ik laat jullie met rust." Dan zie je toch
wel een bepaalde ..., ze schrikken ontzettend natuurlijk, dat zie je wel, maar als je dan
rustig tegen ze praat dan zie je ze toch wel ietsje kalmer worden en dat is voor jezelf
ook beter als het een beetje relaxed gaat want de medewerking gaat even een stukje
prettiger natuurlijk.'

R27: `Meestal als je gaat slaan of schieten, dan raken ze helemaal in paniek en dan kan
je niks meer met ze aanvangen. Die klappen dicht. En dan kun je schreeuwen wat je
wilt, maar die doet niks meer, die is gewoon in een coma, die is dichtgeklapt, daar heb
je niks aan. Je moet die mensen er gewoon van overtuigen van: als je het niet doet,
krijg je problemen en als je het wel doet, krijg je geen problemen. Zo moet je proberen
het te laten overkomen. En dan werken ze gewoon mee.'

Lang niet alle overvallers gaan op zo'n `beheerste' manier te werk, een
aantal daders komt veel gewelddadiger binnen. Het vastpakken van een
slachtoffer, het onmiddellijk uitdelen van een klap of het afvuren van een
enkel schot, zijn vormen van geweld die worden toegepast om te intimide-
ren en de ernst van de situatie over te brengen. Een overdaad aan dreiging
kan ertoe leiden dat de overvallers hun doel-medewerking-voorbij-
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schieten, omdat ze de slachtoffers dermate veel angst inboezemen dat die
verstijven van schrik en tot helemaal niets meer in staat zijn. Koen en zijn
mededader zijn, mede dankzij de geslaagde intimidatie van de `chef van de
afdeling', in eerste instantie in hun opzet geslaagd. Gerrie en zijn team-
genoten zijn duidelijk minder succesvol. De pompbediende is op geen
enkele zichtbare wijze onder de indruk geraakt van de aanwezigheid van
de overvallers, hij blijft gewoon staan, wat de verwarring en de zenuwen
bij de daders enkel doet toenemen. Zij zijn zelfs genoodzaakt `Dit is een
overval' te zeggen, want voor de slachtoffers blijkt dit tot op dat moment
nergens uit.

Wanhoopsovervallers volstaan in de meeste gevallen met het uitoefenen
van dreiging. Slechts bij één door daders van dit type gepleegde overval is
er meer geweld dan dreiging toegepast. In alle andere gevallen is de initiële
dreiging voldoende geweest om het geld te verkrijgen, óf werd er tegen-
gewerkt door de slachtoffers waarop de daders gevlucht zijn.

R38: 'Die eerste overval die mislukte, de allereerste, omdat die vrouw achter de balie
gewoon zei: "Nee, je krijgt geen geld." Nou, stond ik met m'n mond vol tanden. Wist
ik veel wat ik moest zeggen, wist ik veel dat ik degene was die in charge was? Ik had
dat pistool niet in m'n handen. Ik was naar binnen gelopen -en ik heb het altijd met
een namaakpistool gedaan, ik heb geen echt wapen gebruikt-en die vrouw zegt:
"Nee, je krijgt geen geld." Ik ben meteen weggelopen. Ik denk: godverdomme, heb ik
dat? Dus ik tegen [mijn mededader] vloeken: "Dat wijf dat gaf me niks." Hij zei:
"Stommeling." Nou, toen zijn we meteen naar een andere bank gereden. Hij zegt:
"En nou zet je door!'-

Wanhoopsovervallers verlaten meestal direct het object als ze worden
tegengewerkt. Een enkeling voert de dreiging licht op, maar zal als ook dit
niet succesvol is, het pand verlaten. Beginners en professionals zijn bereid
verder te gaan dan de initiële dreiging, zij vinden het gerechtvaardigd om
bij tegenwerking de dreiging op te schroeven. Een professional met een
ruime ervaring in het plegen van overvallen zegt hierover: `Dan geef je een
flinke waarschuwing, je laat het wapen een keer nadrukkelijk zien en dat
schrikt wel af.' Als deze overvallers het noodzakelijk achten, zullen zij
geweld uitoefenen om de vereiste medewerking af te dwingen. Overvallers
maken een onderscheid tussen `zinvol' en `zinloos' geweld. Geweld dat in
dienst staat van het doel van de overval, is in bepaalde situaties acceptabel
en daarmee-net als dreiging-intrinsiek verbonden aan het plegen van
een overval. Slachtoffers kunnen op verschillende manieren tegenwerken:
zij kunnen zich passief verzetten door tijd te rekken, te gaan schreeuwen,
de alarmknop in te drukken, een discussie met de daders aan te gaan of
eenvoudigweg geldafgifte te weigeren. Slachtoffers die zich actief verzet-
ten, worden door overvallers `helden' genoemd. Deze helden verdienen in
de ogen van de meeste overvallers geen enkele consideratie. Het grijpen
naar een wapen, het beletten van de vlucht of de overvaller proberen te
overmeesteren, zijn vormen van actief verzet die vrijwel altijd geweld-
dadige reacties bij de dader(s) oproepen.

De verschillen tussen beide uitvoeringen worden groter naarmate de
overval vordert. De bankoverval van Koen en zijn mededader verloopt
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Tabel 14: Aard van het geweld naar object

geweldsvorm object
bank PTT overig

schieten
mishandeling
opsluiten
vastbinden
gijzelen
seksueel geweld

totaal

105

totaal

2 1 5 8
2 3 4 9
1 1 - 2
1 1 4 6
1 - 2 3
- - 1 1

7 6 16 29

soepel, zij krijgen uiteindelijk de volledige medewerking en lijken de situ-
atie volledig onder controle te hebben. Hun kennis van en ervaring met het
plegen van overvallen blijkt uit allerlei details. De kennis van de beveili-
gingsmiddelen, het in de beveiligde ruimte gaan, het bij zich houden en
voortdurend bedreigen van een slachtoffer, en de manier waarop ze het
object verlaten, getuigen van de professionaliteit van deze overvallers. De
daders verlaten na enkele minuten met de buit het pand en gebruiken niet
meer geweld dan dreiging.

De meeste overvallen verlopen op een dergelijke relatief geweldloze
- zij het niet altijd even professionele-wijze. Bij de 43 overvallen is er
geen enkele keer gericht geschoten op klanten, in vier gevallen is geschoten
op personeelsleden. Tweemaal was het schieten een reactie op actief verzet
van het personeel, bij de overige keren was er geen direct aanwijsbare
aanleiding. Daarnaast is er viermaal door de daders in de lucht geschoten
omdat ze het idee hadden dat de slachtoffers niet voldoende geïntimideerd
waren, of de overval probeerden te vertragen. Mishandeling in de vorm
van het geven van een klap of een schop moet ook vooral in deze context
worden bezien. In, het perspectief van overvallers zijn dit vormen van
`zinvol' geweld waar het slachtoffer `om vraagt' als hij de daders geen
medewerking verleent. Opsluiten en vastbinden van de slachtoffers wordt
door de overvallers vooral toegepast als ze er zeker van willen zijn dat de
slachtoffers bij hun vlucht niet onmiddellijk alarm slaan. In tabel 14 wordt
het toegepaste geweld in de verschillende objecten weergegeven.

Wat opvalt, is dat juist in de categorie `overig' veel geweld wordt toe-
gepast. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat veel onervaren en
nerveuze overvallers deze objecten uitkiezen. Hun onervarenheid maakt de
kans op het uit de hand lopen groter.

Door de vormen van fysiek geweld bij de 43 overvallen vielen één
gedode werknemer, zeven gewonde personeelsleden en één gewonde klant
te betreuren. Eén dader werd door een personeelslid verwond. De verwon-
dingen liepen uiteen van blauwe plekken en lichte kneuzingen tot zwaar
lichamelijk letsel. Uit een artikel van Van den Eshof en Van der Heijden
(1990) blijkt dat bij de circa 10.000 tussen 1980 en 1990 geregistreerde
overvallen 603 gewonden en 80 doden te betreuren vielen. Onder hen
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bevonden zich 21 gewonde en 7 gedode daders. Het uit onze gegevens naar
voren komende relatief hoge geweldsniveau, is naar alle waarschijnlijkheid
te wijten aan het geringe aantal in onze studie betrokken overvallers. Het
kan niet worden begrepen als indicatief voor een stijgende trend in het toe-
passen van geweld bij overvallen. Uit jaaroverzichten van de CRI blijkt dat
het aantal overvallen in de afgelopen tien jaar dramatisch steeg. Tevens valt
uit de jaaroverzichten op te maken dat hoewel het geweld tijdens overvallen
absoluut gezien toenam, het in verhouding echter gelijk bleef. Het percen-
tage overvallen waarbij enige vorm van fysiek geweld werd toegepast,
varieert in de jaren tussen 1980 en 1991 weliswaar, maar een stijgende lijn
valt hierin niet te ontdekken.

De case van Gerrie en zijn mededaders is een voorbeeld van een op dra-
matische wijze uit de hand gelopen en uitermate gewelddadige overval. De
pompbediende raakt, ook na een herhaalde dreiging met het (nep)wapen,
niet onder de indruk. De paniek onder de overvallers wordt groter, wat ook
blijkt uit het weifelachtige handelen van Gerrie en het geschreeuw van zijn
mededader. Als de pompbediende wordt gesommeerd naar achteren te gaan,
probeert hij de alarmknop in te drukken, waarop er een schermutseling tus-
sen hem en Gerrie ontstaat. Passief verzet mondt hier uit in actief verzet.
Na enig heen en weer geduw waarbij Gerrie niet echt durft te slaan, valt de
man op de tafel, waar hij niets meer lijkt te doen. Even later valt hij op de
grond en de daders verlaten volledig in paniek met een buit van ongeveer
zeshonderd gulden het benzinepompstation. Uit dit relaas wordt niet goed
duidelijk wat er nu precies in het object is gebeurd. In een later interview
vertelt Gerrie dat de mededader die buiten met het geladen geweer staat,
ook de andere pompbediende naar binnen stuurt, begint te schieten en daar-
bij de twee personeelsleden treft. Een van deze mannen overlijdt die nacht
nog ten gevolge van de schotwonden. Later blijkt dat de dader die tijdens
de overval begint te schieten, vooraf cocaïne heeft genomen. Gerrie, die
geen drugs gebruikt, zegt hierover: `Die gozer ken ik pas twee weken weet
je wel, die was heel rustig, heel normaal, rustig en in één keer op dat mo-
ment gaat hij uit zijn dak (...) Later hoorde ik dat hij coke op had. Ja en
toen kon ik het wel een beetje plaatsen.' Het blijft moeilijk en gevaarlijk
met deze eenzijdige informatie stellige uitspraken te doen over hoe deze
geweldsescalatie plaats heeft kunnen vinden. Gerrie zelf kan het in elk
geval niet uitleggen: `Die jongste [mededader], die was ook in het kamertje
en die zei dat het niet nodig was. Ja, die vertelde ook dat die man die naar
binnen was gestuurd, die zat op de grond en die deed niks, die zei alleen
van "Niet doen, niet doen" en toen schoot hij toch, ja verklaar dat maar
eens. Ik kan het niet verklaren.' Door Gerrie wordt eigenlijk alleen gespro-
ken over één pompbediende, over de tweede nog buiten staande werknemer
wordt niet veel bekend. De slachtoffers hebben-in de ogen van de daders
- de overval niet serieus genoeg genomen en bovendien tegenstand gebo-
den. Waarom een van deze werknemers zich heeft verzet, blijft onduide-
lijk. Over de daders is al het een en ander bekend geworden. Een gebrek-
kige voorbereiding, een onduidelijke taakverdeling die uiteindelijk niet
werd gehandhaafd, onderlinge meningsverschillen en irritaties, resulteren in
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een overval die voor de slachtoffers in eerste instantie niet als zodanig her-
kenbaar is. Deze overvallers hebben hun angst niet onder controle kunnen
houden en hebben volledig gefaald in het op een duidelijke wijze opdringen
van hun definitie van de situatie. Het bij deze overval in laatste instantie
toegepaste geweld wordt door overvallers betiteld als `zinloos'. Geweld dat
tijdens de overval wordt toegepast en niet in dienst staat van het doel van
de overval, het controleren van de situatie, het breken van eventuele tegen-
stand en uiteindelijk het verkrijgen van geld. Een vergelijking met andere
overvallen leert dat als `zinloos' geweld wordt gebruikt, meestal sprake is
van een slechte voorbereiding en op een inadequate wijze overbrengen van
de definitie van de situatie. Het tijdens de overval toegepaste geweld kan
voor het grootste deel op conto van overvallers van het type beginner wor-
den geschreven. Door hun geringe voorbereiding en onervarenheid in het
plegen van overvallen, hebben zij soms grote moeite met het onder controle
houden van hun nervositeit. Zij zijn vaak minder vaardig in het goed op-
dringen van de definitie van de overvalsituatie, en hun verdere wijze van
optreden kan bij slachtoffers tot overmoed of tot paniek leiden. beginners
zijn in vergelijking met professionals minder bedreven in het omgaan met
en controleren van hun slachtoffers, waarbij de kans groter wordt dat 'zin-
vol' geweld over gaat in `zinloos' geweld. Het zijn dan ook beginners die
in termen van geweldstoepassing het meest te duchten zijn.

7.4 Gemoedstoestand van de overvallers

Opvallend is de ogenschijnlijke koelheid en zakelijkheid in de uitvoering
van case 1 (Koen) in vergelijking met de zenuwachtige en zelfs paniekerige
stemming waarin Gerrie en zijn drie mededaders verkeren.

Lejeune merkt op dat een van de centrale aspecten in wat hij de pre-
confrontatiefase van de straatroof noemt, de `management of fear' betreft.
In de (korte) periode voorafgaande aan de straatroof moet de dader zijn
angst onder controle proberen te krijgen en blijven beheersen (1977, pp.
129-130). Bijna alle overvallers van commerciële objecten zeggen in de
periode voor de overval nerveus of zelfs angstig te zijn. Deze angst wordt
voor de eerste overval het sterkst ervaren, maar neemt af en verandert van
karakter naarmate de dader meer succesvolle overvallen pleegt. Het is
echter niet zo dat deze angst totaal verdwijnt, zelfs daders met een ruime
ervaring in het plegen van overvallen blijven last hebben van nervositeit
voorafgaande aan de overval. Voor de eerste overval is het vooral de angst
voor het onbekende; daders hebben slechts een vage notie van wat hen
tijdens de uitvoering te wachten staat en weten bovendien niet hoe zij zul-
len reageren op de gebeurtenissen. Een wanhoopsovervaller die één overval
pleegde en een professional met een groot aantal overvallen op zijn naam,
zeggen het volgende over de angst die aan de overval voorafgaat:

R34: `Je staat 's ochtends op en je weet je hebt een afspraak om zo en zoveel uur. Je
bent bang, je weet niet wat er komt weet je. Ik heb het nooit gedaan en ja ..., je gaat
toch, je gaat met een beetje vrees er naar toe en als je eenmaal binnen bent ...'
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R27: 'Ja, in het begin was er wel angst. Nee, die angst blijft er altijd. In het begin heb
je angst om een beslissing te nemen van zal ik wel een overval doen of niet? Die angst
is er eerst. Maar later is die angst er niet meer, later heb je angst op het moment dat je
naar binnen moet stappen. Tenminste ik hè. (...) Ik zei altijd: "Dat durf ik wel." Maar
ik dacht altijd van: dat lukt me niet want dat is veel te heftig. Maar als je het een keer
hebt gedaan ...'

Na de eerste overval heeft de dader veel beter zicht op wat hem te wachten
staat èn hoe hij zelf hierop reageert. De angst die door meer ervaren daders
nog wordt gevoeld, komt voort uit onzekerheid over de uitkomst van de
volgende overvallen. Na enkele overvallen gepleegd te hebben, verwoor-
den de meeste daders hun nervositeit als een vorm van `drempelvrees' of
'plankenkoorts'. Deze spanning uit zich bijvoorbeeld in het nauwelijks
kunnen slapen in de nacht voor de overval, buikpijnen of 's ochtends geen
hap door de keel kunnen krijgen.

Hoe gaan overvallers met deze angst om, op welke wijze neutraliseren
ze de spanning zodanig dat ze de overval toch kunnen plegen? Een gebrui-
kelijke manier is het op allerlei manieren ontkennen van de risico's die met
een overval samengaan. Uitspraken als 'Ik denk gewoon aan het geld, ik
ga niet denken van oh, wat is dat gevaarlijk', of 'Ik weet gewoon op het
moment dat ik binnen ben, dat het dan al gelukt is', zijn hier voorbeelden
van. Het herhaaldelijk succesvol plegen van een overval en het adequaat
kunnen reageren op onverwachte omstandigheden, geeft de dader ook het
benodigde zelfvertrouwen om de volgende overval ondanks de spanningen
toch weer te plegen.

R39: 'The first time 1 shot that guy - it was my third robbery - 1 knew 1 was capable
of shooting as well. That was a little bonus to myself. Not nice that I shot somebody,
but to know that I can do it also gives you more confidence. So then there is nothing to
stop you anymore; there is no reason to be nervous anymore. You know you're in
control. It is not a nice philosophy, but that is just the way it went.'

Sommige meer fatalistisch ingestelde overvallers bagatelliseren deze angst
door juist van het slechtste scenario uit te gaan, met het achterliggende idee
dat het dan bij een mislukking ook niet tegenvalt. Anderen wijzen erop dat
het juist goed is om gespannen te zijn, het zorgt ervoor dat de overvaller
op zijn qui-vive is. Binnen het team is er bovendien vaak weinig ruimte om
angst te tonen. Je mag wel gespannen zijn maar je laat dit bij voorkeur niet
zien aan de mededaders.

In tegenstelling tot de periode voor de overval beweren de meeste daders
tijdens de uitvoering niet of nauwelijks last te hebben van nervositeit of
angst.

R09: 'Als ik binnen sta, heb ik nergens geen last van, dat is me wel zo opgevallen. Als
ik binnen sta, denk ik nergens meer aan, dan lijkt het alsof dat normaal is, "dit is
het".'

Al beweert bijna elke overvaller tijdens de uitvoering kalm te zijn of slechts
in geringe mate last van zenuwen te hebben, de praktijk wijst soms toch
anders uit. Eén dader werd tijdens de overval zo zenuwachtig dat hij op het
moment dat het geld overhandigd zou worden, schreeuwend het pand ver-
liet, daarbij zijn mededader in vertwijfeling achterlatend. Bij een andere
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overval waar het personeel geen haast maakte met het pakken van geld,
riep een teamgenoot `Kom nou Klaas, kom nou.' Weer een andere overval-
ler pakte de muntstukken van vijf gulden één voor één uit een bakje en
moest er door zijn partner op gewezen worden dat het wat sneller zou gaan
als hij het bakje ineens in de daarvoor bestemde plastic tas zou ledigen. Het
zijn met name de onervaren en zonder een goede voorbereiding en taakver-
deling te werk gaande overvallers van het type beginner, die tijdens de
uitvoering van de overval blijk geven van nervositeit. Dit is een belangrijk
verschil met professionals die door hun ervaring en vaak nauwgezette plan-
ning exact weten wat hun te doen staat en hier ook naar handelen.

Vraag: `Ben je zenuwachtig als je binnen bent?' R18: `Nee, zodra de zaak op een
gegeven moment gestart is, vanaf dat moment is het duidelijk. Je weet precies wat je
doen moet en je laat je daar helemaal niet van afbrengen. Doe je dat wel, ja God, dan
kan je het beter niet doen. Dan kun je beter wegblijven.'

Vraag: 'De meesten zeggen dat als je binnen bent, het net een film is.' R42: 'Ja, je
maakt het natuurlijk wel bewust mee maar het gaat ... Je weet wat je moet doen en als
dat allemaal prettig verloopt dan voel je je wel rustig.'

R39: 'When I used to do it 1 used to have butterflies in my stomach up and till when it
started and it went. Now 1 don't even get that. 1 Have been doing it so long: I know
what 1 am going to do, and 1 know I will do it right.'

Een ander middel om spanning te onderdrukken, is het gebruik van drugs.
Bij 15 van de 43 overvallen zijn er door minimaal één dader uit het team
een of meer soorten drugs gebruikt. In drie gevallen ging het niet om een
respondent, maar om een druggebruikende mededader. Vier daders hebben
voorafgaande aan de overval hasj gerookt, drie overvallers hebben cocaïne
gebruikt, één speed, twee een combinatie van heroïne en cocaïne, één dader
een combinatie van librium en alcohol', en één overvaller een combinatie
van librium, alcohol en cocaïne. Zeven van deze overvallers gebruikten in
de periode van de overval regelmatig een of meer soorten harddrugs, de
overige vijf categoriseerden zichzelf als gelegenheidsgebruikers. De meeste
overvallers-ook die welke drugs gebruiken-willen tijdens de overval
clean zijn, omdat ze anders het idee hebben de controle over de situatie te
kunnen verliezen.

R11: 'Ik voel me het zekerst als ik niks gebruik. Daarom is 's morgens ook een mooie
tijd. Je bent wakker en je hebt niks gebruikt. (...) Van een jointje wordt je te rustig.
Daar word je slaperig van. Dan let je niet op. Coke word je te gejaagd van. Heroïne
word je zweverig van. Je kunt het best gewoon stevig in je schoenen staan.'

Dat niet iedereen op dezelfde manier op drugs reageert, blijkt uit het vol-
gende citaat van een wanhoopsovervaller die zichzelf in de periode van de
overval `met één been in het graf' aande. Hij omschrijft zijn gemoeds-
toestand vlak voor de uitvoering als volgt:

R17: 'Nee, want ik had dus librium, ik had zes flessen bier had ik achter elkaar ..., ik
nam drie pillen librium, drie keer 25 milligram, dus 75 milligram, dat is behoorlijk,
daar ga jij van out. En zes flessen bier op de vrijwel nuchtere maag en toen begon
alles al een beetje te vertragen. Maar dat wilde ik niet geloven, ik denk: ik fiets wel
lekker, dat gaat okee, ik ben relaxed, het loopt niet uit de hand.'
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Tabel 15: Type overvaller en hoogte van de buit

Hoofdstuk 7

type geen buitomvang
buit <10.000 <20.000 <100.000 >100.000

wanhoopsovervallers 1 2 3 1 1
beginners 4 9 4 5 1
professionals 1 1 - 2 8

totaal 6 12 7 8 10

P<0,01

Het is moeilijk in te schatten in hoeverre het druggebruik van invloed is
geweest op het verloop van de overval en-specifieker-op het gebruik
van geweld. De overvaller in het bovenstaande citaat wijt het mislukken
van de overval achteraf toch aan de hoeveelheid drank en librium die hij
tot zich had genomen. Hij moest, nadat hij door de eigenaar van de winkel
met een aluminium honkbalknuppel was geslagen, met een gebroken schou-
der en vijf andere fracturen in het ziekenhuis worden behandeld. Een be-
ginner die tijdens een overval op een supermarkt met een pistool op de
bedrijfsleider schoot, zegt over zijn druggebruik: `Ik was helemaal gestoord.
denk ik man. Ik was niet goed, [de] coke heeft me gek gemaakt.' Hij gaat
echter door met `.Ik weet niet meer of ik coke heb gebruikt bij die overval.
Het zou kunnen want [het verkrijgen van] coke was geen probleem voor
mij. Mijn vrienden zaten in de cokehandel.' Bij de 28 overvallen waarbij
geen van de teamleden drugs hebben gebruikt, is er in zes gevallen fysiek
geweld gebruikt. Bij de 15 overvallen waar een van de daders wel onder
invloed van drugs de overval heeft uitgevoerd, was dat zeven keer het
geval..

7.5 De buit

Bijna alle overvallen leidden tot een buit, slechts bij vier overvallen moes-
ten de daders onverrichterzake het pand verlaten. Zelfs betrekkelijk gebrek-
kig voorbereide overvallen leiden toch tot een buit. Tabel 15 laat de ver-
schillen in buithoogte zien tussen de diverse typen.

Duidelijk is te zien dat beginners en wanhoopsovervallers beduidend
minder buit maken dan professionals. Het significantieniveau2° ligt onder
de één procent. Ter bevestiging van deze observatie is een toets voor ver-
schil in gemiddelden uitgevoerd. Tussen de wanhoopsovervallers en begin-

20 Statistische significantie zegt iets over de waarschijnlijkheid waarmee cijfermatige obser-.
vaties aan het toeval toegeschreven kunnen worden. Over het algemeen wordt een niveau
van 5% als grens aangehouden. Dat wil zeggen dat bij een niveau van boven de 5%
veiligheidshalve gesproken wordt van een toevallig resultaat. In dit geval kan dus vast-
gesteld worden dat de resultaten niet aan het toeval toegeschreven kunnen worden, maar
dat er een duidelijke relatie is tussen type overvaller en buithoogte.
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Tabel 16: Overvalobject en hoogte van de buit volgens respondent en justitiegegevens, in
guldens*

volgens respondent volgens justitie
object gem. buit mediaan gem. buit mediaan

banken 73.000 54.000 56.000 37.000
PTT 92.000 9.000 60.000 8.000
overig 43.000 6.000 12.000 2.500

totaal 69.000 43.000

* Overvallen waarbij geen geld werd buitgemaakt, zijn niet opgenomen.

ners wordt weliswaar een verschil in gemiddelde buithoogte gevonden (res-
pectievelijk f 45.000 en f 35.000), maar dit verschil is niet statistisch sig-
nificant en moet dus aan het toeval toegeschreven worden. De professionele
overvaller daarentegen maakt gemiddeld f 126.000 buit. Het op het oog al
grote verschil wordt ons statistisch bevestigd door significantieniveaus van
respectievelijk 6% en 1% ten opzichte van de andere typen. Waarschijnlijk
hangen deze verschillen in buithoogte samen met twee eerder aan de orde
gekomen fenomenen. Beginners maken gemiddeld het minst buit. Enerzijds
kan dit toegeschreven worden aan de vaak wat gebrekkige voorbereiding
-als er al sprake is van voorbereiding-anderzijds hebben beginners de
neiging om de commerciële geldinstituten links te laten liggen. Beginners
hebben een voorkeur voor benzinestations, woningen, NS-stations, super-
markten en dergelijke. Omdat hier het minste geld voorradig is, wordt hier
ook het minste geld buitgemaakt (zie tabel 16). Dat wanhoopsovervallers
gemiddeld meer buitmaken dan beginners, kan eveneens toegeschreven
worden aan de objectkeuze. Bij deze tabel moet worden aangetekend dat de
gemiddelde buit de laatste jaren onder invloed van buitbeperkende maat-
regelen aanzienlijk lager is dan in de periode waarin onze respondenten
overvallen pleegden. In 1991 bedroeg de gemiddelde buit per geslaagde
bankoverval f 33.800.

Overvallers neigen naar het overdrijven van de behaalde buit. Dat zien
we zowel bij de mediaan' als bij het rekenkundig gemiddelde. Uit justitie-
gegevens blijkt een veelal lager bedrag buitgemaakt te zijn dan de respon-
denten zelf aangeven. Hoewel uit de gemiddelden opgemaakt zou kunnen
worden dat het meeste geld bij de PTT buitgemaakt wordt, moeten we con-
stateren dat afgaande op de mediaan bij de banken vaker een hoog bedrag
wordt buitgemaakt. Dit verschil is te wijten aan een paar extreem succes-
volle overvallen op postagentschappen en -kantoren; voor het overgrote
deel wordt maar weinig buitgemaakt bij de PTT.

21 De mediaan is de waarde die de steekproef precies in tweeën deelt. Vooral omdat in dit
onderzoek sprake is van een grote spreiding van de waarden, is de mediaan en betere
maat voor de behaalde buit dan het gemiddelde. Het gemiddelde is vooral bij een klein

aantal waarnemingen gevoeliger voor extreme waarden.
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7.6 Samenvatting en conclusies

Hoofdstuk 7

Er zijn grote verschillen in de manier waarop overvallen worden uitge-
voerd. Zowel de controle over de situatie, de dreiging met geweld als de
gemoedstoestand van de daders variëren. In termen van geweldsescalatie
zijn vooral de beginners onvoorspelbaar. Door een gebrekkige voorberei-
ding, onervarenheid, nervositeit en ter plekke veranderende afspraken,
nemen beginners regelmatig hun toevlucht tot onevenredig geweld om toch
controle over de situatie te behouden en met geld weg te komen. Vaak zijn
deze overvallers te herkennen aan hun gedrag. Bij onverwachte gebeurte-
nissen raken ze in verwarring en naarmate de tijd verstrijkt, worden ze
zenuwachtiger, waarbij ze er zelfs soms toe overgaan om elkaar bij de
naam te noemen. Bankpersoneel en klanten doen er goed aan dit soort over-,
vallers niets in de weg leggen. Het grote verschil met wanhoopsovervallers
en professionals is dat de eersten vaak niet bereid zijn tot meer geweld dan
dreiging, vaak alleen opereren en al bij geringe tegenstand of -werking het
pand verlaten. De professionals daarentegen voeren op een beheerste manier
de geweldsdreiging op en deinzen er niet voor terug om geweld op een
instrumentele manier toe te passen.

Hoewel vrijwel elke overvaller zegt in ieder geval iets van zenuwen te
hebben bij het plegen van een overval, kan het ene type daar op een betere
manier mee omgaan dan de andere. Waar beginners bijvoorbeeld drugs
gebruiken om de zenuwen te onderdrukken, vatten professionals zenuwen
voorafgaand aan de overval op als iets dat erbij hoort. Als de overval een-
maal gaande is, zijn ze hun zenuwen vaak de baas en weten ze precies wat
ze moeten doen. Zij proberen de slachtoffers soms ook op hun gemak te
stellen. Dat neemt niet weg dat zij bereid zijn tot het toepassen van geweld
als de situatie dat vereist.

Bij bijna elke overval wordt geld buitgemaakt. Slechts in vier gevallen
moesten de overvallers het pand onverrichterzake verlaten. Zelfs gebrekkig
voorbereide overvallen leveren vaak toch geld op. Het meeste wordt buitge-
maakt bij banken en PTT. Het zijn vooral de professionals die deze objec-
ten kiezen. Zowel door deze objectkeuze als door hun ervaring hebben
deze overvallers gemiddeld ook de hoogste buit. Beginners maken gemid-
deld het minste buit. Dit is vooral te wijten aan het feit dat zij overwegend
de commerciële geldinstituten links laten liggen en kiezen voor supermark-
ten, benzinestations en woningen. Zij bestempelen deze objecten als gemak-
kelijker te overvallen; maar er is hier het minst te halen.

Als de overval eenmaal in gang is gezet, lijkt er betrekkelijk weinig
te zijn dat succes in de weg staat. De overvallers zijn meestal slechts een
paar minuten binnen; te kort om daadwerkelijk iets te kunnen ondernemen.
Hooguit de omvang van de buit kan beperkt worden door beveiligingsmaat-
regelen, zoals buizenpost. Camera's en stil alarm worden voor kennisge-
ving aangenomen of geïncorporeerd in de modus operandi en voorkomen
een overval niet. Personeel en klanten zijn erbij gebaat om zich rustig te
houden en de aanwijzingen van de overvallers op te volgen. Dit laatste
geldt vooral als de overval door beginners of door professionals wordt
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gepleegd. In het ene geval omdat er een onvoorspelbare, relatief zinloze en
niet instrumentele geweldsuitbarsting kan volgen; in het andere geval omdat
de professional de dreiging zal intensiveren en soms instrumenteel geweld
zal toepassen. Voor politie en justitie lijkt er gedurende de overval zelf
weinig eer te behalen, meestal zijn ze te laat. Kwetsbaarder zijn overvallers
waar het gaat om aspecten van voorbereiding en vlucht. Deze vlucht staat
centraal in het volgende hoofdstuk.



8 De vlucht

R05: `Je kijkt, hoe zijn de mogelijkheden om weg te komen. De vluchtroute zogezegd
dan. Dat is het belangrijkste ... De overval op zich niet; het wegkomen is in wezen het
belangrijkste. Want dat geld dat geven ze wel, dat gebeurt allemaal wel.'

Overvallers wijzen bijna zonder uitzondering op het belang dat zij hechten
aan de aanwezigheid van goede vluchtwegen. Het verkennen hiervan maakt
vrijwel altijd deel uit van het `afleggen' van het object (zie hoofdstuk 6).
Naast de buitverwachting is de vlucht het belangrijkste punt van overwe-
ging. In dit hoofdstuk staan de voorbereiding van de vlucht en de vlucht
zelf centraal. Omdat dit onderzoek betrekking heeft op gearresteerde over-
vallers, zal ook de arrestatie aandacht krijgen. Ook in dit hoofdstuk zullen
de verschillen tussen de drie typen overvaller in hun benadering van de
vlucht benadrukt worden.

8.1 Voorbereiding van de vlucht

Bij de voorbereiding van de vlucht speelt een aantal factoren een rol. Het
te gebruiken vluchtmiddel is hierbij van belang, maar een van de voor-
naamste aspecten die bepalen of de vlucht voor de overvaller succesvol
verloopt, is de lokatie van het object. Aspecten als de drukte, de aanwe-
zigheid van een politiebureau in de (directe) omgeving, surveillanceroutes
van de politie en de verkeerssituatie maken een bepaalde omgeving meer
of minder geschikt. Het al dan niet slagen van de vlucht is daarom voor
een groot deel afhankelijk van de kennis die de overvaller heeft van de
omgeving.

De grote waarde die overvallers toekennen aan de vlucht, zou logischer-
wijze tot uitdrukking moeten komen in de objectkeuze. Zo valt te verwach-
ten dat objecten die bijvoorbeeld in de directe nabijheid van een politie-
bureau staan of aan een surveillanceroute liggen, door overvallers gemeden
zullen worden. De mate waarin de omgeving een rol speelt bij de keuze
voor een bepaald object varieert echter per type. Professionals zijn het
meest eenduidig hierin. Zij beseffen dat kennis van de omgeving voor hen
van vitaal belang is. Een professional:

R27: `Amsterdam kennen we als onze broekzak. En daarom waren we nooit buiten
Amsterdam hè. Je hebt veel overvallers die houden ervan om buiten de stad te werken,
boerendorpen, bij die grote banken, stil en afgelegen. Daar hielden wij absoluut niet
van. Dat was te link. Want je kan niet weg. En daarom was de pakkans voor ons heel
klein. Want er is geen smeris die Amsterdam zo goed kent als ik. Meestal woont die
smeris in Lelystad, die werkt in Amsterdam. De ander woont in Almere en werkt in
Amsterdam. Natuurlijk weet hij wel de Kinkerstraat te vinden en het Leidscheplein en
het Rembrandtplein. Maar die kleine straatjes daartussen die ken ik als mijn broekzak.
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Hij weet alleen maar de hoofdweg daar naartoe. Snap je? Dus als ik in een tuin ver-
dween, wist ik precies hoe ik moest lopen om bij mij te komen. En dat weet hij niet.'

Het ontbreken van een accurate kennis van de omgeving is voor de profes-.
sional echter niet voldoende reden om een in hun ogen interessant object
bij voorbaat als ongeschikt af te doen. Deze informatie valt immers te ver-
krijgen. Een belangrijk onderdeel van het `afleggen' is het leren kennen
van de omgeving van het object. Wat voor een professional wel een reden
vormt om een `goed' object toch te verwerpen, is het ontbreken van goede
vluchtmogelijkheden. Als dit het geval is, zoekt de professional naar een
ander geschikt object. Het selecteren van potentieel te overvallen objecten
maakt deel uit van de dagelijkse activiteiten van de professional.

R27: `Normaal rijden we gewoon door heel Amsterdam. De hele dag rij je door
Amsterdam. We hebben auto's, niks te doen en geld zat. Dus je rijdt, kijkt, komt
overal. Je ziet een bankie, kijkt, je denkt: hé, die is ook wel te pakken, dan kijk je of
er een vluchtroute in de buurt is. Nou en zo wist ik er soms ..., had ik tijden dat ik
zeven, acht banken in mijn hoofd had. Snap je? Die sla je gewoon op.'

De aanwezigheid van veel wegen, straten en sluiproutes die in verbinding
staan met uitvalswegen, maakt het mogelijk om snel en onopvallend te ver-
dwijnen. Dit maakt de stad een aantrekkelijker terrein voor overvallers dan
een dorp. De wirwar van straten in de steden maakt het eenvoudiger te ont-
snappen, ook al zouden bepaalde wegen door de politie worden afgezet. Op
het platteland ligt dit moeilijker. Een wanhoopsovervaller die een overval
in een afgelegen en klein dorp pleegde, moest dit persoonlijk ervaren.

R32: `Ja, hij is meteen bij mij in de auto gestapt, in mijn eigen auto. Het was de derde
keer al dat dat postkantoor was overvallen in korte tijd, geloof ik. Nou ja, dat staat ook
niet op de deur geschreven natuurlijk. Dat weten wij ook niet. Dus de politie wist wat
ze moesten doen, en een heel groot gedeelte was al afgezet en ik reed er met mijn auto
langs omdat ik niet anders kon. Toen hebben ze mijn kenteken ook opgeschreven. (...)
Die [de politie] hebben alle kentekens opgeschreven van auto's die vanuit die richting
kwamen.'

De enige mogelijkheid deze moeilijkheid te omzeilen, is na de overval in
de onmiddellijke omgeving van het object te blijven. Daarnaast beseffen
veel overvallers dat de kans om opgemerkt te worden in een kleine ge-
meente veel groter is. De sociale controle is sterker, de aanwezigheid van
vreemden is opvallender en dit maakt het plegen van overvallen moeilijker.
Een in Suriname geboren professional duidt op de extra problemen die
gekleurde overvallers in dorpen hebben.

R27: 'Maar sowieso hou ik niet van dorpen. Misschien komt het ook omdat ik kleur-
ling ben, maar ik denk ook: een kleurling valt meer op. Als ik in Lutjebroek een
overval doe, de helft van die mensen hebben wel een donkere jongen zien lopen op het
parkeerterrein. Maar in Amsterdam ...' [lacht]

Voor beginners is de lokatie eveneens belangrijk. Ook zij letten hierbij
hoofdzakelijk op de aanwezigheid van goede vluchtwegen.

R06: `Die plaats waar dat [de overval] was, ik heb die omgeving uitgekiend. Er is een
autobaan en vanaf die autobaan is er een klein stukje bos. Ren je door het bos, (...) is
prikkeldraad, dan komt [er] een straatje, een fietspad, (...) moet je nog een stukje
lopen.'
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Idealiter plannen beginners, evenals professionals, de vluchtweg zodanig
dat de politie eventueel eenvoudig afgeschud kan worden. Dit is mogelijk
door de vluchtauto(s) zodanig te posteren dat een deel van de overstap
enkel te voet kan worden gedaan. Op deze wijze wordt het achtervolgers
bijna onmogelijk gemaakt de vluchtende overvallers op het spoor te blijven.
Beginners hechten minder waarde aan aspecten als drukte, de aanwezigheid
van een politiebureau of surveillanceroutes. Zo kan het voorkomen dat zij
een object selecteren dat in de nabijheid van een politiebureau ligt.

R19: 'Je had namelijk in ... ook een politiebureau en dat was qua weg [afstand] 700
meter verder.' Vraag: 'Is dat niet link zo dicht bij het politiebureau?' R19: 'Ja dat
risico nam je gewoon. Dat was een makkelijk bankje, die snoepte je even snel tussen
neus en lippen mee door.' Vraag: 'Waarom gemakkelijk?' R19: 'Hoe we weg konden
komen, want je hebt daar (...) een soort park, daar zijn wat hoofdwegen. We hadden
het dus zo uitgekiend dat we heel makkelijk weg konden komen, ook met het verwis-
selen van wagens. Dat zijn heftige momenten want je weet het nooit. Misschien zijn
binnen drie minuten alle wegen afgezet.'

Door gebrek aan voorbereiding komt het voor dat overvallers zich laten
verrassen omdat ze eenvoudigweg niet weten dat er een politiebureau in de
directe omgeving van het object is of dat het object gelegen is aan een
surveillanceroute van de politie. Zelfs bij een goede voorbereiding kan het
mis gaan. Een professional had de kortste weg vanaf het politiebureau naar
het object bekeken en de tweede vluchtauto op een andere route geplaatst.
Toch werden deze overvallers tijdens de vlucht door de politie gesignaleerd
en kort na de overval gearresteerd. Hij twijfelt nu aan het nut van voor-
bereiding:

R21: 'Hoe meer je denkt over een overval hoe meer er fout lijkt te gaan, misschien
moet je wel gewoon helemaal niets voorbereiden en het erop aan laten komen.'

Naast dit verkennen en vaststellen van de vluchtroute, bestaat de voorberei-
ding op de vlucht ook uit het kiezen van vluchtmiddel. De keuze voor een
vluchtmiddel wordt vooral bepaald door de afstand van het te overvallen
object tot het vluchtdoel. Is deze groot, dan wordt gebruikgemaakt van
minimaal één auto, soms in combinatie met een tweede auto of een ander
vervoermiddel. In de gevallen dat de overvaller het `object om de hoek'
kiest, wordt echter zelden van een auto gebruikgemaakt en gaat men te voet
of wordt een (brom)fiets gebruikt.

R42: 'Ja op de fiets want het was vlak bij huis dus ik had geen auto nodig. Dus ik deed
het op een oud fietsje dat ik het kanaal in kon gooien dat ..., een dure fiets vond ik
zonde van mijn centen.'

Daarnaast heeft iemand die in een opwelling besluit een overval te plegen,
met betrekking tot het vluchtmiddel minder keuzemogelijkheden dan een
overvaller die zichzelf een maand voorbereidingstijd gunt. De eerstgenoem-
de overvaller zal eerder genoegen moeten nemen met wat op dat moment
voorhanden is.

De afstand tussen het object en het vluchtdoel en de mate van impulsivi-
teit waarmee de overval wordt uitgevoerd, bepalen de uitkomst van het
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keuzeproces echter slechts ten dele. De mate van professionaliteit van de
dader is eveneens van invloed op de keuze voor een vluchtmiddel.

Een veel toegepast en tevens voor de hand liggend vluchtmiddel is de
auto. Overvallers maken een onderscheid tussen een gestolen auto ('pikker')
en een niet-gestolen, `eerlijke' auto. Daarnaast wordt ook gebruikgemaakt
van huurauto's die eventueel op een vals rijbewijs worden verkregen.

Sommige overvallers zijn uitermate bedreven in het stelen van auto's.
Vaak hebben deze overvallers zich, gedurende een eerdere fase in hun
criminele carrière, intensief met deze activiteit bezig gehouden. Vooral
overvallers die eerder actief waren als snelkrakers, zijn gespecialiseerd
in het stelen van auto's.

Plegers van een overval bezitten echter niet altijd de noodzakelijke vak-
kennis om eigenhandig een auto te kunnen stelen.

R09: `Ik kan geen auto jatten, dat is het probleem.' Vraag: `Nee? Waarom niet?' R09:
'Ik kan het niet, ik krijg het niet voor elkaar. Ja, [een] Ford Granada kan ik wel jatten
en een Eend, die kan ik wel jatten, maar verder kan ik niet jatten. Een Eend is heel
makkelijk, daar zitten maar een paar draadjes in, dat is heel simpel en een Granada is
ook heel makkelijk, schroevedraaier, priem meenemen, dus je slaat hem erin, draait
hem rond en die andere auto's, ja, dat is allemaal zo moeilijk.'

De overvaller die zelf geen auto kan stelen, is afhankelijk van de capaci-
teiten van zijn mededader(s) of moet voor een ander vervoermiddel kiezen.
Als ook zijn teamgenoten niet bij machte zijn zelf een auto te stelen, kan de
overvaller dit-tegen een financiële vergoeding-door iemand anders laten
doen. Niet iedereen beschikt echter over voldoende geld. Sommige overval-
lers kiezen in dat geval voor hun eigen auto bij het plegen van de overval.
Hieraan zijn echter evidente risico's verbonden. Als het kenteken door
omstanders genoteerd kan worden, is het voor de politie een fluitje van een
cent om de eigenaar van de auto en daarmee de dader te achterhalen. Als
dezelfde auto enkele malen bij verschillende overvallen wordt benut en
gesignaleerd, kan het de politie eveneens naar de dader toe leiden. Profes-
sionals nemen deze risico's nooit, zij kiezen altijd voor een gestolen of een
- op valse naam -gehuurde auto. Het zijn met name wanhoopsovervallers
en in mindere mate de beginners die een overval plegen met hun eigen
wagen. Sommigen beseffen eenvoudigweg niet dat dit hun opsporing door
de politie vergemakkelijkt, anderen nemen het risico bewust of hebben
geen andere keuze.

Overvallers die een auto willen laten stelen, zullen naast geld ook con-
tacten moeten hebben met potentiële autodieven. Als hij geen mensen kent
die dit voor hem willen doen, zal hij de overval alsnog met zijn eigen auto
of een ander vervoermiddel moeten plegen. Een solitair opererende over-
valler is hiermee in het nadeel ten opzichte van een dader die er een uit-
gebreid netwerk van criminele contacten op na houdt. Het aantal en het
soort vluchtmiddel(len) dat wordt gebruikt, zegt in die zin niet alleen iets
over financiële mogelijkheden van de overvaller, maar tevens iets over zijn
mate van professionaliteit en verwevenheid met de criminele wereld. Som-
mige beginners en de meeste professionals achten de risico's die samengaan
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met het stelen van auto's te groot en kiezen ervoor dit door specialisten te
laten doen.

R15: 'Want ik kan wel zeggen "Ik pik ze zelf", maar dan loop ik weer een risico.'
Vraag: 'Dus je moet ze laten pikken?' R15: 'Ja. En die laat je ergens neerzetten. Daar
betaal je duizend gulden per stuk voor, want anders worden ze gewoon niet gepikt.
Dan kun je het zelf gaan doen.'

Autodiefstal brengt niet alleen onnodige gevaren met zich mee, maar het is
tevens een vorm van criminaliteit die niet meer past bij de status van een
succesvol overvaller.

R27: '(...) want toen waren we al gevorderde overvallers: we hoefden geen auto's
meer te stelen. We hadden een jongen en die betaalden we en die zette die auto's op de
plekken neer waar wij ze moeten hebben. Snap je? Dus wij hadden die aangewezen,
die auto moet (...) daar en daar staan.'

De volgende professional deelt de gedachte dat het te risicovol is zelf een
auto te stelen, niet. Hij beweert het tegenovergestelde en meent dat het
laten stelen van vluchtauto's juist meer risico's met zich meebrengt.

R23: 'Ik deed alles zelf. Dat ging niet om het geld; dat ging erom van: ik weet wat
voor wagen ik haal, ik weet waar ie vandaan komt. Veiliger is het gewoon. Ik kan wel
een of andere junkie een auto laten stelen, en zet hem daar maar neer, maar ja, ze
praten, ouwehoeren, en dat is allemaal risico. Voor een autodiefstal zit je anderhalve
dag, als je gepakt wordt, en dan laten ze je weer gaan.'

Het is logisch dat bij grote afstanden gebruik wordt gemaakt van een auto,
minder vanzelfsprekend is het gebruik van dit vervoermiddel als het object
op een afstand van 1 tot 5 kilometer van het vluchtdoel is gelegen. Dat
overvallers bij deze geringe afstand toch veelvuldig voor een auto kiezen,
heeft te maken met de snelheid van dit vervoermiddel en met de mogelijk-
heid de politie hiermee op een dwaalspoor te brengen. Vaak gebeurt dit op
een voor de hand liggende wijze door van de ene auto in de andere auto
over te stappen. Ze hebben ook de mogelijkheid verschillende vluchtmidde-
len te combineren; vanaf het object met een bromfiets naar een klaargezette
auto die een paar straten verder staat geparkeerd, of vanaf het object met
een gestolen auto naar een wachtende motor. Overvallers rekenen erop dat
de politie een signalement van de eerste vluchtauto heeft doorgekregen en
dat ze op zoek gaan naar deze auto. Veel overvallers proberen daarom zo
snel mogelijk de eerste overstap te maken.

Vraag: 'Je rijdt eigenlijk maar heel kort in die eerste auto?' R27: 'Heel kort, heel kort,
de hoek om. Zo kort mogelijk. Dat is de truc, zo kort mogelijk. Want je hoort altijd
"Ja, ze zijn er in een blauwe Ford Escort vandoor." De hele middag hoor je ze zoeken
naar een blauwe Escort, maar daar hebben we misschien twee tellen in gezeten. Die zet
je ook echt zo, dat ze 'm kunnen zien ook. Echt laten zien dat je in een blauwe Escort
wegrijdt.'

Het zijn met name professionals die zich bedienen van twee vluchtauto's.
Beginners en wanhoopsovervallers kiezen hier slechts zelden voor. Zij
maken vooral gebruik van één (gestolen) auto, die vlakbij het overvallen
object geparkeerd staat. De vluchtauto die als laatste wordt gebruikt, moet
bij voorkeur een niet-gestolen auto zijn. 'Stel dat ze je dan aanhouden
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omdat je in een gejatte auto ... dan hebben ze je te pakken. Je stapt toch
in een eerlijke auto over.' Wanhoopsovervallers en beginners gebruiken de
vluchtauto vaak in combinatie met een fiets of bromfiets. De achterliggen-
de gedachte-misleiding-blijft echter dezelfde als bij professionals die
gebruikmaken van twee vluchtauto's.

R38: `Ik kwam met de auto, stapte op die fiets, reed op die fiets naar de bank, zodat
iedereen het idee had dat er een fietser gearresteerd moest worden daarna. Ik fietste
weer weg, want dat is sneller als lopen, ik zette die fiets ergens achter weg, stapte
weer in m'n auto en reed weg.'

R09: `Na 100 meter overstappen in die auto, een derde persoon wacht in een auto, dan
stap je over en dan mee [onmiddellijk] andere kleren aan hè.' Vraag: `Dat is met de
vlucht?' R09: `Ja, want ze zoeken een brommer, twee mannen met een zwarte helm op
en een brommer, ze zoeken geen auto met drie personen erin en dan zoek je een
drukke weg op waar veel mensen rijden en ga daar maar tussen staan.'

Professionelere overvallers proberen ook op andere manieren de politie te
misleiden. Bijvoorbeeld door tijdens of net na de eerste overstap van kle-
ding te wisselen of zich van de grimage te ontdoen.

R27: 'En dan een beetje onopvallende jas erbij. En daarna had je juist een jas die
opviel. Wij hadden altijd twee jassen bij [ons]. Een jas waarmee je naar binnen gaat,
dan kom je eruit, in de [eerste] vluchtauto blijf je nog gewoon die jas aanhouden, maar
wanneer je overstapt, ligt die andere jas al klaar.'

Overvallers proberen zich tijdens de vlucht zo normaal mogelijk te gedra-
gen en zodoende niet de aandacht van de politie te trekken. Sommige over-
vallers hebben echter zo hun eigen ideeën over onopvallendheid.

R23: `Dan rijden we vier-, vijfhonderd meter in de gepikte auto, vanaf de bank. Voor-
dat ze [politie] die auto weer hebben gevonden, zitten wij in een klein autootje, in een
huurautootje, met de ramen open en de muziek keihard aan. En fluiten hè, dat valt niet
op. Want als je potdicht gaat rijden, en gaat racen met zo'n kop, en de politie rijdt één
keer langs, dan ben je de lul. Dus je moet gewoon meespelen, pret maken in die auto
en een beetje gek doen. Dat de politie denkt: die jongens zijn het niet, die hebben
helemaal niks op hun geweten.'

Professionele overvallers stellen eisen aan hun vluchtauto. Ze geven de
voorkeur aan kleine, in goede staat verkerende, snelle en niet al te opzich-
tige auto's. Sommige onervaren daders beseffen achteraf pas hoe belangrijk
het is een onopvallende auto te gebruiken.

R03: `Die auto ... van tevoren waren we daar [bij het object] al wezen kijken ..., maar
die auto had een kapotte uitlaat, dus dat trok nogal de aandacht. Dus bewoners in de
buurt die hadden van tevoren al gezien van "Hè, een beige Ford Taunus", en een dag
later- werd die overval gezet in diezelfde beige Ford Taunus, met dezelfde kapotte
uitlaat. Dus er was iemand zo snugger geweest om het nummerbord op te schrijven.
Maar die auto werd de hele tijd bij mijn voordeur gesignaleerd. Zodoende.'

Deze beginner maakte dus ook de fout de overval met dezelfde auto uit te
voeren als waarmee ze het object vooraf hadden bekeken. De vluchtauto
moet klein en snel genoeg zijn om op zijn minst de mogelijkheid te hebben
om bij een eventuele achtervolging de politie van zich af te schudden.
Daarnaast is het van belang dat het vluchtmiddel in een goede staat verkeert
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opdat de auto het onder alle omstandigheden doet. Een beginner huurde in
verband met de veronderstelde zenuwen van zijn mededaders zelfs een auto-
maat. Professionals stellen meer en hogere eisen aan het vluchtmiddel dan
wanhoopsovervallers en de meeste beginners. Door hun grotere ervaring in
het plegen van overvallen beseffen zij de waarde van een goed vlucht-
middel.

De typen vertonen weinig verschil in de keuze van hun vluchtdoel. Het
merendeel is het erover eens dat de veiligste plek om na de overval naar
toe te gaan de eigen woning of de woning van een van de mededaders is.
Daar kan het geld geteld en verdeeld worden waarna ieder zijns weegs kan
gaan.

Vraag: 'En het doel, het vluchtdoel. Wat was dat toen?' R14: 'Ah, meestal naar
iemand z'n huis. Soms deden we het ook zo dat we bij gewoon eerlijke jongens thuis
kwamen, maar dan zeiden we niks, dan hadden we gewoon de buit in de auto en dan
gingen we gewoon een jointje bij hem boven roken of zo, weet je, zonder dat hij
ervanaf wist [lacht]. Maar vaak gingen we naar ons eigen huis. Dat is het beste. Want
mocht het fout gaan, dan krijg je problemen met die jongen ook, weet je, als hij er
niks van weet. Dus het liefst ga je naar je eigen huis.'

Het merendeel van de daders pleegt een overval op een object dat binnen
een afstand van 10 kilometer van hun woning ligt. Als de overval op grote
afstand van de woonplaats wordt gepleegd, kiezen sommige overvallers
ervoor om in de directe omgeving van het object te blijven. Ze huren een
vakantiehuisje of duiken onder bij vrienden in de buurt. Een wanhoops-
overvaller die een overval in Friesland pleegde en zelf in de Randstad
woonachtig was, motiveert dit als volgt:

R32: 'Ja, dat verwachten ze natuurlijk niet, vooral niet in zo'n dorpje dat ze de mensen
zo dicht bij huis moeten zoeken. Ja, als je zo'n huisje hebt daar wonen meestal gewoon
mensen natuurlijk en ze verwachten niet dat iemand die daar woont 100 meter verder
een overval doet bij wijze van spreken. Tenminste het was vijf minuten rijden maar ...,
en het lag nog afgelegen ook, een afgelegen plaats in het bos en precies het laatste huis
in het bos, het waren weekendhuisjes en daar was ook al haast helemaal niemand dus
we werden helemaal niet gezien daar. Een garage erbij dus we moesten onze auto erin
zetten en dan lijkt het net alsof er helemaal niemand is.'

Uiteindelijk pakte dit plan heel anders uit, maar het streven naar een ele-
ment van verrassing is terug te vinden in de modus operandi van verschei-
dene overvallers. Een professional ging bijvoorbeeld na afloop van de
overval met zijn mededaders wandelen in de duinen en reed pas tijdens de
avondspits terug naar zijn woonplaats. Ook hij lichtte deze opmerkelijk
kalme vlucht toe met de opmerking 'Ze verwachten meestal dat je gelijk
pleite maakt, dat je maakt dat je wegkomt van de plek waar het gebeurd is.
Nou wij deden net andersom.'

8.2 De vlucht

Het komt weinig voor dat plegers van een overval tijdens of net na het
delict gearresteerd worden. Dit houdt vooral verband met het gegeven dat
de meeste overvallen hooguit enkele minuten duren. Deze snelheid, die
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inherent is aan het delict, brengt met zich mee dat het voor de meeste over-

vallers geen enkel probleem is tijdig het object te verlaten en een veilig

heenkomen te vinden. Daders die toch tijdens of net na de overval gevan-

gengenomen worden, genieten weinig aanzien onder andere overvallers.

Een professional brengt zijn minachting hierover als volgt onder woorden:

R27: `Want die overval op zich dat is het probleem niet. Meestal als je in de krant
leest dat een overval is mislukt - misschien één keer in een half jaar hoor je: politie
was er op tijd bij, overvallers gepakt op heterdaad- hoe vaak gebeurt dat nou? Zeg
eens eerlijk. Haast nooit man. (...) Ja, dan moet je echt een sukkel zijn hoor. God-
verdomme.'

Bij de 43 door onze respondenten gepleegde overvallen werden zes daders
onmiddellijk na de overval door de politie gearresteerd. Het gaat hierbij om
drie wanhoopsovervallers, twee beginners en één professional. Het gebruik
van scanners dat vooral onder de professionals gemeengoed is, draagt er
zorg voor dat juist deze overvallers zelden ter plekke gearresteerd kunnen
worden. Vier van deze `sukkels' werden buiten het object door de politie
opgewacht. Dat de politie bij deze overvallen op tijd is aangekomen, heeft
ze vooral te danken aan het personeel dat, naast het indrukken van het stil-
alarm, ook probeerde de overval te vertragen door bijvoorbeeld opzettelijk
langzaam het geld te overhandigen of dit zelfs te laten vallen. Daarnaast
werd één dader zodanig door een personeelslid verwond dat vluchten voor
hem onmogelijk was, en heeft een alerte passant één overvaller achtervolgd
waarop deze uiteindelijk door de gealarmeerde politie werd gearresteerd.

Het lukte 37 overvallers wèl het object te ontvluchten, maar zes hiervan
werden binnen een etmaal aangehouden. Vier van deze daders werden na
een achtervolging door de politie gearresteerd. Attent reageren van de poli-
tie en een aaneenschakeling van fouten door de daders resulteerden in deze
relatief snelle aanhoudingen. Bij een overvalteam waar al het een en ander
bij de voorbereiding was misgelopen en men elkaar bovendien weinig ver-
trouwde, wijzigde men ter plekke ook nog eens de vluchtplannen.

R08: `Binnen veertig seconden stonden we weer buiten met een tasje vol met geld. Dus
wij stappen in die auto, maar we hebben geen tweede auto. Dus we rijden. Ik zeg: "Rij
maar naar het ..., stappen we uit, rij ik, ga ik te voet met het geld en het wapen terug,
gewoon net alsof er niks aan de hand is. In de auto verkleden, jullie twee lopen gewoon
via een omweg naar het centrum terug." "Nee, nee, nee", maar we hadden het al
gedaan en je zit al onder spanning en je zit al in de auto en je hebt de bivakmuts nog
op. [Mededader zegt:] "Nee, nee, ik heb een vriend in Den Bosch, we rijden naar Den
Bosch." Ja, plankgas die auto en weg. Ja, ik wist nog niet dat het politie-apparaat zo
goed werkte dus hè ... Halverwege Den Bosch [lacht] zaten ze ons al achterna.'

In één geval kregen de daders een plofpakket met rode kleurstof verpakt in
een stapel geld mee, en waren ze na het exploderen hiervan voor de politie
gemakkelijk herkenbaar. Bij weer een andere overval sloeg een van de in
het object werkzame en bij de overval betrokken personeelsleden bij een
ondervraging snel door en werd de rest van de bende binnen enkele uren
opgepakt.

De meeste overvallers (31) weten echter succesvol van het object te
vluchten, hun vluchtdoel te bereiken en voor enige tijd de sterke arm te
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Tabel 17: Gebruikt vervoermiddel en type overvaller
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vervoermiddel wanhoops-
overvallers

beginners professionals totaal

auto 6 20 17 43
motorfiets 1 1 - 2

bromfiets - 2 - 2

fiets 2 3 1 6
openbaar vervoer - 2 1 3

ontwijken. Tijdens de vlucht maken overvallers gebruik van verschillende
vervoermiddelen waarbij de auto de meeste populariteit geniet en-kan het
Hollandser-de fiets op afstand als tweede eindigt (zie tabel 17).

Wanhoopsovervallers beperken zich het meest in het aantal vervoermid-
delen per overval: twee hebben geen enkel voertuig gebruikt, maar zijn te
voet van het object gevlucht; drie hanteerden één vluchtmiddel; en drie
wanhoopsovervallers combineerden twee voertuigen tijdens de vlucht.
Slechts bij één overval maakten deze daders een overstap naar een andere
auto. Wanhoopsovervallers maken ook slechts in zeer geringe mate gebruik
van gestolen of gehuurde auto's, voor het merendeel betreft het een eigen
vervoermiddel of is het geleend van familie of vrienden. Twee wanhoops-
overvallers, die beiden samenwerkten met in crimineel opzicht meer erva-
ren daders, hebben de overval met een gestolen auto gepleegd.

Beginners bedienen zich relatief veel van verscheidene vervoermiddelen.
Twaalf beginners combineerden twee en in een enkel geval zelfs drie voer-
tuigen. Slechts één beginner verplaatste zich te voet. De overige tien maak-
ten gebruik van één vervoermiddel, meestal ging het hier om een auto,
soms een (brom)fiets. Bij 18 van de 23 overvallen was er minimaal een
auto betrokken, waarbij het tien eigen auto's, zeven gestolen en drie ge-
huurde auto's betrof. Het is gezien de veelal lange criminele carrière van
beginners niet verrassend dat zij, veel meer dan wanhoopsovervallers,
gebruikmaken van een gestolen auto. Een aantal van deze daders heeft
een ruime ervaring opgedaan in het stelen van auto's. Beginners laten nooit
de auto stelen maar doen dit zelf.

De professionals bedienden zich allemaal van een of meer vervoermid-
delen, geen enkele dader vluchtte te voet van het object. Eén professional
pleegde zijn overval met een oude fiets als vervoermiddel, na eerder hier-
mee succesvol te zijn geweest. Voor het merendeel hanteerden professio-
nals twee gestolen of op een valse naam gehuurde auto's. Deze daders
gebruikten in geen enkel geval eigen auto's. Dit is een groot verschil met
beginners, die mede door hun onervarenheid de overval nog wel eens
plegen met de eigen auto.

De meeste overvallers maken afspraken om arrestatie te voorkomen,
bijvoorbeeld door de belofte niet te opzichtig met het buitgemaakte geld om
te gaan of zich gedurende een korte periode gedeisd te houden. Sommige
overvallers kiezen er daarom voor na de overval een tijdje te verdwijnen
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en gaan in het buitenland op vakantie, anderen huren een huisje in een
ander deel van het land en blijven daar tot het naar hun idee wat rustiger
is geworden.

8.3 De arrestatie

Voor de meeste overvallers geldt het als een vanzelfsprekendheid direct na.
een overval wat gas terug te nemen en niet al te opvallend met het overval-
geld om te springen, maar een enkeling maakt zich hier toch nog wel eens
schuldig aan. Een wanhoopsovervaller kwam een dag na de overval zijn
stamkroeg binnen, waar hij zijn mededader trof met voor zich een krant
met het bericht van de overval.

R37: `Toen stond die maat van mij aan de tafel met de krant voor zich en toen stond
hij iedereen aan te wijzen "Dat zijn wij geweest." Ik dacht toen: oh jee, nou zal je het
krijgen. Ik snap ook niet dat wij [daarop] nooit gepakt zijn.' Vraag: `Dat zei jouw maat
tegen de mensen in de kroeg?' R37: `Ja die liep daar dus gewoon een beetje bravoure
te trappen.'

Alhoewel dergelijk gedrag weinig voorkomt en deze onbezonnen daad van
zijn maat achteraf geen gevolgen bleek te hebben, is loslippigheid een veel
voorkomende oorzaak van aanhouding. Er zijn allerlei redenen aan te geven
waarom iemand gearresteerd wordt op verdenking van één of een aantal
overvallen. Bijna altijd gaat het om een combinatie van door de daders
gemaakte fouten en de activiteiten van het met de overval belaste recher-
cheteam. Vele overvallers lopen uiteindelijk toch tegen de lamp omdat ze
blijven doorgaan met het plegen van overvallen, vaak onnauwkeuriger wor-
den in hun werkwijze en de politie in de gelegenheid stellen verbanden te
leggen tussen de verschillende overvallen. Telefoontaps, langdurige obser-
vaties, getuigenverklaringen, identificatie van de daders door de slacht-
offers, ontdekken van belastend bewijsmateriaal als bij de- overval gebruikte
wapens of kleding en gedeeltes van de buit, kunnen uiteindelijk leiden tot
een aanhouding.

Overvallers wijten de arrestatie maar zelden aan door henzelf gemaakte
fouten. Slechts vijf daders erkennen dat hun eigen handelen debet was aan
de aanhouding. Een van hen, een beginner, beschrijft hoe hij en zijn mede-
daders uiteindelijk veroordeeld zijn.

R03: `We rijden daarzo. Maar ja, de uitlaat was kapot en het was niet zo'n beste auto,
dus hij wordt aangehouden, wegens te hard rijden. Maar ja, niemand van ons had een
rijbewijs. Dus hij laat het kentekenbewijs zien, maar die stond op naam van die maat
waar ik die inbraken mee deed. Zij werden dus meegenomen. En ik ..., mijn naam
werd genoteerd en mijn adres en zo. En ik kon gaan want ik zat niet achter het stuur,
dus ze konden mij verder weinig maken. Maar ja, die jongens werden meegenomen
naar dat bureau (...) en daar bleek dat die ene voortvluchtig was. Toen zijn ze verder
gaan zoeken en toen kwam het kenteken ..., dat verband had met een overval. Er lagen
nog wat spullen bij mij thuis, pistolen, bivakmutsen. Dus ik denk: die moet ik zo snel
mogelijk verstoppen. Ik was net thuis (...) en twee minuten later wordt er aangebeld.
Ik doe de deur open en dan staat in een keer m'n hele huis vol met politie. En toen
werd ik dus gearresteerd.'
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Bij vijf overvallen is er een direct aanwijsbare relatie tussen het noteren
door slachtoffers, omstanders of politie van het kenteken van de vluchtauto
,en de uiteindelijke aanhouding. Het zijn vooral wanhoopsovervallers die op
basis hiervan door de politie aangehouden zijn. Alhoewel beginners in
totaal tien op eigen naam geregistreerde auto's hebben gebruikt, was dit
slechts bij één beginner oorzaak van zijn arrestatie.

Het is onder overvallers gebruikelijker de verantwoording voor de
arrestatie af te schuiven op mededader(s). Achteraf blijken zij toch veel te
spraakzaam en lang niet zo betrouwbaar te zijn. Overvallers geven als een
van de belangrijkste redenen voor hun arrestatie op dat ze verraden werden
door gearresteerde mededaders. Als deze maatjes door de politie aange-
houden worden op verdenking van een overval en geconfronteerd worden
met allerlei bewijsmateriaal, verstrekken ze namen van anderen met wie zij
de overval hebben gepleegd. Bij tien overvallen speelde dit een belangrijke
rol in het achterhalen van alle betrokkenen.

Een andere omstandigheid die kan leiden tot aanhouding doet zich voor
als een deel van het oorspronkelijke daderteam in andere bezettingen het
plegen van overvallen continueert, of andere delicten gaat plegen, en ten
gevolge hiervan wordt gearresteerd. Deze aangehouden daders kunnen
tijdens de verhoorsituatie met onopgeloste overvalzaken worden geconfron-
teerd, wat kan leiden tot bekentenissen en verklaringen over andere betrok-
kenen bij-soms jaren-eerder gepleegde overvallen. Bij negen aanhou-
dingen speelde dit een belangrijke rol in de uiteindelijk veroordeling.

Naast het `doorslaan' bij de politie kan loslippigheid over de gepleegde
overvallen binnen de groep van mensen waarin men verkeert, de overvaller
eveneens zijn vrijheid kosten. Bij zes overvallers waren er mensen in hun
directe omgeving op de hoogte van de overval die dit aan de politie hebben
doorgegeven. Soms omdat ze zelf gearresteerd werden en dachten zodoende
voor strafvermindering in aanmerking te komen. Soms vormen afgunst of
onenigheid redenen om informatie over overvallen waar men zelf niet aan
heeft deelgenomen, door te spelen aan de politie.

R43: 'Ja, maar wat was het nou, die jongen waar ik de opgezette overval mee deed op
die gokhal, die had ruzie met de jongen waarmee ik de andere overval mee deed [de
laatste overval]. Die ene heet Jan van het pompstation en de andere van de gokhal heet
Piet. Dus Piet die had de politie gebeld en informatie gegeven over Jan. Dus op een
gegeven moment had ik samen met Jan die overval op het pompstation gezet en Piet
die wist dat en Piet die heeft de politie ingelicht om Jan een loer te draaien, maar hij
sleurde mij mee en dat was niet zijn bedoeling, maar ondertussen gebeurde het wel.
Dus toen zijn we gepakt.'

De meeste daders (28) werden binnen een maand na het plegen van hun
overval door de politie of een arrestatieteam aangehouden. Bij negen over-
vallers liet de arrestatie een tot zes maanden op zich wachten en vijf over-
vallers hebben langer dan een half jaar van hun vrijheid kunnen genieten
alvorens gearresteerd te worden (zie tabel 18).

Onder de overvallers die binnen een etmaal gearresteerd worden, vallen
ook degenen die op heterdaad worden gepakt. Drie van de vijf daders bij
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Tabel 18: Tijd tussen plegen delict en arrestatie naar type overvaller

tijdsverloop wanhoops-
overvallers

beginners professionals totaal

<1 dag 3 5 4 12
< 1 maand 4 10 2 16
<6 maanden - 5 4 9
> 6 maanden 1 2 2 5

wie de aanhouding meer dan zes maanden op zich liet wachten, zijn zelfs
pas drie jaar na het plegen van hun overval door de politie aangehouden.

Als een overvaller gearresteerd is, zal hij enige keren verhoord worden.
Overvallers reageren niet allemaal gelijk tijdens een ondervraging en hun
aanhouding betekent dan ook niet per definitie dat een ieder onmiddellijk
bekent. Wanhoopsovervallers bekennen echter meestal snel.

R38: 'Ik barstte in huilen uit. Ik had nooit gehuild. Huilen, tranen met tuiten, en
niet meer te stoppen, toen ik daar bij die recherche zat. Gewoon al die emoties, die
maanden en maanden in spanning. Dat kwam er opeens allemaal uit. Ik zeg: "God-
verdomme, ik kan toch niet tegen mijn moeder zeggen dat ik in de gevangenis zit?"
Hele rare dingen. Ik zeg: "Ik moet m'n katten eten geven." Hij zegt: "Jongen, rustig
aan." Want ik vond het wel tof dat ze niet zo raar tegen me gedaan hebben, en dat ze
niet autoritair ... Ik heb geen slechte gevoelens tegenover degenen die mij gearresteerd
hebben, of degenen die mijn zaak behandeld hebben, nee. [X] en [Y] zijn de twee
rechercheurs die bij mij de processen-verbaal hebben afgenomen. En die hebben dat
gewoon opgeschreven zoals ik dat gezegd heb. Dus ik vertelde gewoon ... Ik heb alles
toegegeven meteen.'

Wanhoopsovervallers zijn vaak niet goed opgewassen tegen de psychische
druk die een arrestatie en ondervragingen door politie met zich meebrengen.

Overvallers die een ruime ervaring met verhoorsituaties hebben - vooral
professionals, maar ook een aantal beginners - zullen alleen bekennen als
hen geen andere mogelijkheid rest, bijvoorbeeld als ze weten dat een team-
genoot al wel heeft bekend. Maar ook als de rechercheur zegt dat één of
een aantal mededaders een verklaring hebben afgelegd, kan en zal de dader
dat niet altijd onmiddellijk geloven.

R02: `Mond dichthouden hè. Zeggen dat je onschuldig bent. Maar dat moet je wel
kunnen dan. Ze komen met papieren, ze zeggen: "Kijk hier heb ik een verklaring, je
maatjes hebben al bekend, zeg het maar", of: "We hebben je vriendin vastgezet, begin
maar te praten of we laten je vriendin hier ook zitten." En daar moet je allemaal door-
heen kijken. Het is gewoon een spel wat ze spelen. En de eerste keer weet je dat niet.
Dan trap je er altijd in.'

Overvallers die behoren tot het type professional doen er vaker geheel het
zwijgen toe, welke verhoormethodes ook worden toegepast. Ook de crimi-
neel meer ervaren beginners kennen het klappen van de zweep en zijn vaak
goed op de hoogte van hun rechten en plichten.

R19: `Dan weet je op een gegeven moment okay, ik heb een overval gepleegd en ze
pakken je op, dan is het èf bekennen bf ontkennen. Bekennen is vragen om straf,
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ontkennen is ... Maar omdat je er al zo aan gewend bent dan weet je op een gegeven
moment ook van: nou krijg je het hvb, of je weet 21 dagen mogen ze je vasthouden, je
kan een lopend vonnis krijgen, wat hebben ze tegen mij, dat weet je allemaal. De hele
procedure weet je allemaal, maar iemand die nog nooit gezeten heeft, die. loopt de
stront toch uit zijn pijpen.'

De meeste daders bekennen uiteindelijk de hun ten laste gelegde feiten,
slechts een enkeling blijft ontkennen, maar wordt uiteindelijk vaak toch
veroordeeld op basis van overtuigend bewijsmateriaal.

8.4 Samenvatting en conclusies

De vlucht wordt als een van de belangrijkste elementen gezien van een
overval. Niet alleen wordt daar, gedurende de voorbereiding, relatief veel
tijd in gestoken, objecten worden mede gekozen op grond van de vlucht-
mogelijkheden. Vooral de aanwezigheid van veel straten en verscheidene
grote uitvalswegen in de omgeving van het object is volgens de meeste
overvallers van cruciaal belang. De meeste daders verkiezen om deze reden
een stad boven een dorp om een overval te plegen. Een dorp heeft boven-
dien het nadeel dat men daar minder anoniem is, wat de vlucht eveneens
kan bemoeilijken.

De meeste overvallers vluchten naar een woning van een van de team-
leden, waar men de buit verdeelt. Als vluchtmiddel wordt meestal voor de
auto gekozen. Vooral de professionals gebruiken vaak meer dan één auto.
Het tweede voertuig wordt dan gebruikt om in over te stappen snel na de
overval. Andere vervoermiddelen genieten aanmerkelijk minder popula-
riteit. Professionals maken gebruik van gestolen of op een valse naam
gehuurde auto's. Beginners en wanhoopsovervallers begaan nog wel eens
de fout om met de eigen auto de overval te plegen. Onwetendheid, gebrek
aan financiële middelen of het missen van contacten met autodieven zijn
hiervan vaak de oorzaak. Wanneer oplettende voorbijgangers dan het ken-
teken noteren, zal arrestatie snel een feit zijn.

Het is meestal een samenloop van omstandigheden die tot een arrestatie
leidt. Naast gemaakte fouten speelt loslippigheid van gearresteerde mede-
daders hierbij vaak een rol. Ook afgunst van criminele kennissen, die
informatie doorspelen aan de politie, kan resulteren in een aanhouding.
Bovendien scheppen sommige daders op over hun overval en gaan anderen
te opzichtig om met hun nieuw verworven rijkdom. Slechts zelden geven
overvallers te kennen dat zij hun arrestatie te wijten hebben aan hun eigen
fouten of aan effectief recherchewerk. Beginners en professionals, die meer
ervaring hebben met verhoorsituaties, zijn beter dan wanhoopsovervallers
in staat op het politiebureau te voldoen aan de in de criminele wereld zo
belangrijke zwijgnorm. Deze norm en andere belangrijke denkbeelden van
overvallers zijn onderwerp van hoofdstuk 9.
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R39: `Your life is crime, the way you think is crime, your social structure is crime,
everything.'

Aan het gedrag en de overwegingen van overvallers, zoals die vooral aan
de orde zijn gekomen in de hoofdstukken 6, 7 en 8, liggen talrijke meer of
minder impliciete waarden, normen, opvattingen en denkbeelden ten grond-
slag. Hoewel ze niet direct zicht- of tastbaar zijn, zijn ze leidraad bij het
nemen van beslissingen, zijn ze bepalend voor de manier waarop bijvoor-
beeld de overval en het eventueel gebruikte geweld gelegitimeerd worden
en vormen ze de `voedingsbodem' op grond waarvan i berhaupt tot het
plegen van criminaliteit wordt overgegaan. Daarom zal in dit hoofdstuk
deze ideeënwereld van de overvaller centraal staan.

Zonder te pretenderen uitputtend te zijn, komen de volgende onderwer-
pen aan de orde: opvattingen over criminaliteit, noties over geweld, neutra-
lisatietechnieken, morele codes, opvattingen over de `burgersamenleving'
en opvattingen over politie en justitie.

9.1 Opvattingen over criminaliteit

Overvallers hebben moeite om de vraag te beantwoorden naar wat `een
crimineel' en criminaliteit is. Zij hebben er wel opvattingen over, maar een
eensluidende definitie wordt zelden aangetroffen. Het probleem schuilt vaak
in een wisselende nadruk op maatschappelijk geaccepteerd gedrag en 'cri-
mineel wenselijk' gedrag. Deze nadruk varieert per type overvaller. Omdat
de wanhoopsovervaller nauwelijks een criminele carrière achter de rug
heeft, legt hij vaak nauwere en meer conventionele grenzen aan dan de pro-
fessional en beginner. De laatste twee-betrekken vooral cie manier van leven
en werken als crimineel in hun beschouwingen; criminaliteit als 'lifestyle'.

Een wanhoopsovervaller (R10): `Een crimineel is iemand die een pakje shag jat, dat is
voor mij al een crimineel. Of iemand die de gedachte heeft om een bar te kraken of
een overval wil doen of een sportzaak leeg wil halen, dat is voor mij een crimineel.'

Een beginner (R18): `Een crimineel is volgens mij iemand die op een gegeven moment
zijn geld verdient met misdaad (...), en die daar ván leeft en ook náár leeft.'

Een professional (R05): `Dat is een moeilijke vraag. Iemand [is] een crimineel als zijn
inkomen uit de zaken [criminaliteit] komen. Iemand die dus al zijn inkomen heeft uit al
die zaken en bepaalde gedeeltes van dat geld ook weer investeert in andere zaken.'

Waar wanhoopsovervallers `crimineel', in overeenstemming met de maat-

schappelijke definitie, overwegend negatief gebruiken, zijn beginners en

professionals ambivalent over deze term. De ene keer gebruiken ze de term
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crimineel in negatieve zin, voor collega's op wie ze neerkijken, de andere
keer hanteren ze de term als een soort geuzennaam, voor plegers van delic-
ten die hoog in de hiërarchie staan.

R42: `Natuurlijk, een overvaller is ook een crimineel, maar ik vind een echte crimineel
is iemand die geweld gebruikt. Die vind ik meer crimineel dan iemand die op een, niet
op een eerlijke manier, maar op een sportieve manier ... als je op een sportieve manier
je geld kunt pakken. Je bent allemaal crimineel, het mag niet gewoon. Maar als je weet
dat iemand geweld gebruikt heeft dan denk ik van: die verdient in wezen zijn straf
meer dan als je gewoon je centen gepakt hebt.'

Anderen geven een positiever invulling aan het begrip crimineel.

R19: `Criminelen zijn dus mensen die regelmatig voor oplichting of voor inbraken of
voor overvallen [vastzitten]. Een crimineel is dus niet iemand die regelmatig voor
vechten vastzit. Dat is gewoon een vechtersbaasje, geen crimineel. Dat heeft niks met
geld te maken.'

ROl: 'Zoals wat bij Ajax-Feyenoord is gebeurd [twee bommen op het veld gegooid],
vandalisme, dat noem ik geen crimineel. Die jongen die steelt niks. Hij flikt wat. Dat
noem ik geen crimineel, ook geen criminaliteit.'

Omdat wanhoopsovervallers de grens tussen geaccepteerd en crimineel
gedrag ongeveer daar leggen waar de samenleving als geheel dat doet, zijn
ze geneigd hun overvallen als crimineel gedrag te zien. Aan de andere kant
hebben ze geen crimineel zelfbeeld. Door het ontbreken van een criminele
carrière, zien ze zichzelf meer als het slachtoffer van omstandigheden dan
als een crimineel. Beginners en professionals beschouwen zichzelf vaak wel
als crimineel, maar alleen dan wanneer ze een positieve invulling geven aan
dit begrip. Ze definiëren crimineel dan in termen van levenswijze en werk.
Als overvallers van deze twee typen `crimineel' negatief gebruiken, reser-
veren ze het woord voor plegers van delicten waarboven zij zich verheven
voelen.

9.2 Opvattingen over geweld"

In de periode waarin het veldwerk voor dit onderzoek verricht werd, vond
in Oosterbeek een overval plaats die veel stof deed opwaaien. De Telegraaf
berichtte de volgende dag:

'Twee doden en gewonde bij brute slachting in supermarkt. "Voor Nederlandse begrip-
pen uniek in zijn gruwelijkheid", zo noemde een woordvoerder van het dertig man
sterke recherche-bijstandsteam Gelderland de roofoverval gistermorgen vroeg op een
vestiging van Albert Heijn aan de Pastoor Bruggemanlaan in Oosterbeek, waarbij twee
medewerkers op de grond liggend van achteren werden doodgeschoten en een derde
medewerker levensgevaarlijk werd gewond. (...) Uit de eerste getuigenverklaringen is
gebleken dat twee met riotguns gewapende en gemaskerde Nederlandse overvallers
zonder pardon het vuur openden op de op de grond liggende AH-medewerkers toen die

22 De tekst van deze paragraaf maakte, in een iets andere vorm, deel uit van een eerder

gepubliceerd artikel over geweld bij gewapende overvallen: Kroese en Staring, 1991.
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niet in staat bleken de kluissleutel af te geven omdat zij die niet in hun bezit hadden.'
(De Telegraaf, 15 mei 1990)

Verbolgenheid over het bij deze overval gebruikte geweld werd niet alleen
gevoeld door de journalist en het publiek voor wie hij dit bericht schreef.
Ook in de gevangenis werd ongemeen heftig gereageerd op de gebeurte-
nissen in Oosterbeek; op de luchtplaats was het dagenlang onderwerp van
gesprek. Vrijwel alle gedetineerden spraken schande over de wijze waarop
de overval was verlopen. Het geweld werd algemeen veroordeeld en de
plegers ervan werden afgeschilderd als dom en gekarakteriseerd als `geen
echte criminelen'. Ook in de interviews met overvallers kwam het onder-
werp aan bod.

R30: `Als je iemand overhoop schiet, dat is het laagste wat je kan doen. Dan ben je
gewoon gestoord. Zoals die gasten met die Albert-Heijnzaak; als ze hier komen te
zitten, zullen ze het niet fijn hebben bijvoorbeeld.'

R24: `Dat is de grootste schande die er is, dat wordt door niemand geaccepteerd. (...)
Om ze dan eerst maar even neer te knallen en "nou moet de kluis maar los", dat wordt
door niemand geaccepteerd. Ik denk ook dat ze verraden worden. Maar ze komen
waarschijnlijk uit een milieu waar de echte criminelen niets mee te maken willen heb-
ben. [Het zijn] gevaarlijke gekken die de handel verpesten. Dat zijn gestoorden joh, dat
zijn echt gestoorden. [Ze] worden ook door niemand geaccepteerd, zelfs niet door
mensen die een hoop risico durven te nemen. Die accepteren dat niet.'

Teneinde te verduidelijken welke opvattingen over geweld gemeengoed zijn

bij overvallers, kijken we naar een criminologische definitie van geweld.

`Criminal violente may be defined generally as the actual or threatened, knowing, or
intentional application of statutorily impermissible physical force by one person directly
against one or more other persons for the purpose of securing lome end against the
will or without the consent of the other person or persons.' (Weiner, 1989, p. 36)

Weiner maakt voorts een onderscheid tussen expressief en instrumenteel
gewelddadige misdaden. Het uitoefenen van en de dreiging met geweld
heeft een 'expressief' arakter als het verlangen om iemand te verwonden
of te doden centraal staat, of als dit geweld enkel dient tot het ontladen van
een emotionele prikkeling. Er is sprake van instrumenteel geweld als dit
geweld niet het doel op zich is, maar een middel tot het verkrijgen van
gewenste goederen en/of diensten (Weiner, 1989, pp. 36-37). Block han-
teert in zijn boek `Violent Crime' een soortgelijke tweedeling in vormen
van geweld. Evenals Weiner gebruikt Block (1977, pp. 8-10) de term
`instrumenteel geweld'. Het bij overvallen toegepaste geweld is volgens
Block primair instrumenteel; het is geen doel maar middel en tevens ver-
bonden aan een door de overvaller gemaakte kosten-batenanalyse. Het niet-
instrumentele geweld, dat bij Weiner `expressief geweld heet, wordt door
Block `impulsief geweld genoemd. Het is geen middel maar doel en is niet
het resultaat van een afwegingsproces.

De grens tussen beide vormen van geweld is niet altijd even scherp te
trekken, we zagen reeds dat er overvalsituaties zijn waarin instrumenteel
geweld overgaat in impulsief geweld.
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Overvallers geven, vergeleken met bovenstaande criminologische definitie,
een andere invulling aan het begrip geweld. Het dreigen met geweld, wat.
deel uitmaakt van Weiner's definitie van dit begrip, wordt door de meeste
overvallers niet als een vorm van geweld gezien. De dader pleegt een over-
val om geld te verkrijgen, niet om zijn slachtoffers moedwillig te kwellen
of kwaad te doen. Aan de andere kant moet de overvaller zijn slachtoffers
doen geloven dat hij wel degelijk fysiek geweld zal uitoefenen als hij wordt
tegengewerkt. Dreiging is daarom onvermijdelijk en inherent aan het delict;
het wordt door de overvaller meestal los gezien van het fysiek schade
berokkenen aan slachtoffers van een overval.

RO1: `In de bank ..., nee, geen geweld. Alleen maar gedreigd hè. Maar dat noemen ze
ook geweld hè. Heel raar bij die kankerjustitie.'

In de perceptie van de overvaller is pas sprake van geweld wanneer licha-
melijk letsel aan het slachtoffer wordt toegebracht.

R42: `Ik denk dat er sprake is van geweld als je handtastelijk gaat worden. Lichamelijk
met mensen in contact komt, gaat slaan. Dan zeg ik: je hebt geweld gebruikt, en in het
ergste geval schieten natuurlijk.'

Een klein deel van de overvallers onderkent wel het gewelddadige karakter

van bedreiging maar ziet het veelal als de minst kwade vorm van geweld.

R19: `Ja imponeren hè. Dus je komt binnen en je zet dat ding [bivakmuts] op je hoofd.
Op dat moment ben jij er wel op voorbereid, alleen die mensen zijn er niet op voor-
bereid. Die zijn verschrikkelijk angstig, wat erg genoeg is hoor, daar gaat het niet om.
Maar om geld te pakken moet je imponeren. (...) Geweld kan ook geestelijk zijn. Ik
doe het liever geestelijk op zo'n moment, zonder wapens of wat dan ook.'

Overvallers maken een onderscheid tussen `zinvol' en `zinloos' geweld. De
belangrijkste norm ten aanzien van het toepassen van geweld is dat het in
dienst moet staat van een doel: het controleren van de situatie, het breken
van eventuele tegenstand en uiteindelijk het verkrijgen van geld. Het door
overvallers als `zinvol' bestempelde geweld komt dus overeen met het
`instrumentele' geweld van Weiner en Block. Afhankelijk van de situatie is
het gebruik van `zinvol' geweld noodzakelijk en daarom - naast dreiging -
ook intrinsiek verbonden aan het plegen van een overval.

R38: `En dan kom je natuurlijk weer aan bij het punt van wat is acceptabel en wat is
niet acceptabel. Nou, ik vind dat iets acceptabel is zolang je er niet voor hoeft te
moorden en dat je met zo min mogelijk problemen, zowel voor de partij die je overvalt
en voor de overvaller, je doel kunt bereiken. Gaat iets niet dan doe je het niet. Niet
doorzetten en met grof geweld en machinegeweren en toestanden. Nee, probeer clever
na te denken hoe iets kan.'

Het bij de overval toegepaste geweld dat niet in dienst staat van dit doel, is
`zinloos' en dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Ook met de term
`zinloos' geweld lijken overvallers zich onbedoeld bij Weiner en Block
aan te sluiten. Het `zinloos' geweld van de overvallers valt samen met het
`expressief geweld van Weiner en het `impulsief geweld van Block omdat
het niet in dienst staat van het welslagen van de overval. Een `goede over-
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val' kenmerkt zich door het ontbreken van `zinloos' geweld. De overvaller

die `zinloos' geweld gebruikt, ziet zijn status in de criminele wereld dalen.

R18: '(...) ook een keer zijn we in een bank. Er liggen negen mensen plat op de grond
en er ligt een gozer bij, een flinke gozer, maar hij deed precies wat er gezegd werd en
helemaal niks anders. Mijn maat vond op dat moment dat hij daar wat mee moest
doen. Hij moest hem pakken op de een of andere manier. Hij heeft hem lopen rammen
met de kolf van die riotgun. Nou dat slaat gewoon nergens op, dat had gewoon hele-
maal geen enkele zin.'

R44: 'In die [criminele] wereld is geweld heel tolereerbaar. Als je maar niet op iemand
gaat dansen als hij eenmaal ligt.'

`Zinloos' geweld werd door de respondenten die het ondanks het bestaan
van de norm hadden toegepast, betreurd. Niet alleen vanwege het toege-
brachte leed maar ook omdat zij zich generen voor dit blijk van amateu-
risme.

Uit het voorgaande blijkt dat overvallers dreigen met geweld en meestal
ook het toepassen van instrumenteel geweld acceptabel achten. Al het
andere geweld wordt beschouwd als zinloos en is dientengevolge afkeu-
renswaardig. De norm dat geweld slechts aangewend moet worden voor-
zover dat in dienst staat van het welslagen van een overval, zorgt voor
een beperking van het tijdens overvallen uitgeoefende fysieke geweld (zie
paragraaf 7.3).

Hoewel wanhoopsovervallers, beginners en professionals de mening
delen dat geweld beperkt moet worden tot een niveau dat noodzakelijk is
voor het slagen van de overval, hebben ze verschillende standpunten over
het toepassen van meer geweld dan dreiging. Wanhoopsovervallers zijn niet
bereid tot meer dan dreigen. Beginners en professionals zijn daar wel dege-
lijk toe bereid en zullen, als ze worden tegengewerkt, instrumenteel geweld
gebruiken om de tegenstand te breken. Slachtoffers die zich actief verzet-
ten, worden door beginners en professionals 'helden' genoemd. Helden
verdienen in de ogen van die overvallers geen enkele consideratie en zijn
zelf verantwoordelijk voor het extra geweld dat meestal het resultaat is van
hun tegenstand.

9.3 Neutralisatietechnieken

Slechts weinig daders betuigen hun spijt over de door hen gepleegde over-
vallen. De enkeling die zijn acties achteraf betreurt, behoort tot de wan-
hoopsovervallers. Het overgrote deel van de overvallers heeft geen last van
wroeging.

R27: 'Je hebt ook mensen die gaan brieven schrijven van "Het spijt me dat ik me zo
heb gedragen." Dat type ben ik niet. Het spijt me van geen kant. Wat ik doe, daar sta
ik voor in. "Spijt", dat zeg ik tegen de rechter, tegen de officier, tegen de smerissen.
Maar voor mezelf: ik heb er geen spijt van. Spijt dat ik gepakt ben ja. Daar heb ik
spijt van.'

Niettemin doen veel overvallers pogingen om hun delict te rationaliseren.
Allerlei argumenten worden aangedragen om de maatschappelijk gevoelde
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ernst van het delict overval in een ander daglicht te stellen. Zij legitime-
ren op deze manier het plegen van een overval en neutraliseren in zekere
zin hun geweten. Sykes en Matza (1957) beschrijven de manieren waarop
delinquenten hun daden rechtvaardigen. De auteurs onderscheiden vijf ver-
schillende 'techniques of neutralization':
1. het ontkennen van verantwoordelijkheid;
2. het ontkennen van onrecht/schade;
3. het ontkennen van het slachtoffer;
4. het veroordelen van de veroordelers;
5. het zich beroepen op hogere loyaliteiten.

Volgens Sykes and Matza komen deze technieken, kort gezegd, neer op:
'I didn't mean it', 'I didn't really hurt anybody', 'They had it coming to
them', 'Everybody's picking on me' en 'I didn't do it for myself, of vari-
aties hierop (1957, p. 669).

Of deze neutralisatietechnieken deel uitmaken van een crimineel sub-
cultureel patroon, en het de dader mogelijk maken zijn delicten zonder
gewetenswroeging te plegen, of slechts rationalisaties achteraf zijn, is punt
van discussie (zie Hamlin, 1988). Zonder op deze kwestie verder in te
gaan, kan gesteld worden dat ook overvallers zich bedienen van neutrali-
satietechnieken. De vijf door Sykes en Matza genoemde neutralisatietech-
nieken worden door onze respondenten niet alle even vaak genoemd. Over-
vallers hebben een voorkeur voor enkele van deze technieken.

ad 1. `Het is niet mijn schuld. ' (Het ontkennen van verantwoordelijkheid)
Het ontkennen van verantwoordelijkheid gaat volgens Sykes en Matza ver-
der dan het beweren dat de deviante actie `per ongeluk' werd ondernomen.
Vaker wordt gewezen op motiverende omstandigheden die buiten de contro-
le van de persoon liggen. Een onfortuinlijke jeugd, slechte vrienden of het
opgroeien in een `achterbuurt'. Opmerkelijk is dat bijna geen enkele over-
valler zich hierop beroept. Integendeel, vrijwel iedereen neemt zelf de ver-
antwoordelijkheid voor de keuze een crimineel pad te bewandelen en tot het
plegen van overvallen te zijn overgegaan. Sommige wanhoopsovervallers
voeren omstandigheden buiten hun controle op als aanleiding voor de door
hen gepleegde overval(len). Een van hen, een beeldend kunstenaar, raakte
in de problemen toen de BKR werd afgeschaft, problemen die nog werden
vergroot door zijn druggebruik en een op de klippen lopend huwelijk.

R17: '(...) ik zal je zeggen waardoor ik in de gevangenis ben gekomen. Dat komt voort
uit bitterheid, desillusie, gewoon pure bitterheid, niet meer zien zitten, bijna niets meer
te verliezen hebben. En dan doe je gekke dingen. Bij een heleboel is het natuurlijk
winstbejag, risico's erbij incalculeren, afwegen. Dat deed ik niet. Ik bedoel: ze kunnen
je zo ver brengen, weetje wel.'

Beginners en professionals wijzen een dergelijke 'verklaring' van hun acties
af. 'Je staat ervoor' is iets dat ze niet moe worden te verklaren en ze accep-
teren daarmee aansprakelijkheid voor hun daden.

ROl: 'Ik weet wat ik ga doen van te voren. Als ik gepakt wordt, ja, pech. [lange stilte]
Want toen ik die bankdirecteur heb gepakt, ik wist ongeveer wat ik zou krijgen, dat dat
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geen maanden meer waren, dat het over jaren ging. Als je dan schuld gaat hebben,
moet je nooit aan zoiets beginnen. (...) Nee, nee, geen schuldgevoel, nee, echt niet.
Ik weet waar ik aan begin.'

De tweede door Sykes en Matza genoemde neutralisatietechniek wordt door
overvallers verreweg het meest gebruikt.

ad 2. `Ik deed niemand kwaad.' (Het ontkennen van onrechtlschade)
Bij deze techniek stelt de delinquent dat zijn daad weliswaar onwettig is,
maar dat daardoor niemand onrecht wordt aangedaan of schade wordt
berokkend.

Vrijwel alle respondenten gebruiken vooral deze techniek om hun over-
val(len) te rechtvaardigen. Het ontkennen van onrecht en schade door over-
vallers neemt verschillende vormen aan.

In de criminele wereld maakt men onderscheid tussen slachtoffers die
het geldelijke verlies gemakkelijk kunnen dragen en slachtoffers bij wie dit
niet of minder het geval is. Een van de meest gebruikte beelden in dit ver-
band is `het oude vrouwtje'. Onze respondenten spraken vaak hun minach-
ting uit over lieden die op straat `oude vrouwtjes hun tas afpakken'.

R02: `(...) mensen die oude vrouwtjes beroven of zo. Met de fiets langsrijden en de tas
meenemen. Dat vind ik belachelijk allemaal.'

Een overvaller wiens zoon zich bezighoudt met straatroof schaamt zich
voor hem:

R44: `(...) het is niet eerloos wat ik doe; het tast mijn eer niet aan, voor mijzelf.
Terwijl mijn zoon, dat is rampzalig zoiets, ook voor mij; ik heb er veel verdriet van.
Ken je het Gemeentemuseum in (...)? Als je om het hoekje gaat, wat struikgewas, de
derde struik, dat is de uitvalsbasis van mijn zoon. Daar zit hij te loeren totdat de
nietsvermoedende (...) Hij heeft een keer een mensje meegesleept en weet je wat er in
de tas zat? Aardappelschillen om de eendjes te voeren. En ze liet ook niet los hè.
Zoiets overkomt hem dan weer.' Vraag: `Waarom vind je dat eerloos?' R44: 'Ener-
zijds uit mijn machocultuur: je moet niet selectief agressief zijn. Ik vind de enige
houding is: hier sta ik en kom maar. (...) Een tegenstander moet waardig zijn.'

Het oude vrouwtje staat niet alleen model voor een ongelijkwaardig slacht-
offer, dat alleen wordt gepakt door lafhartige mensen, tevens geven over-
vallers met dit beeld aan dat ze het onbehoorlijk vinden te stelen van men-
sen die niet rijk zijn. Daarnaast is het minder belastend voor het geweten
van de dader wanneer het buit gemaakte geld uit een minder persoonsge-
bonden, meer anonieme bron komt.

R22: 'Ik ben gelovig opgegroeid hè. Ik weet ook dat er een God bestaat. Dus ik kan
niet tegen mijn geweten inwerken, snap je. Ik zou ook nooit een oude vrouw kunnen
beroven, of zoiets. Die dingen kan ik niet doen, snap je. Ik kan wel bijvoorbeeld de
belasting oplichten, als ik een zaak heb. Ik heb schijt aan die gasten. Dat is toch het
geld van de overheid. Het geld is van het hele land. Niemand huilt; ik doe niemand
pijn, weet je.'

In geldinstituten zijn anonimiteit en rijkdom verenigd. Door een bank te
overvallen wordt - in de ogen van de daders - daarom niemand persoonlijk
geschaad. Banken zijn immers zo rijk dat ze het buit gemaakte geld niet
zullen missen.
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R14: 'Ik neem liever van een bank dan van mensen die er hard voor hebben gewerkt of
zo. Dus als je het moet gaan vergelijken, schuldig voel ik me niet.'

Ook voor andere commerciële objecten wordt dit argument gehanteerd.

R17: '(...) want het stuit mij ook tegen de borst dat ik een klein winkeltje binnenga en
daar de hele opbrengst te stelen en dat je dan iemand echt dupeert, weet je wel. Daar
hou ik wel rekening mee. Het zijn allemaal hele grote; als je daar een ton van pikt, oh
ja, dan is het alsof je een dubbeltje verliest.'

Bovendien hanteren overvallers vaak het argument dat geldinstituten best
overvallen mogen worden omdat deze objecten verzekerd zijn.

R38: `(...) een bank is verzekerd, dus die pijn hebben ze al niet. Die meisjes hebben
een opleiding om in stresssituaties te reageren. (...) Ik zag het zo: ik deed geen mensen
kwaad, ik verwondde niemand, banken wisten dat ze overvallen kunnen worden.'

Geldinstituten zijn in de visie van overvallers ingesteld op overvallen. Het

personeel is geïnstrueerd en daardoor opgewassen tegen de spanning die

een overval met zich meebrengt.

Ook het afzien van het gebruik van `zinloos' geweld tijdens de overval
brengt veel overvallers ertoe te denken dat geen schade aan de slachtoffers
wordt toegebracht. Weliswaar zijn sommige overvallers zich bewust van de
geestelijke belasting die een overval met zich mee kan brengen, maar de
meesten trekken de verhalen over psychische schade bij slachtoffers in
twijfel. Veel overvallers rechtvaardigen hun daden door erop te wijzen dat
ze terughoudend met het toepassen van geweld zijn geweest.

R05: `Ja, en dan zeggen ze: "Het personeel gaat er psychisch aan onderdoor." Ja, ik
bedoel, als ze na een overval vragen van "God, zijn jullie geschrokken?", dan willen
die mensen allemaal wel interessant doen, en dan zijn ze allemaal verschrikkelijk
geschrokken. Er zullen heus wel mensen bij zijn die geschrokken zijn, maar dat dat
echt zo ingrijpend is als de rechterlijke macht voor doet komen, nee, dat kan er bij mij
niet zo in.'

Menig overvaller vindt juist dat hij zijn slachtoffers voorzichtig en relatief
vriendelijk tegemoet is getreden.

R42: 'Ik zet daar mijn vraagtekens achter, de geestelijke schade. Als je later die getui-
genverklaringen leest van die mensen, nou ze maken er wild-westverhalen van. (...) Ik
bedoel: het is niet leuk als je overvallen wordt, maar je probeert die mensen op hun
gemak te stellen. Er was een Surinaamse vrouw, een schoonmaakster of iets dergelijks,
die schrok ontzettend en ja, ik maak er een beetje droge opmerking over; ik zeg:
"Mevrouwtje rustig maar, ik discrimineer niet." Ik heb ze in een keukentje gezet; ik
moest wachten op de vrouw die met de sleutel van de kluis moest komen. Nou, rustig
aan gewoon. Ja, dat ging vrij gemoedelijk allemaal. Toen hoorde ik iemand over koffie
praten en toen heb ik gezegd: "Ga maar dat keukentje in." Wel gezorgd dat niemand
ze van buiten kon zien natuurlijk. Eerst zelf in het keukentje gekeken of er niets lag,
en naar buiten gekeken of niemand ze kon zien. Toen was er een dode hoek waar
niemand ze kon zien zitten. Toen zeg ik: "Zet maar een bak koffie als je dat wil."
Dat moeten ze zelf weten. Ja toch?'

Deze neutralisatietechniek kan ook de vorm aannemen van een 'Robin-
Hoodgevoel'. De dader doet in zijn visie niet alleen de slachtoffers geen
onrecht, omdat die toch geld genoeg hebben, hij doet bovendien soms recht
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aan de minder bedeelden. Menig overvaller laat zijn familie en vrienden
meeprofiteren van zijn successen.

R42: 'Je bent ook goed voor je ouders natuurlijk. Mijn vader is ook maar een gewone
werkman en nu in de WAO. En dan is het ook niet meer wat het geweest is. Mijn
moeder kan ook niet kopen wat ze vroeger deed en dan douw je ze wel eens wat in de
handen.'

R38: 'Ik speelde Sinterklaas. Ik zeg: "Jongen, maak je niet druk, jij hebt altijd goed
voor mij gezorgd." Jongens die mij wel eens mee uit eten hadden genomen, nou, die
stak ik in de kleren. Dan kocht ik Hugo Boss. Ik gaf 20.000 gulden voor het opzetten
van een snackbar. Ik gaf 50.000 gulden voor het beginnen van een kroeg. Ik gaf die
10.000 gulden om stuff te halen. (...) Ik gaf het hele restaurant wijn, of ik gaf het hele
restaurant z'n voorafje cadeau, of ik gaf het hele restaurant champagne. Niet om de
patjepejer uit te hangen, nee, ik was gewoon ontzettend gelukkig en ik was altijd van
mening dat je met andere mensen moest delen. Ik heb heel veel gaven anoniem gedaan;
ik heb Greenpeace geld gestuurd. (...) Dus ik voelde me inderdaad-ik zal het maar
bij z'n naam noemen-Robin Hood.'

ad 3. `Het is hun eigen schuld. ' (Het ontkennen van het slachtoffer)
Zelfs wanneer de delinquent accepteert dat hij met zijn acties schade heeft
berokkend aan de slachtoffers, kan hij dit neutraliseren door vol te houden
dat de schade acceptabel is in het licht van de omstandigheden. De verant-
woordelijkheid voor het toegebrachte leed wordt gelegd bij het slachtoffer,
die daarmee wordt getransformeerd tot boosdoener.

Dit neutralisatiemechanisme wordt door overvallers vooral gehanteerd
indien de slachtoffers fysiek schade werd toegebracht. Een slachtoffer dat
tijdens de overval verzet pleegt, wordt een `held' genoemd. In de ogen van
de meeste overvallers zijn helden `dom' en hebben ze het geweld dat ze
door hun verzet oproepen, aan zichzelf te wijten.

ROl: `Wanneer ik [er] geweld bij gebruik, ga ik me ook niet schuldig voelen. Want
elke persoon, elke burger in Nederland weet dat als ie een overvaller tegen gaat zitten,
dat ie zoiets kan verwachten. Het wordt ook van te voren tegen hem verteld! Van
"Hou je rustig, anders gebeurt er dit en dit." Hij doet het toch. Wie kiest ervoor?
Hij kiest ervoor, voor die klap. Zo bekijk ik het dan hè.'

Soms ook `verdient' iemand om andere redenen het leed dat hem wordt
aangedaan. Een respondent die een overval uitvoerde op een reisbureau,
waar zwart geld werd gewisseld, rechtvaardigt zijn overval door te bena-
drukken dat zijn slachtoffer zelf ook op een illegale manier aan zijn geld
was gekomen.

R26: 'Nee, ik heb mezelf nooit schuldig gevoeld, omdat het mijn bedoeling niet was
om iemand te gaan vermoorden of zo. Het was puur het geld nemen en wegwezen. En
zo'n 295.000 gulden van die vent pakken. Ik bedoel: volgens mij maakt [verdient] hij
dat elke dag. Hij mist het gewoon niet. En het is zelf ook een crimineel, dat is ook
zwarte handel, ik bedoel maar.'

ad 4. `Ze zijn zelf geen haar beter. ' (Het veroordelen van de veroordelers)
Een vierde techniek bestaat uit een 'condemnation of the condemners',
waarbij de delinquent de aandacht verschuift van zijn delicten naar de mo-
tieven en acties van degenen die zijn daden veroordelen. Hij kan de veroor-
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delers hypocriet, corrupt, enzovoort noemen en ze afschilderen als `deviants
in disguise'. Waar in de vorige techniek het slachtoffer in een kwaad dag-
licht wordt geplaatst, zo gebeurt dit in deze techniek met de alle anderen
die de criminele actie veroordelen.

Net als `het ontkennen van onrecht' is `het veroordelen van de veroor-
delers' een techniek die overvallers vaak hanteren.

R05: `Als ik kijk wat er dus overal gebeurt, dan is het dus zó dat wij dus in de
gevangenis zitten en, ik noem maar iets, zo'n Masson, of De Vries van het ABP, en
wie hebben we nog meer gehad, Bernhard met Lockheed, en dat lijstje is nog wel wat
groter, die komen nooit te zitten. Die hoeven voor mij niet te zitten. Er hoeft voor mij
niemand in de gevangenis te zitten, maar dat zijn wel dikwijls de mensen die roepen
van "Oh, overvallers dit en dat" en "Doodstraf invoeren", en dan zeg ik: "Dan zijn
jullie wel verkeerd bezig".'

R38: `En dat is wat mij zo tegen de borst stuitte van de maatschappij. De oneerlijkheid
in de berechting van mensen. Ben jij een politicus en maak je een fout, dan krijg je een
gouden handdruk. Ben je een gevangenisdirecteur en maak je een fout, dan krijg je een
gouden handdruk. Ben je Jan Lul en maak je een fout, dan hangen ze je aan een boom.
Het is zo; en het is al eeuwen zo.'

Een andere les uit geschiedenis wordt getrokken door respondent 27:

R27: `Welk grootkapitaal is nou eerlijk verdiend? Kijk maar naar het Koninklijk Huis,
kijk maar ..., ja overal, kijk maar om je heen. Grootkapitaal is meestal niet eerlijk
verdiend. Om rijk te worden moest je roven. Zo werden mensen vroeger rijk. Die
kapitalen, dat zijn nou de gevestigde kapitalen in de wereld. Die zijn vroeger zo rijk
geworden, maar die maken nu de dienst uit. Snap je?'

Niet alleen maatschappelijk hooggeplaatste en politiek machtige mensen
moeten het vaak ontgelden in deze verhalen, ook de eenvoudige, schijnbaar
eerzame burger is meestal geen haar beter dan de overvaller.

R05: 'Maar als die mensen geld aan je kunnen verdienen, als ze er wat wijzer van
worden, dan zijn ze ineens wel vriendelijk. Nette burgers, die zaken hebben. Al weten
ze met wat voor iemand ze te maken hebben, als ze kunnen verkopen ... Hetzelfde als
met die nette mensen die nette autobedrijven hebben: als die kunnen verkopen interes-
seert het ze ook niet, al is bij de buurman de bank overvallen. Als ze maar aan je
kunnen verdienen dan is het prima joh.'

Net als ondernemers, doen ook andere burgers hun voordeel met de vruch-
ten van de arbeid van de crimineel.

R41: 'Als ze iets goedkoper kunnen krijgen, een videootje of zo, dan kopen ze het. Je
kunt elkaar wel voor de gek houden, maar er zijn zo veel mensen die toch iets kopen
wat gejat is, omdat de prijs klopt. Kijk, ze zouden misschien niet zelf een inbraak
doen, of een overval, maar als ze een videootje goedkoop kunnen kopen dan doen ze
dat wel.'

ad 5. `Ik deed het niet voor mezelf. ' (Het zich beroepen op hogere loyali-
teiten)
Bij deze neutralisatietechniek worden de belangen van de samenleving als
geheel ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de kleinere sociale groe-
pen waartoe de delinquent behoort.
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Overvallers maken niet vaak gebruik van deze neutralisatietechniek. In die
gevallen dat een dader aanvoerde een overval te hebben gepleegd om een
vriend ter wille te zijn of uit de nood te helpen, betrof dat nooit zijn eerste
overval. Zo pleegde een professional die een lange reeks overvallen op zijn
naam had en - ondanks een zeer ruim bestedingspatroon - genoeg geld had
om te stoppen, nog twee laatste overvallen om vrienden te helpen.

R27: `(...) ik had al zo veel geld verdiend, ik dacht ik kap ermee. Maar een gabber
van me, die woont in ..., die ken ik al heel lang. Die was ondertussen verhuisd uit
Amsterdam, heeft een vriendinnetje, vriendinnetje zwanger, ik kom hem tegen in
december. Hij zegt tegen me: "Ik weet een leuk bankie hier, en ik kan het geld gebrui-
ken, m'n vriendin is zwanger en die moet bevallen en ik zit op zwart zaad." Ik zeg:
"Weet je wat, we kijken wat we kunnen doen, ik beloof je niks, maar na de feestdagen
kijk ik wel wat we kunnen doen." Toen hebben we het die maandag gedaan, hebben
we die bank in ... gepakt. Hadden we 160.000 gulden. Was een lekkere buit voor
erbij, voor het nieuwe jaar, 80 ruggen de man. Maar het was voor mij echt al genoeg
hè; ik moest niet meer; ik had genoeg geld. Maar toen kwam ik die gabber van me
weer tegen aan wie ik het had beloofd. Ik zeg: "Jongen, ik heb er al eentje gedaan in
het nieuwe jaar wat ik niet zou doen, maar weet je wat, ik heb het jou beloofd, ik heb
het toch al gedaan, dan kan die tweede er ook nog wel bij, ik doe het wel." Maar ik
zeg: "Je weet zelf, met jou gaat het niet zo goed, ik doe het met die andere, blijf jij
maar thuis, wijs mij maar aan, ik doe het en dan krijg jij van mij een mazzeltje." Hij
was al lang blij.'

Het helpen van een vriend, door met of voor hem een overval te plegen, is
een fenomeen dat alleen bij professionals voorkomt. Gezien hun reputatie
als ervaren en succesvolle overvallers is het niet verwonderlijk dat juist
professionals dergelijke verzoeken uit hun vriendenkring krijgen.

Resumerend kan worden gesteld dat overvallers in het algemeen geen spijt
hebben van hun acties. Ze maken gebruik van diverse neutralisatietechnie-
ken om hun delicten te rechtvaardigen. Alleen wanhoopsovervallers wijzen
daarbij wel eens op zaken waarover ze geen controle hadden; beginners en
professionals nemen de volle verantwoordelijkheid voor hun daden. De
meest gebruikte technieken zijn `het ontkennen van onrecht en schade' en
het `veroordelen van de veroordelers'. De techniek van `het ontkennen van
het slachtoffer' wordt slechts dan toegepast wanneer er sprake was van
fysiek geweld tijdens de overval.

9.4 Morele codes

Overvallers bezitten een stelsel van normen en waarden dat als richtlijn
geldt voor de wijze waarop men zich ten opzichte van mededaders en
slachtoffers dient te gedragen.

De hoogst gewaardeerde eigenschap in de criminele wereld is betrouw-
baarheid. De mate van betrouwbaarheid van mededaders is een van de
belangrijkste en meest problematische kwesties voor de overvaller die be-
sluit niet solistisch te opereren. Het speelt niet alleen een grote rol bij het
uitkiezen van teamleden (zie hoofdstuk 6), ook bij de uitvoering van de
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overval en in de tijd daarna is vertrouwen in de integriteit en loyaliteit van
mededaders cruciaal. Het vertrouwen dat men al dan niet in mededaders
stelt, houdt verband met de mate waarin deze zich kunnen houden aan de
zwijgnorm en de normen over solidariteit/loyaliteit en eerlijk delen.

De overval is een delict waarbij op heterdaad betrapt worden bijna niet
voorkomt. Het is niet zozeer de kunst om tijdens de overval uit handen van
de politie te blijven, als wel in de tijd daarna. De overvallers die tegen de
lamp lopen zijn vaak het slachtoffer van de loslippigheid van teamleden of
andere medecriminelen. Een rechercheur verwoordde dit als volgt.

`[Overvallers] zijn de topcriminelen en ik denk dat ze zich zo ook wel een beetje voe-
len. Ik heb wel eens het idee dat ze zich zo uiten tegen hun vrienden, want ik denk dat
als zij een overval gepleegd hebben die in het nieuws is geweest, waarbij een hele hoop
geld weg is, dat ze daar toch wel trots op zijn en dat ze dat met hun vrienden toch wel
bespreken. Want ik heb zo vaak dat wij gasten hebben zitten die zeggen van "Ja maar
die heeft die overval gepleegd, die heeft die overval gepleegd en die heeft die ..." En
dan zeg je: "Hoe weet je dat?" "Ja, dat heb ik gehoord", of "dat heeft hij zelf tegen
mij verteld." Dus ze zijn er kennelijk zelf toch trots op om te vertellen wat ze gedaan
hebben. En dat gaat in dat kringetje rond en uit dat kringetje lekt wel eens wat uit naar
ons toe, en dan slaan wij onze slag natuurlijk.'

Uiteraard zijn ook overvallers zich er bewust van dat ze collectief alleen
maar te winnen hebben als ze elkaar niet verraden. De belangrijkste code is
dan ook dat je tegen de politie `niet praat' over tipgevers, teamgenoten en
andere criminele collega's. Wie zich niet aan de zwijgnorm houdt, ziet zijn
status in de criminele wereld dalen en loopt het risico belangrijke contacten
te verliezen.

R27: `Na twee dagen sloeg ie door. Alles verteld, naam, toenaam, alles. Alles heeft ie
verteld, iedereen verraden. Huilen deed ie, huilen op het bureau. (...) Nou, toen heb ik
zo'n afknapper op die vent gehad, ben ik gelijk met hem gekapt.'

Een beginner van wie ten onrechte het verhaal ging dat hij gepraat had op
het bureau, zag zich genoodzaakt actie te ondernemen om zijn goede naam
te redden:

Rl l: `Maar die knaap die zit mij zwart te maken, want die dacht dat ik hem had laten
versukkelen. (...) Ik ben later naar hem toegestapt. Ik zeg: "Wat bezielt je? Je zit me
zwart te maken." Ik zeg: "Loop even die hele kennissenkring weer langs om het recht
te trekken." Mij zwart maken. Dat geloven ze. Het viel me gelijk op. Ik ging van het
politiebureau naar een kennis. Ik denk: wat doet dat mens stuurs. Ja, hij was geweest.
Andere kennis, idem dito. Hij had gelijk in een middag de hele ronde gehad.'

Wanneer iemand zich, ondanks alles, houdt aan de zwijgnorm, maakt hij
zich bijzonder geliefd bij zijn collega's.

R24: `Die hebben gewoon de straf van een ander erbij gepakt en die [andere] jongens
die hebben weer een café en die doen alweer leuk zaken. Die hebben een paar maand-
jes in voorarrest gezeten. En bij gebrek aan bewijs, en omdat er niet gepraat werd,
springen ze er uit. Dat is toch wel een erecode waar men wel van houdt. Dan maak je
ook naam hoor. Dan kun je terugkomen na drie jaar; dat wordt niet vergeten.'

Bovendien kan `niet praten' de zwijger een hoop nieuwe zakelijke en
vriendschappelijke contacten met criminelen opleveren.
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R27: `Dan kan je niet meer stuk. Bijvoorbeeld bezoek. Ik heb elke week bezoek, van
allemaal jongens van buiten die allemaal bij me op bezoek willen, allemaal. Ik ben de
man, die heeft z'n bek gehouden als een van de weinigen. "Het is 'm gewoon, die
moeten we hebben." Allemaal komen ze bij me op bezoek. Ik heb niks te klagen over
aandacht.' [lacht]

Andere aspecten van betrouwbaarheid hebben betrekking op solidariteit en
loyaliteit. Er wordt van elkaar verwacht dat men eendrachtig te werk gaat
en elkaar tijdens de uitvoering van de overval niet in de steek laat. Een van
de ergste dingen die een overvaller kunnen overkomen is dat de chauffeur
zijn zenuwen niet in bedwang kan houden en wegrijdt voordat zijn colle-
ga's terug zijn bij de auto.

R29: `Als het verkeerd gaat: de chauffeur mag nooit weggaan, never! Dat is het enige;
dat is iets waar je op vertrouwen kunt. Die mag never weggaan.'

Meer in het algemeen moeten alle teamleden elkaar blindelings kunnen ver-
trouwen tijdens de uitvoering van de overval. Iemand die zich niet houdt
aan wat tevoren afgesproken is, en zijn collega's in de steek laat, brengt
niet alleen zichzelf en anderen in gevaar, tevens doet hij zich daarmee
kennen als een onbetrouwbaar en voor het doen van overvallen ongeschikt
persoon.

Ook met betrekking tot de buit moet men elkaar kunnen vertrouwen.
Vrijwel altijd wordt afgesproken dat de buit gelijkelijk verdeeld wordt over
de leden van het team. Er zijn echter situaties waarin een van de overval-
lers het geld enige tijd alleen onder z'n hoede houdt.

R14: 'Eerlijk zijn? Dat moet ja, zeker. Dat heb je echt nodig. Want ik ken jongens die
bijvoorbeeld zeiden van "Nou, weet je wat, jullie twee doen het en ik wacht hier in de
eerlijke auto." Nou, zij deden het, brachten alles naar hem en hij reed weg, en zij gin-
gen met de metro of met de bus. (...) De politie had ze al lang in de gaten dat ze het
hadden gedaan, dus die wachtten gewoon de juiste moment, om schieten te voorkomen.
Dus nadat ze thuis lekker aan het tellen waren, deed de politie een inval. En wat bleek?
Die man die eerder naar huis was gegaan met het geld, had nog een heel pak verse
meiers onder z'n matras al stiekem gestopt. Dus je moet wel weten wat je aan je maat
hebt. Eerlijkheid is echt belangrijk.'

In criminele kringen wordt grote waarde gehecht aan onverschrokkenheid
en in die wereld staan overvallers bekend als de jongens met lef. Het ver-
eist moed om een rechtstreekse en emotioneel geladen confrontatie met je
slachtoffer(s) aan te gaan.

Vraag: 'Wanneer ben je hoog, en wanneer ben je laag?' R22: 'Kijk, dat heeft te maken
met je ervaring en met je contacten, en je ballen in je broek. Dat is alles, weet je.'

Veel respondenten waren bang voor en tijdens hun eerste overval (zie para-

graaf 7.4). Een professional pleegde zijn eerste overval op een geldloper en

beschrijft zijn angst en twijfel in die periode.

R14: 'We hadden het zodanig gepland dat het, als ie zou aankomen, dan zou ik in dat
zijstraatje staan. En dan zou ik steeds stiekem om de hoek kijken. Zo amateuristisch.
Maar dat doet er niet toe. Steeds om de hoek kijken tot ie was uitgestapt, en dan zou ik
hem tegemoet rennen met een pistool in de hand. En dan zou ik die zak gewoon pakken
en weer terugrennen. En die ochtend denk ik bij me eigen: ik blijf, ik blijf, ik blijf
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[gelach]. Ik denk: nee. Want, je zegt wel: "Ja", [maar] meer uit stoerigheid, weet je.
En die ochtend toen moest het. Ik weet niet wat er door me heen ging. Ik zat maar
daar. Want hij [geldloper] moest eerst voorbijgaan en dan zouden wij zo om bij hem in
het steegje te gaan. (...) Dus ik hoopte maar: kom niet, kom niet. Heel stil waren we
allebei. Ik weet dat hij denkt: waar blijft die auto nou? En ik, m'n hele hart ging
tekeer. Op een gegeven moment ging die auto voorbij. Ik wist niet meer waar ik het
moest zoeken.'

Naarmate men meer overvallen heeft uitgevoerd, wordt de angst minder,
tot nog slechts een gespannen alertheid overblijft.

Waarschijnlijk zullen slechts weinig mensen een overval een moedige
daad noemen. De daders zijn immers meestal bewapend en confronteren
een ongewapend en nietsvermoedend slachtoffer met potentieel levensge-
vaar. Overvallers zelf denken hier echter anders over. Mede omdat moed
een eigenschap is die hoog staat aangeschreven in de criminele wereld,
genieten overvallers aanzien.

Juist door de directe confrontatie met het slachtoffer wordt een overval
als moediger gezien dan delicten als inbraak, waarbij deze confrontatie
niet plaatsvindt. Inbreken is naar de mening van overvallers een stiekemer
bezigheid, die minder lef vereist. Moed wordt vaak omschreven als `het
hebben van ballen' en de overval geldt als een bij uitstek mannelijk delict.

Mannelijkheid scoort hoog in de criminele wereld. Dit laat zich in de
gevangenis onder meer aflezen uit het gedrevenheid waarmee veel gedeti-
neerden hun spieren ontwikkelen en cultiveren en de notie dat de detentie
moet worden gedragen `als een man'. Deze laatste norm werd fraai tot
uiting gebracht door middel van de t-shirts die een gedetineerde in gevan-
genis de Marwei vervaardigde en verkocht aan zijn medegedetineerden.
Naast een marihuana-blad drukte hij de volgende tekst op de shirts: If you
can't do the time, don't do the fucking crime.

9.5 Opvattingen over de `burgersamenleving'

De meeste overvallers maken onderscheid tussen `criminelen' en 'burgers'.
Met `burgers' worden dan mensen aangeduid die in loondienst werken en
geen hoog inkomen hebben. Het zijn met andere woorden de mensen die
het bestaan leiden dat de overvallers ook gedwongen zouden zijn te leiden
als ze niet voor een criminele levenswijze hadden gekozen. Mensen die
echter op een legale manier succesvol zijn en een hoog inkomen genieten,
vallen wat overvallers betreft buiten deze categorie 'burgers'.

R27: `Kijk, als je in contact komt met mensen die geslaagd zijn in het leven, mensen
die geld hebben verdiend, die rijk zijn, die geslaagd zijn in het leven - niet criminelen,
maar gewoon gerespecteerde mensen -dan zie je ook dat die burgers een beetje dom
zijn. Dat die mensen de burgers eigenlijk dom houden. (...) Ik denk dat die mensen
criminelen beter begrijpen dan een gewone burger.'

`Burgers' wijken volgens overvallers af van henzelf door de manier van
inkomstenverwerving en de hoogte van het inkomen. Het inkomen van
`burgers' is in de ogen van de meeste overvallers te laag en de levensstijl
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die hoort bij het `burgerlijke' bestaan, is betreurenswaardig weinig avon-
tuurlijk.

Uit het overzicht van het arbeidsverleden van de 43 overvallers kwam
naar voren dat langdurige werkloosheid eerder regel dan uitzondering is.
Zeven daders hebben zelfs nooit legale arbeid verricht. `Werken voor een
baas' is voor de meeste overvallers een weinig aantrekkelijk alternatief
voor een criminele manier van inkomstenverwerving.

R08: 'Weet je wat heel belangrijk is in het leven? Dat je kunt doen en laten wat je
wilt. Dat je kunt voelen wat je wilt, als je stoned wilt zijn, stoned kan zijn. Als je zin
hebt om te neuken, dat je kunt neuken. Als je zin hebt om auto te rijden, dat je auto
kunt rijden. Dat is belangrijk, en niet dat je de eindjes aan elkaar moet knopen en dat
je op het einde van de maand 100 gulden over hebt, elke maand 100 gulden over.'

Arbeid in loondienst levert te weinig op, niet alleen in materieel, maar

ook in psychisch opzicht. Een dergelijk leven wordt gezien als kleurloos

en saai; het mist de opwinding die een criminele levenswijze met zich

meebrengt.

R19: '(...) maar als ik op een gegeven moment voor tweeduizend gulden in de maand
moet werken, elke dag m'n pakkie brood, naar de baas, naar huis toe, pantoffels aan,
en de volgende dag weer. Man, man, man.'

R34: 'Ik zou niet mijn hele leven voor een baas willen werken. Je werkt wel, maar het
wordt niet gewaardeerd. Het is zo ondankbaar werk wat ik deed.'

De aard van het soort werk waarvoor zij, gezien hun opleiding, in aan-
merking zouden komen-monotoon en weinig uitdagend - maakt legaal
werken nog onaantrekkelijker. Tevens maakt menigeen duidelijk dat de
hiërarchische verhoudingen die het `werken voor een baas' met zich mee-
brengen, als knellend en ondraaglijk worden ervaren.

R15: 'Ik heb anderhalf jaar bij die baas gewerkt. Ze krijgen mij dus gewoon voor een
baas helemaal nooit meer aan het werk. Of ik begin voor mezelf, of er wordt gewoon
helemaal niet gewerkt.' Vraag: 'Kun je uitleggen waarom?' R15: 'Ik hou niet van
commanderen en gecommandeerd worden. Kijk, tuinbonen hoef je mij ook niet te
geven, want dat eet ik niet. Met een baas is dat precies hetzelfde. Ik wil dat niet meer;
ik zie dat helemaal niet zitten.'

De afkeer van `werken voor een baas' is vaak gekoppeld aan de droom van
`een eigen zaak' - een café, een discotheek, of een autohandel - die opge-
zet zal worden met het door het plegen van overvallen verkregen geld.

R38: 'Maar ik heb duidelijk met die overvallen ... Ik had er toekomst in gezien; ik
dacht: ik ga door totdat ik een miljoen heb en ga er dan wat mee doen.' Vraag: 'Wat?'
R38: 'Een zaak oprichten, tweedehands auto's kopen, een horecabedrijf, een dit, een
dat.'

De meeste overvallers, vooral beginners en professionals, vertonen een
sterke hang naar individualisme en onafhankelijkheid. Hun liberale mens-
beeld komt tot uiting in een weerzin tegen werken in loondienst, het dro-
men over een eigen zaak, en de legale beroepen die men nog net acceptabel
acht: chauffeur, vertegenwoordiger, muzikant, fotograaf.
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Door velen is opgemerkt dat criminelen een opmerkelijk sterke oriëntatie
op het heden ten toon spreiden. Vergeleken met `burgers' hebben ze een
levenswijze waarin geen of weinig aandacht is voor de toekomst. 'Burger-
lijke' deugden als spaarzaamheid, uitgestelde behoeftebevrediging en het
plannen van een toekomst zijn hen vreemd. Ook voor de meeste overvallers
geldt dat ze van dag tot dag leven en zich-afgezien van het dromen over
een eigen zaak - weinig lijken te bekommeren om de toekomst. Ze leiden
een intens en episodisch leven, waarin slechts aandacht lijkt te zijn voor het
heden en de onmiddellijke toekomst.

Een dergelijke levenswijze werd niet alleen geconstateerd bij criminelen,
maar ook bij andere groepen die in een onzekere positie verkeren (Howell,
1973; Sansone, 1992). Volgens Sutherland (1989, pp. 182-183) moet de
onmacht om over de toekomst na te denken bij criminelen verklaard wor-
den uit hun min of meer hopeloze toekomstbeeld. Niet alleen zijn ze zich
bewust van de beperkte mogelijkheden die ze hebben in de conventionele
wereld, ook kent een leven in de criminele wereld talrijke onzekerheden.

Akerstrëm (1985, pp. 109-127) stelt dat een sterke oriëntatie op het

heden rationeel is en valt te verklaren uit de illegale wijze van inkomsten-

verwerving van criminelen. Gezien zijn onzekere toekomst is de crimineel

haast wel gedwongen zijn geld direct uit te geven. Hij weet immers nooit

of hij volgende week niet al weer vast zal zitten. Bovendien heeft hij be-

grensde mogelijkheden bij het besteden van de buit omdat hij niet kan aan-

tonen hoe hij aan dat geld kwam. Ook onze respondenten wezen hierop.

R38: `Maar ik kon niet eens een huis huren met dat zwarte geld. Als ik een goed groot
appartement wilde huren, van een grote makelaar: "Heeft u een loonstrookje, of heeft
u een strookje van uw boekhouder waar uw jaarinkomen op staat?" Ik zeg: "Schat,
laten we het erop houden dat ik ƒ500.000 per jaar verdien; wat kan ik huren?" Zegt
ze: "Ja, dat zal ik toch op papier moeten hebben." Ik zeg: "Op papier moeten hebben,
ik betaal een half jaar huur vooruit, nu, cash." "Nou, dat moet ik even vragen." Ging
ze, waar 15 man in een werkruimte zat te typen, roepen: "Die meneer die wil een half
jaar huur vooruit betalen." Het ging om een appartement van f 3500 in de maand. Dus
ik zakte door de grond heen. Ik had buiten een grote Mercedes. Ik denk: wat moet die
... Ik had mijn naam ingevuld daar! Ik denk: daar gaat m'n cover, daar hang je.'

Het besteden van zijn geld aan uitgaan en consumptiegoederen is dan het
enige dat de overvaller rest. Het snel uitgeven van het buitgemaakte geld
en de zaken die ermee gekocht worden, zijn begrijpelijk in het licht van de
specifieke situatie waarin hij zich bevindt.

Ook het voortdurend rondhangen van criminelen moet volgens Aker-
stróm begrepen worden als een rationele keuze. Rondhangen is noodzake-
lijk gedrag om een goed gebruik te maken van de mogelijkheden die zich
aandienen voor de crimineel.

`For criminals, the private and public spheres are much more undefined. To support
themselves they have to become socially accessible, e.g. hanging around bars, cafés,
restaurants, etc. (Akerstróm, 1985, p. 116)

De rationaliteit van het rondhangen werd ook opgemerkt door Horton. Hij
spreekt in dit verband van `uncertain predictability', want `street life is an
aggregate of relatively independent events. A dude may not know exactly



De ideeënwereld van de overvaller 145

what or when something will happen, but from past experience he can
predict a range of possibilities, and he will be ready, in position, waiting'
(Horton, 1967, p. 11).

Hoewel overvallers beduidend meer `vrije tijd' hebben dan mensen in
gebruikelijker professies, besteden vooral professionals veel tijd aan het
zoeken naar geschikte objecten en het achterhalen van andersoortige infor-
matie.

Vraag: `Hoe zag je dag eruit, in die tijd dat je overvallen deed? Een gemiddelde dag?'
R27: `Nou, mijn gemiddelde dag was: vroeg opstaan, heel vroeg. Dan ging ik banken
afleggen, geldlopers afleggen. En dan was ik om een uur of elf ..., dan zat de dag er
op, zeg maar. En dan ging ik rustig naar huis, dan ging ik me douchen. Dan zat m'n
dag erop. Dan ging ik naar buiten met een paar gabbers, wat drinken, wat geld in een
gokautomaat gooien [lacht]. In de zomer: genieten van het mooie weer, op vakantie
gaan. Niks bijzonders eigenlijk. Het enigste waar je echt mee bezig was, was de over-
vallen. (...) Je leert echt van alles, alles, alles. Want je gaat 's morgens ook rijden om
de geldlopers te zien, om te zien wanneer de geldauto's komen. En soms ga je gewoon
op geldautojacht. Ga je bij het Centraal Station staan, PTT. Nou, dan komen die geld-
auto's achter elkaar eruit. Of bij de Nederlandse Bank, Frederiksplein, komen ze ook
eruit. Nou, dan pak je gewoon een willekeurige geldauto, rij je achteraan, je volgt z'n
route gewoon van die dag. Dan zie je wat ie allemaal die dag doet. En dan weet je het:
bij die bank komt maandag om 10 uur de geldwagen. Dan moet je ongeveer om half
elf komen en dan heb je bingo [lacht]. Snap je?'

Hoewel overvallers een bestaan leiden dat in vele opzichten afwijkt van de
levenswijze van `burgers' en daar ook de voorkeur aan zeggen te geven,
hopen ze - paradoxaal genoeg - ooit een ander, burgerlijker bestaan op te
bouwen. Deze tegenstelling tussen gedachten en realiteit kwam ook naar
voren in Hortons studie naar `street hustlers' in Los Angeles (1967, pp.
11-12) en Howells boek over de `hard living blue-collar workers' in de
Verenigde Staten (1973).

`(...) while occasionally people bragged about dramatic, intense experiences, at the
same time these people did not consciously pursue a hard living, intense life. On the
contrary, the hopes and dreams they expressed to me were more frequently for fust the
opposite-to settle down and live a stable life. The gap between thought and action,
however, was quite. apparent in the course of their lives during the year. While people
said they wanted one thing, they tended to do almost the exact opposite.' (1973, p. 339)

Howell stelt dat deze paradox verklaard moet worden uit de wens een

`ordinary typical American' te zijn en gelijktijdig de moeilijkheid deze

wens te realiseren.

`Given the fact that by playing by the rules it often seemed impossible to be an
"ordinary, typical American", people opted for a life style almost exactly the opposite
of what they said they wanted-an intense life style, dramatic and present-time
oriented.' (ibid., p. 340)

Hoewel overvallers in het algemeen zich zelden uitlaten over politieke
aangelegenheden, en zeggen een hekel te hebben aan politiek en politici,
hebben ze wel degelijk een maatschappijvisie, een politieke overtuiging die
liberaal kan worden genoemd. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun
succes of falen. Onafhankelijkheid en zelfredzaamheid zijn zaken die de
meeste overvallers hoog in het vaandel hebben staan.
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R29: 'Ik denk dat als er armoe in Nederland is, dat ligt aan ze zelf. Het hoeft niet.'

Rii: 'Iedereen krijgt in Nederland de kans om wat te bereiken. Als je wilt en goed
hard werkt, heb je kansen zat.' Vraag: 'Wat vind je er van dat sommige mensen heel
veel verdienen en andere mensen weinig?' Ril: 'Ik vind dat wel goed. Als iemand de
mogelijkheden of capaciteiten heeft om een hoop te verdienen, dan mag ie dat ook
verdienen. Stel: je leeft in een communistisch land. Na jarenlange studie ben je einde-
lijk wat, en dan verdien je net zo veel als die groenteboer die naast je woont.'

Vooral beginners en professionals accepteren deze financiële ongelijkheid
tussen mensen die een kapitalistische maatschappij kenmerkt. Ze hechten zo
veel waarde aan individuele vrijheid en onafhankelijkheid dat ze zonder
overdrijving kapitalisten bij uitstek genoemd kunnen worden. Cressey merkt
het volgende op over de levenswijze van criminelen:

'The lifestyle allo refleets so much enthusiasm for the so-called free-enterprise eco-
nomie system that the criminals seem to have been personally tutored by Adam Smith.
Thus, their behavior documents their conviction that the market place should be
governed by greedy competition.' (1985, p. ix)

Zowel Cressey (1985) als Akerstrëm (1985) maken duidelijk dat het maat-
schappijbeeld van criminelen een treffende gelijkenis vertoont met dat van
de zakenman. Eerder constateerde Horton hetzelfde:

'In a world of complex organisations, the hustler defines himself as an entrepeneur, and

indeed, he is the last of the competitive entrepeneurs (...) The political conservative

should applaud all that individual initiative.' (1967, p. 8)

Conservatisme en liberalisme komen ook tot uiting in de wijze waarop
overvallers spreken over hun eigen slagen en falen. De oorzaken van suc-
ces en mislukking worden gezocht in het eigen optreden. Voorspoed en
fiasco worden door overvallers beide gezien als zijn verdiende loon, en
wie tegen de lamp loopt moet dan ook niet klagen over zijn lot.

R26: 'Maar ja, als je eenmaal zit ... Ik heb er ook nooit spijt van gehad dat ik vastzit.
Ik vind: als je wat hebt gedaan, dan moet je het ook accepteren.' Vraag: 'Vind je het
terecht?' R26: 'Terecht, ja, gewoon terecht.'

R38: 'Als hier om half tien de deur dicht gaat, dan zeg ik: "Verdiende loon klootzak,
had je maar op moeten letten, had je het maar beter moeten doen, had je er maar voor
moeten zorgen dat je niet gepakt werd, voor de rest heb je het goed gedaan, en zorg
maar dat als je buiten komt je hersens gebruikt ..."'

De instelling dat het je eigen schuld is dat je gepakt bent, maakt ook dat
men geacht wordt de detentie te dragen als een man. Van gedetineerden die
hun gevangenschap zwaar opnemen en die zich schuldig voelen over hun
daden wordt gezegd dat ze 'tuchten'. Op mensen die tuchten worden meest-
al neergekeken door de andere gedetineerden; deze 'jankers' verdienen
geen respect.

R27: 'Je hebt van die jongens die komen hier, die hebben allemaal problemen, die zit-
ten de hele dag bij de BSD [Bureau Sociale Dienstverlening] te janken. Dat type ben ik
niet weet je. Schijt man, je wou geld verdienen, heb je het verdiend, ga je voor schut,
ga je janken. Ik bedoel, slaat nergens op. Het liefst ben ik vrij natuurlijk. Begrijp me
niet verkeerd, ik heb het hier niet naar m'n zin [lacht].' Vraag: 'Dus het is zoiets van:
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je hebt het gedaan, en daar moet je dan maar voor zitten?' R27: 'Ja, natuurlijk. Niet
zeiken.'

R26: 'Als het goed loopt dan is het mooi meegenomen, maar als ze je pakken dan moet
je niet gaan lopen janken. Want je bent een klootzak dat je ... Je moet het gewoon

aannemen hoe het is, klaar.'

Meer dan een protest tegen de ongelijke maatschappelijke verhoudingen
moet de levenswijze van overvallers gezien worden als een acceptatie van
deze verhoudingen en een omarming van een kapitalistisch waardenstelsel.
Het buitengewone van overvallers is niet gelegen in de doelen die ze na-
streven, maar in de wijze waarop en de intensiteit waarmee ze dit doen.

9.6 Opvattingen over politie en justitie

De nadruk die overvallers leggen op de eigen verantwoordelijkheid, komt
ook tot uiting in de manier waarop ze tegen de Hermandad aankijken. Als
men gepakt wordt, neemt men dat zichzelf kwalijk, niet de politie.

R08: 'Kijk, het is een spel tussen justitie en crimineel en je probeert te winnen. Kijk,.
ik heb al geregeld gewonnen, en nou heb ik een keer verloren.'

Als men het spel verliest, moet men ook niet zeuren, is het adagium van
beginners en professionals; een negatief beeld van de politie zou misplaatst
zijn.

R19: 'Ik heb een vriend zitten bij de politie. Dat is mijn buurjongen geweest en een
schoolkameraad. Die heeft me ook een keer moeten arresteren. Ik zei ook tegen hem:
"Luister, het is je werk." Soms rijdt hij 's nachts en dan ziet hij nog licht bij me
branden en dan komt hij even een bakkie koffie bij me halen en dan vraagt hij wel
eens: "Weet je niks?" Dan zeg ik: "Jij hebt je werk en ik heb ook mijn werk, je kan
een bakkie bij me komen drinken en voor de rest ..." (...) Een kat-en-muisspel, als ik
dan een keer voor schut ga, dan is het eigen schuld dikke bult.'

Beginners en professionals, die hun criminele activiteiten als werk beschou-
wen, voelen zelfs een zekere verwantschap met politiefunctionarissen. Hoe-
wel het politiewerk uiteraard diametraal staat tegenover het criminele vak,
hebben politiemensen en overvallers, volgens de laatsten, vaak een eendere
denkwijze.

R39: 'Police? Well, that's the closest thing to a criminal you can get without being a
criminal. (...) They must think the same way we do to catch us, mustn't they?'

R27: 'Het [criminele werk] heeft wat van de politie. En het heeft ook wat van zo
iemand die op de beurs werkt.' Vraag: 'Waarom heeft het iets van politie?' R27:
'Politie ..., ja ... Het heeft niet iets van het politievak zelf, maar van een politieagent
wel. Want die denken ook een beetje als een crimineel, vaak. Die hebben dezelfde
gedachtengang. Die begrijpen waarom je bepaalde dingen doet. En dat is al een kunst
op zich, want een heleboel mensen die kunnen zich er helemaal niet in verplaatsen. En
aan politie-agenten merk ik heel vaak dat ze dat wel kunnen.' Vraag: 'En die beurs?'
R27: 'Dat zijn geldwolven.'
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Een wanhoopsovervaller, die na zijn eerste overval er nog veertien pleegde
in de loop van een jaar, deed in die tijd zelfs moeite om op de politieschool
te worden toegelaten.

R38: 'Ik heb meegedaan aan de selectie van de rijkspolitie. Ik ben door twee rondes
heen gekomen. Toen deed ik al overvallen, maar ik wilde toen nog zelfs stoppen en me
wijden aan een rechtmatig bestaan.'

Hoewel men de politie niets kwalijk neemt, en zelfs de mening is toegedaan
dat die noodzakelijk is, ziet men het politie-apparaat uiteraard toch als de
tegenpartij. Als tegenstrever is de politie zowel serieus te nemen als lach-
wekkend.

R38: 'De "Keystone Cops" noemden wij ze altijd, omdat ze altijd achter de feiten
aanholden. Maar wij beseften natuurlijk niet op dat moment dat er ook nog zoiets
bestond als recherche, die vingerafdrukken komt nemen, een dactylologisch onderzoek
en noem maar op. En geurproeven en geurmonsters van de zadels van de fietsen waar
ik op reed. Wij zagen alleen die jongens met die gummizolen en die zwarte petten en
die zachte g's. De gewone politie, zoals een agent en een hoofdagent op straat. Dat
zijn jongens die meisjes aanhouden die een koplamp missen, of meisjes aanhouden op
een brommer die te hard rijdt, opgevoerde brommers in beslag nemen, bekeuringen
geven. En dus vonden wij dat niet een noemenswaardig bezwaar dat die in onze buurt
kwamen. We hebben ze altijd uitgelachen. Maar wij hebben ons duidelijk vergist in de
recherche, dat moet ik toegeven. Die jongens die hebben gewoon alle tijd. Dat heb je
gezien. Ze zijn met ons toch een maand of zes, zeven bezig geweest.'

Professionals schatten de pakkans over het algemeen op iets meer dan 50%,
terwijl de ramingen van beginners uiteen lopen van 30% tot 90%. In de
jaren tachtig schommelde het ophelderingspercentage van overvallen rond
de 30%; vrijwel alle overvallers schatten de pakkans dus te hoog in. Be-
ginners houden weliswaar rekening met de kans dat ze gepakt worden,
maar gaan er meestal van uit dat ze bij het percentage niet-gepakten zullen
behoren. Wanhoopsovervallers weten het minst goed wat de kans is om
tegen de lamp te lopen en betrekken overwegingen omtrent de pakkans niet
of nauwelijks in hun beslissingsproces.

Zelfs wanneer tijdens een overval onmiddellijk op de alarmknop wordt
gedrukt, arriveert de politie vrijwel altijd te laat om de dader(s) op heter-
daad te betrappen en in te rekenen. Het horen van de activiteiten via de
politieradio en het zien van politie-auto's die zich naar de plek van de over-
val spoeden, zijn voor overvallers die zich al uit de voeten hebben gemaakt
een bron van vermaak. Niet alleen zien ze de `straatpolitie' als onmachtig,
bovendien leeft bij sommige overvallers de overtuiging dat agenten van
politie minder dan zij bereid zijn risico's te nemen en er soms zelfs voor
zorgen dat ze `te laat' bij het overvallen object arriveren, om een confron-
tatie met de daders te vermijden.

R13: 'Je bent ze toch altijd te snel af. Ik heb ze zo vaak achter me aan gehad, en
alleen maar omdat jij een snellere auto steelt, zijn ze niks. En ze zijn dom, en ze zijn
bang. Met overvallen zijn ze bang, gaan ze rekken, zeg maar. Gaan ze heel langzaam
erheen. (...) Daar ken ik een paar hele mooie voorbeelden van jongen. [Na een snel-
kraak hoorden we over de politieradio:] "Ja, we hebben een lekke band." Echt hoor.
Ik weet zeker dat ze dus expres gaan rekken. Daar zijn gewoon voorbeelden van.'
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R27: `Mist is het mooiste voor een overval. IJzel en sneeuw is grandioos. Je moet
denken: voor jou is het moeilijk om weg te komen, maar hoe moeilijk is het dan wel
niet voor die smeris om bij jou te komen? Jij neemt nog risico's, hij helemaal niet.
Want om zes uur zit zijn dienst erop, en zijn vrouw en kinderen en boerenkool staan te
wachten, en hij gaat zich niet te pletter rijden. Dus sneeuw vind ik heerlijk om in te
werken, echt heerlijk.'

Arrestatieteams boezemen groot ontzag in. Deze teams worden vooral door
overvallers die ermee te maken kregen, gevreesd. Het beeld bestaat dat
arrestatieteams weliswaar efficiënt, maar onnodig gewelddadig te werk
gaan.

Rll: 'Zie je, ik vind het best dat er zo iets is, maar die lui vinden zichzelf zo gewel-
dig, ze bennen wat "te". Want of je nou wel of niet tegenwerkt, ze zorgen toch wel
dat je even bloedt. Moet je je voorstellen: ik zit in het café rustig te kaarten, word met
stoel en al achterover gedonderd, armen op m'n rug. [Dan zeggen ze:] "Overeind!"
Probeer maar eens op je buik, gestrekt, de armen geboeid achter op je rug, overeind te
komen. Dat lukt je niet. Dan trekken ze je aan je armen overeind, aan die handboeien.
Dan slaan ze je nog even met je kop op die deur. Dat heeft geen nut! We werken niet
tegen. Ik ben ook niet agressief.'

Samenvattend kan worden opgemerkt dat overvallers geen wrok koesteren
tegen politie. Voor veel overvallers valt politiewerk zelfs goed te verge-
lijken met hun eigen criminele activiteiten. In tegenstelling tot de geuni-
formeerde politie, worden de recherche en arrestatieteams zeer serieus
genomen.

Ondanks de overtuiging dat de gevangenisstraf verdiend is, bestaat bij
overvallers een buitengewoon negatief beeld van het rechtssysteem. Justitie
is bijna een scheldwoord; vrijwel alle respondenten voelden zich oneerlijk
behandeld tijdens de rechtsgang.

In de eerste. plaats verbazen ze zich regelmatig over de toon die de
officier van justitie tijdens de zitting aanslaat.

Ril: 'Die officier ... Ik vind officieren altijd flapdrollen. Ze maken zich kwaad om
iets wat hun helemaal niet interesseert. Wat maakt het zo'n officier nou uit? Een beetje
menselijke verontwaardiging, dat kan. Maar ze doen godverdomme of je een familielid
van ze te grazen hebt genomen. En ze verdraaien alles, bewust, om jou zo veel moge-
lijk straf te geven.'

Minstens zo vreemd vinden de meeste overvallers de hoogte van de hen
opgelegde straf. Ze vergelijken die met de straffen die plegers van andere
delicten uitzitten en constateren dat ze relatief zwaar gestraft zijn.

R17: 'Zo'n gozer die zo'n oud vrouwtje de tas uit de handen rukt, en ze slaat met haar
kop tegen het trottoir, en ze is haar pensioentje van duizend gulden kwijt, en hij wordt
gepakt, dan is het een ongeluk en dan krijgt hij drie maanden. Die krijgt veel minder
straf dan iemand die met een pistool een bank binnengaat.'

R13 spreekt met afschuw over een medegedetineerde die een dertienjarig
meisje een pistool op het hoofd zette en haar verkrachtte.

R13: 'Hij zit toevallig hieronder, die verkrachter met dat pistool. Verkrachters: in elk
land wordt dat zwaar gestraft. Waarom niet hier? Het is gewoon onterecht. Kijk, als ik
een straf krijg, ik verdien 'm ook in wezen. Ik verdien [het] ook een paar jaar vast te
zitten, voor wat ik heb gedaan. Maar hun ook.'
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Dat lieden die gedetineerd zijn voor straatroof vaak minder straf krijgen
dan hijzelf, is iets dat een overvaller niet begrijpt en zijn verbittering wekt.
Deze mensen verdienen in zijn ogen juist veel zwaardere straffen dan hij;
ze pleegden immers wel geweld, waar hij dat zelf meestal naliet.

Veel overvallers voelen zich bovendien gegriefd door de willekeur in
strafmaat die ze bespeuren bij de verschillende gerechtshoven. Sommige
rechtbanken staan slecht bekend in de gevangenis, omdat er voor verge-
lijkbare delicten merkbaar hogere straffen worden opgelegd (zie Berghuis,
1992).

R02: `Maar ja, het is ook zo onrechtvaardig als de pest, weet je. Het klopt allemaal
niet zo, vind ik. Want in Den Bosch straffen ze twee keer zo hoog, daar krijg je acht
jaar en in Amsterdam krijg je drie jaar. Kijk, dat wist ik ook allemaal nog niet. Dus
dat hele justitie-apparaat, met straffen en zo, daar ben ik nu pas achter hoe dat in
mekaar zit. En daar deugt dus volgens mij niks van.'

Niet alleen beginners en professionals weten dat er verschillen tussen de
rechtbanken bestaan, ook wanhoopsovervallers zonder eerdere justitiële
contacten komen daar in de gevangenis snel achter.

Vraag: `Waar ben je bestraft?' R34: `In Den Haag. Daar ben je er slecht aan toe hoor,
vooral nu, heel erg. Als het in Amsterdam was gebeurd, of in Rotterdam, dan was het
milder, maar Den Haag: ik weet niet wat ze daar hebben, echt verschrikkelijk. In
Leeuwarden is het ook heel zwaar, heel verschrikkelijk, Den Bosch en Den Haag, de
drie verschrikkelijkste, het staat erom bekend. (...) Eén rechtssysteem en toch zo veel
verschillen, het klopt niet, helemaal niet. Kijk als ik nu een verleden had, kon je nog
zeggen van ... Daarom maken ze je ook nog kwader.'

Het woord `justitie' heeft voor alle overvallers negatieve connotaties. De
`verontwaardigde' toon van de officier van justitie vinden de meesten onbe-
grijpelijk en oneerlijk. Dit geldt evenzeer voor de strafmaat. Deze wordt
als te hoog gezien, wanneer men die vergelijkt met de straffen die worden
opgelegd aan plegers van delicten die in de ogen van overvallers veel ern-
stiger zijn. De willekeur die ze waarnemen in de hoogte van de straffen die
voor vergelijkbare delicten worden opgelegd door verschillende rechtban-
ken, vergroot alleen nog maar de verbittering die overvallers voelen voor
het justitiële apparaat.

9.7 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk heeft de ideeënwereld van de overvaller centraal gestaan.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn de volgende: opvattingen
over wat criminaliteit is, opvattingen over geweld, de morele codes die
overvallers eropna houden, opvattingen over de `burgermaatschappij' en
opvattingen over politie en justitie.

Opvallend is dat alle overvallers het erover eens zijn dat criminaliteit
bestraft moet worden; ook overvallen moeten bestraft worden. Weliswaar
vindt men dat de strafmaat - vergeleken met andere, laaghartiger delicten
als de beroving van `oude vrouwtjes' en kinderverkrachting -te hoog is
voor het delict overval en dat er met twee maten gemeten wordt, maar over
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het algemeen heeft men vrede met het feit dat het delict bestraft wordt. De.
`echte mannen' accepteren gevangenisstraf als een beroepsrisico. Daar komt
bij dat de gevangenis gezien wordt als een plek waar men contacten kan
opdoen en de fijnere kneepjes van het overvallenvak kan leren. Hoewel
niemand de gevangenis als een erg prettige plek ervaart, verzacht deze
omstandigheid de detentie.

In veel van de opvattingen van overvallers klinkt een uitgesproken con-
servatief/liberaal mens- en maatschappijbeeld door. Zij zien zichzelf als de
ondernemende vrije jongens die hun kansen waarnemen waar ze ze zien.
Het plegen van overvallen stelt hen in staat een materieel leven te leiden
waartoe ze met legale middelen niet in staat zijn. Dit conservatisme wordt
teruggevonden als de overvallers uitspraken doen over hoe ze hun ideale
toekomst zien. Het liefst zouden ze een stabiel en `gesettled' leven leiden.

Hoewel vrijwel geen enkele overvaller spijt betuigt over zijn delict, doen
veel overvallers wel pogingen hun daad moreel te neutraliseren (rechtvaar-
digen). De twee meest gebruikte neutralisatietechnieken bestaan uit het ont-
kennen van onrecht en schade die door de overval zijn toegebracht, en het
veroordelen van de veroordelers. De beweringen dat de banken het verlies
gemakkelijk kunnen dragen en dat niemand er schade van ondervindt, en
dat anderen die ook niet zuiver op de graat zijn, niet worden vervolgd,
worden veelvuldig gehoord. Dat wil niet zeggen dat alles geoorloofd is.
De meeste overvallers leggen morele grenzen aan. Zo is geweld alleen
toegestaan als het beheerst wordt toegepast en ten dienste staat van het ver-
krijgen van geld. Dit wordt `zinvol' geweld genoemd. De geruchtmakende
overval waarbij twee medewerkers van een Albert-Heynfiliaal werden ver-
moord, wordt dan ook alom met afschuw veroordeeld. In dit verband wordt
gesproken van `zinloos' geweld. Niet alleen is het moreel af te keuren, het
`verpest ook de markt' zoals een van de overvallers opmerkte. De morele
grenzen worden ook aangelegd bij de beoordeling van andere delicten. Met
name straatroof en het bestelen of beroven van minder draagkrachtige
slachtoffers worden afgekeurd. Zonder het delict overval te willen baga-
telliseren, kan gesteld worden dat met name onder de professionals een
zekere erecode bestaat.

Met betrekking tot de politie valt op dat er een duidelijk onderscheid
gemaakt wordt tussen de geuniformeerde politie en de recherche. Over de
eersten wordt laatdunkend gesproken en gedacht, voor de recherche daaren-
tegen heeft men respect. Professionals schatten de pakkans in op iets meer
dan 50%. Beginners zijn hier veel minder eensluidend over: volgens hen
varieert de pakkans van 30% tot 90%. Deze in het algemeen te hoge ramin-
gen leiden er niet toe dat men afziet van de overval. Voor wanhoopsover-
vallers maakt de pakkans geen deel uit van de overwegingen. Het is dus
zeer de vraag of het aantal overvallen sterk af zou nemen als de pakkans
beduidend vergroot zou worden.



10 Sociale organisatie en contacten

In hoofdstuk 9 ging het voornamelijk over denkbeelden en opvattingen van
overvallers, met andere woorden hoe ze in elkaar zitten. In dit hoofdstuk
zal hun sociale organisatie, dus hoe ze aan elkaar zitten, aan de orde wor-
den gesteld. Hieronder worden de bindingen belicht die overvallers heb-
ben met teamgenoten, andere overvallers, plegers van andere delicten en
'burgers'.

10.1 Bindingen met overvallers en plegers van andere delicten

Wie zich afvraagt hoe diverse soorten van criminelen georganiseerd zijn,
merkt al snel dat in de literatuur termen als `criminele organisatie' en
`georganiseerde misdaad' gebruikt worden om uiteenlopende fenomenen
mee aan te duiden (zie Fijnaut, 1985; Van Duyne e.a., 1990; Bovenkerk,
1992). Cressey stelt dat er bij delicten die door meer dan één dader worden
gepleegd, altijd sprake is van organisatie, zelfs wanneer twee schoolmeisjes
een lippenstift stelen in een warenhuis. Er is sprake van wat meer organi-
satie bij drie of vier mensen die zich als team toeleggen op winkeldiefstal,
waarbij elk teamlid de verantwoordelijkheid heeft over een deel van de
operatie. Nog meer georganiseerd zijn bendes van overvallers en zakken-
rollers, die een precieze arbeidsdeling en coordinatie van de activiteiten
kennen. Aan het einde van dit continuum bevindt zich de confederatie van
criminele groepen waarin organisatorische discipline voorop staat (1972,
p. 12). Om orde in de terminologische chaos te scheppen, is het volgens
Cressey noodzakelijk precies te beschrijven welke mate en vorm van orga-
nisatie van toepassing is op de plegers van verschillende delicten:

'It is high time, I think, that anthropologists, criminologists, sociologists, systems
engineers, economists, management specialists, biologists, mathematicians, corporation
lawyers, and other specialists in the analysis of organisations got on with the job of
specifying what is sophisticated about sophisticated crime, what is professional about
professional crime, what is organized about organized crime, and what is planned
about planned crimes commited with impunity. A large proportion of all crime is to
some degree organized in one way or another. What is needed is explication of the
degrees and kinds of criminal organisation, and of the kinds of behaviour patterns
characterizing the criminals who participate in them.' (1972, pp. 5-6)

Met deze aansporing in gedachten, zullen we ons hier niet bezighouden
met de vraag wat wèl georganiseerde misdaad mag heten en wat niet. Even-
min zullen we ingaan op de kwestie of (sommige) overvallers dit etiket
verdienen. We willen ons hier beperken tot het beschrijven van de mate
waarin onze respondenten (criminele) contacten hebben en de aard van
deze relaties.
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Tabel 19: Type overvaller en criminele contacten

type contacten
geen matig veel

wanhoopsovervallers 4 4 -
beginners - 6 17
professionals - - 12

totaal 4 10 29

Eerder werd al duidelijk dat de door ons onderscheiden typen verschillen
met betrekking tot het aantal en de aard van de eerder door hen gepleegde
delicten. De mate waarin de typen tijdens hun overval(len) contacten met
criminelen onderhielden, blijkt uit tabel 19.

Wanhoopsovervallers onderhouden geen of weinig criminele contacten.
Een voorbeeld van een wanhoopsovervaller die geen bindingen met crimi-
nelen had, is respondent 17.

R17: '(...) ik heb ook geen vrienden onder overvallers en berovers en dat soort dingen.
De meeste mensen waar ik goede relaties mee heb zijn doctorandussen, hele goeie
vriend van mij is hypnotiseur, een homeopaat, een psycholoog. Weer een andere
vriend heeft een bedrijf, of zijn kunstenaars, of muzikanten. (...) Dat soort mensen.
Criminelen, nee. Ik zit ook helemaal niet in dat wereldje. (...) Nee, dat is ver van
m'n bed.'

Wanneer wanhoopsovervallers wel banden met criminelen hebben, gaat het
vaak om oppervlakkige kennissen of vrienden van vroeger. Het feit dat de
één illegale activiteiten ontplooit en de ander (nog) niet, vormt geen belet-
sel voor kameraadschap.

Vraag: 'Ik neem aan dat je contact had met mensen die niet crimineel bezig waren,
maar ook met mensen die wel crimineel bezig waren, die kende je ook al, dat is niet
verschoven?' R40: 'Nee, nee, ik heb nooit verschil gemaakt, nee, nee.' Vraag: 'En die
contacten met criminele mensen, waren die meer zakelijk of vriendschappelijk?' R40:
'Nou vriendschappelijk, ja echt wel. Gewoon wat drinken, ik bemoeide me niet met
hun leven en zij niet met mijn, dus nee ... Ik heb alles alleen gedaan, ik heb het nooit
nodig gehad.'

Respondent 40 is een voorbeeld van een wanhoopsovervaller die weliswaar
contacten onderhoudt met criminelen, maar zijn overvallen alleen pleegt.
Als wanhoopsovervallers met mededaders opereren, gaat het vaak om oude
vrienden die al crimineel actief waren en die hen op het juiste moment
benaderen (zie hoofdstuk 5).

Soms is er geen sprake van vriendschap maar zijn de contacten van de
wanhoopsovervaller met criminelen van minder affectieve aard en blijven
ze beperkt tot af en toe een praatje in de kroeg. Respondent 10 komt regel-
matig in een café en hoort daar meer en meer over de illegale.-zaken van
sommige stamgasten.

'R10: 'We zaten aan een tafel. Die jongens kwamen daar zitten: "Ja, ik wil vanavond
de bar aan de ...laan gaan kraken, ik wil de kassa leeghalen", [ofl "Ik weet daar
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iemand die veel geld in huis heeft", [of] "Ik wil een sportzaak leeghalen." Hebben
ze ook gedaan en zo, ik wist ervan.'

Na verloop van tijd geniet R10 blijkbaar genoeg vertrouwen; sommigen
proberen hem bij hun criminele acties te betrekken.

R10: 'Ik zit met A te praten hè en er kwamen drie of vier jongens naar binnen en twee
jongens kende ik van praten en van gezicht, B en C ... Ze komen zitten, we praten
over hoe het gaat, weet je wel. Ik bied ze wat te drinken aan, of zij mij. (...) Die
jongen begint met "Weet jij geen kraakje of wat dan ook?" Ik zeg: "Nee, ik ben hele-
maal geen crimineel, ik weet dat soort dingen niet." [Toen zei hij:] "Weet je niet
iemand die veel geld heeft, heb je geen goeie tip of wat dan ook?" [Ik zeg:] "Nee,
hoe moet ik dat weten?'-

Uiteindelijk liet R10 zich overhalen mee te doen aan een overval.

Uit tabel 19 wordt duidelijk dat beginners en-in nog sterkere mate-
professionals veel meer verweven zijn met de criminele wereld dan de
wanhoopsovervallers. Deze criminele contacten van de overvaller worden
echter niet gedicteerd door zijn delict. Naast (eventuele) mededaders heeft
de overvaller weinig criminele contacten nodig om zijn delict uit te voeren.
Een overvaller kan autonoom te werk gaan.

Vraag: 'Moet je mensen kennen als je overvallen wilt gaan doen?' R02: `Nee, dat
hoeft niet hoor, vind ik. (...) Kijk, jij kunt ook een overval doen. Je koopt een water-
pistool van vier gulden. Die verf je zwart. En een plastic tas en een bivakmuts van een
joet. Dan kan je ook een overval doen. Maar dan kan je geen kluis pakken natuurlijk.'

Als de overvaller wel in een groep werkt, heeft hij met zijn teamgenoten te

maken, maar verder kan hij het stellen zonder veel andere criminele con-

tacten. Contacten buiten het team zijn alleen van belang om aan wapens te

komen en auto's te laten stelen, maar de overvaller kan zich desgewenst

bedienen van namaakwapens en andere vluchtmiddelen. Ofschoon een over-

valler zijn bezigheden dus kan uitvoeren zonder (of met een minimum aan)

criminele contacten, hebben de meesten toch vele bindingen met andere

criminelen.

De betrekkingen die beginners en professionals onderhouden met col-
legae criminelen, stammen deels uit een verleden waarin deze overvallers
zich met andere delicten bezighielden, en zijn voor een ander deel nood-
zakelijk voor de criminele activiteiten die zij tegenwoordig ontplooien. De
aard van deze bindingen varieert van vriendschap tot zakelijkheid. Crimi-
nele collega's zijn soms vrienden, mensen met wie men gaat stappen, clubs
bezoekt en op vakantie gaat, soms ook zijn het mensen die men slechts
oppervlakkig kent. Een centrale kwestie in de criminele wereld -het werd
al eerder opgemerkt - is in hoeverre men anderen vertrouwen kan. Het
antwoord op deze vraag is bepalend voor de inhoud van de diverse crimi-
nele contacten die de overvaller heeft. Een vriend met wie hij al jaren
samenwerkt, die bovendien heeft bewezen dat hij niet doorslaat tijdens
politieverhoren, heeft het volle vertrouwen van de overvaller. Deze zal
vaak in gloedvolle bewoordingen vertellen hoe hij en zo'n vriend elkaar in
alle situaties vertrouwen en `voor elkaar door het vuur gaan'.
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R23: '(...) ik blijf, liever bij m'n eigen maat waar ik honderd procent achter sta, en
waar ik weet wat ik aan heb, dan dat ik van de één naar de ander stap. Dat ken niet.
En op het laatst ben je zo vertrouwd met iemand dat je gewoon, dat je met hem alleen
erbovenop gaat. (...) Die jongen heb tegen de veertig overvallen [gepleegd] hè, zit ie
voor. Dat is m'n maatje. Hij is ... Hij is ook een werker. Hij werkte gewoon keihard
er aan. Hij was er altijd mee bezig ook. En hij vertrouwde heel goed op mij.'

Dit soort relaties zijn relatief zeldzaam. Sommige overvallers - vooral
professionals - hebben dit soort vertrouwde criminele vrienden, maar het
overgrote deel van de contacten met medecriminelen is veel zakelijker van
aard. Zoals gezegd, speelt wantrouwen bij deze contacten een belangrijke
rol, maar deze achterdocht wordt verzacht door een gevoel van verbonden-
heid met elkaar. Deze dubbelheid van wantrouwen en harde zakelijkheid
aan de ene kant en het gevoel van verbondenheid aan de andere, werd
treffend onder woorden gebracht door respondent 22. Hij vertelt dat bij het
beklimmen van de criminele ladder vroegere maatjes worden afgezworen
en - als dat nodig is - opgeofferd aan nieuwe loyaliteiten.

R22: 'Weet je, een crimineel is een hoer. Je laat je neuken door alles. (...) Op het
laatst kan je je vriend waarmee je begonnen bent, dood laten schieten. Want hij is een
heel andere kant opgegaan, die heeft weer hele andere vrienden leren kennen. En het is
dan geen vriend [meer]. Want ik heb schijt aan die man, want die man komt aan jouw
business. (...) [Maar] je leeft samen met elkaar, weet je. En weet je wat je sterk
maakt? Je bent allemaal tegen één ding; dat is justitie. Je bent samen er tegen, en dat
bindt je samen. (...) Dat doe je gewoon omdat je bezig bent met iets waarvoor je een-
heid moet hebben, anders kun je niet verder gaan. Dus je moet denken dat het een
eenheid is, weet je, maar als later de problemen komen, dan zie je precies wie echt
een crimineel is.'

De overvaller die niet solitair opereert, moet zijn medecriminelen tot op
zekere hoogte vertrouwen om zich binnen die wereld te kunnen bewegen
en actief te kunnen zijn. Anderzijds echter weet hij dat hij terughoudend
moet zijn met zijn vertrouwen om geen nodeloze risico's van mislukte
acties en mogelijke arrestatie te lopen. Vooral beginners zien zich genood-
zaakt voortdurend te balanceren tussen argwaan en vertrouwen, tussen
verdeeldheid en eenheid.

Beginners en professionals kennen, zoals gezegd, veel andere crimine-
len, mensen die zich toeleggen op diverse delicten. Omdat deze overvallers
zich gedurende eerdere stadia in hun criminele carrière bijna altijd bezig
hebben gehouden met inbraak en diefstal, kennen ze meestal vele andere
dieven en helers. Als ze al enige tijd overvallen plegen, hebben ze vaak
contacten met wapenhandelaren en professionele autodieven. Los van deze
instrumentele contacten hebben overvallers vaak ook bindingen met plegers
van delicten die niet direct te maken hebben met hun eigen bezigheden.
Ook als overvallers niet zelf actief betrokken zijn bij drughandel, fraude en
vrouwenhandel, kennen ze wel vaak mensen die zich toeleggen op deze
delicten. Daders die zich niet alleen met overvallen maar ook met deze
vormen van criminaliteit bezighouden, investeren hun overvalbuit vaak
hierin. Soms ook lenen ze grote sommen aan drugdealers enzovoort, als die.
even zonder contanten zitten (zie paragraaf 5.2).
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Een andere instrumentele kant aan contacten met criminelen is dat deze
informatie kunnen verstrekken met betrekking tot te overvallen objecten.
Het komt regelmatig voor dat de zogeheten tipgevers overvallers attent
maken op objecten en daarbij, tegen betaling van tien procent van de buit,
informatie verschaffen die het de overvaller mogelijk of makkelijker maakt
de overval succesvol te plegen. Volgens onze respondenten zijn deze tip-
gevers criminelen die de moed missen om de overval zelf uit te voeren. We
zullen nog zien dat tipgevers ook uit de `burgerwereld' komen. Criminele
tipgevers hebben enkele nadelen volgens de overvallers. Ten eerste roept
een tip uit het eigen milieu bij de overvaller de vraag op waarom de tip-
gever de klus niet zelf aanpakt. Wellicht is de zaak toch minder eenvoudig
dan de tipgever doet voorkomen. Een tweede nadeel is dat een crimineel
meer dan een `burger' kans loopt door de politie gearresteerd te worden.
Een politieverhoor brengt altijd het gevaar mee dat men doorslaat. Niet-
temin komt het zeer regelmatig voor dat overvallen gepleegd worden op
basis van tips van medecriminelen.

R42: `[Tipgevers zijn vaak] die mensen die toch niet die overvallen plegen, die wel in
het criminele wereldje zitten, maar meestal in de hoerenhandel. Daar hoor je dan wel
eens wat van en dan zeg je: "Die gozer komt, die komt wel even bij je langs, even met
je praten." Dan spreek je: "Hoeveel ligt er?" Hij weet dat dan wel zo'n beetje, hoeveel
er ligt. Nou, dan spreek je een prijs af wat je hem geeft, meestal is dat zo'n 10% dus.'

De plekken waar criminele contacten worden gelegd en gecultiveerd, bevin-

den zich voornamelijk buitenshuis. Goede vrienden gaan ook bij elkaar op

bezoek, maar meestal treft men andere criminelen in cafés, clubs en borde-

len, op straat, in koffieshops, sportscholen en buurthuizen. Daar wordt

informatie uitgewisseld, onderhandeld en aan de eigen status gewerkt. Ook

in de gevangenis doet men contacten en criminele kennis op. Een beginner

maakte duidelijk dat de detentie om deze reden ook voordelen heeft:

R02: 'Als ik andere mensen had gekend, mensen die ik nu ken, bij wijze van spreken,
dan was het helemaal niet fout gegaan. Maar daarom zit je ook vast, om van te leren
dan. (...) Een hoop contacten doe je op hè. Kijk, vroeger was het voor mij nog moei-
lijk om aan een vuurwapen te komen, dat kon ik zelf niet regelen. Nou is dat een
kwestie van een telefoontje straks en het is geregeld. En alles is allemaal veel makke-
lijker en zo joh. Stel je hebt problemen, je hoeft maar te bellen ...'

Door eerdere detentieperiodes hebben de meeste respondenten contacten
opgedaan met criminelen uit alle delen van het land. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat veel overvallers collega's kennen die elders in het land
actief waren of opnieuw bezig zijn. Soms worden deze contacten ten nutte
gemaakt:

R19: '(...) ik ken een hoop jongens van buiten, in andere steden: Rotterdam, Gronin-
gen en noem maar op. Die werken allemaal in groepsverbanden, die doen dus alleen
maar aan overvallen. Als ik bij wijze van spreken iets weet in Leiden, nou dat is een
knappe bank, maar ik durf het niet aan omdat ik er te bekend ben, dan vlieg ik bij
wijze van spreken even naar Groningen, "Nou jongens, wip even een weekje langs, in
Leiden heb ik een klus, pak die maar." En hun hebben misschien een klus voor mij in
Groningen.'
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Toch komt een dergelijke samenwerking van (groepen) overvallers op lan-
delijk niveau betrekkelijk weinig voor. Op regionaal niveau is al sprake
van meer onderlinge contacten en uitwisseling, maar verreweg het meest
gebruikelijk is dat de contacten van overvallers beperkt blijven tot lokaal
niveau. In de grote steden speelt de meeste samenwerking tussen overval-
lers zich af op wijkniveau. Een aantal van onze respondenten maakte deel
uit van een groep die bekend-werd onder de naam `Kinkerbende'. Volgens
een van hen zou deze groep hebben bestaan uit ongeveer 200 man, `die van
alles flikten'. Een beperkt aantal van die 200 jonge mannen hield zich bezig
met overvallen. Uit dit potentieel aan overvallers, die elkaar allemaal ken-
den, werd geput als een team moest worden samengesteld. De hieruit ad
hoc geformeerde teams wisselden van samenstelling, maar werden in de
loop van de tijd steeds stabieler.

10.2 Verhoudingen binnen een team van overvallers

Het verdelen van de verschillende taken onder de teamleden geschiedt door-
gaans op basis van de persoonlijke kwaliteiten, ervaring en aanzien. Als
de overvallers besluiten zelf een vluchtauto te stelen, zullen ze deze taak
allicht laten uitvoeren door het teamlid dat daar het meest bedreven in is.
Ook bij de vraag wie als chauffeur moet optreden, spreekt kundigheid een
rol. In de regel wordt deze, als belangrijk beschouwde taak toebedeeld aan
degene die `goed kan rijden'. Bij beginners komt het echter nog wel eens
voor dat de chauffeur het teamlid is dat `overblijft', de mededader die niet
het lef heeft om `naar binnen te gaan'. Als het team groot genoeg is, ver-
deelt men ook de activiteiten binnen het object. Vrijwel altijd kiest men de
persoon die als eerste naar binnen zal gaan op basis van zijn bij voorkeur
flinke postuur en zijn vermogen om met een imponerende manier van optre-
den bij de slachtoffers de indruk te wekken dat het hier om een agressieve
kerel gaat met wie niet te spotten valt. Soms ook krijgt een van de team-
leden de taak om de agressie tijdens de overval binnen de perken te houden
en ervoor te zorgen dat slachtoffers die in paniek raken, gekalmeerd wor-
den. Ook iemand die de nodige kwaliteiten ontbeert kan nog een (tragische)
rol spelen tijdens een overval. Sommige mensen worden, juist door hun
geringe inzicht en kennis, gedwongen een rol te spelen waar de meeste
andere teamleden voor terugdeinzen.

R18: 'Je hebt ook mensen die helemaal niks kunnen, maar omdat ze maf zijn, wel
bruikbaar zijn. Dat soort mensen worden vaak juist tot dingen aangezet die helemaal
niet grappig zijn, gijzeling of wat dan ook. En als het een beetje naar loopt, dan wordt
zo iemand ook nog achtergehouden [achtergelaten] ook.'

Teams van overvallers die nog slechts korte tijd bestaan, worden vaak
gekenmerkt door een sfeer van onderling wantrouwen. Zeker wanneer iets
fout gaat tijdens de uitvoering van een overval, zal men elkaar de schuld
geven van het falen. Klaas, een beginner, die voor het eerst samen met drie
anderen een overval op een bank pleegde, sprak met verbittering over zijn
mededaders. Zij zouden niet krachtdadig en `cool' genoeg zijn opgetreden.
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Vooral het broertje van een van de daders, dat op het laatste moment aan
het team was toegevoegd, maakte het bont door tijdens de overval de naam
van deze respondent te roepen.

R02: `Iedereen lag al. Het ging allemaal vanzelf joh! Alles gaat vanzelf als je dat doet.
En, hup geld, dinges. Maar wat gebeurt er nou? Die ene die wordt zenuwachtig, die
begint te schreeuwen.' Vraag: 'Dat broertje?' R02: `Ja. Die begint te schreeuwen van
"Ja, er staat hier [iemand] buiten te kijken." Ja, dat is nogal logisch hè, als je met
legerkleding en een bivakmuts en een pistool staat. Valt nogal op. Maar so what?
Zolang het maar geen arrestatieteam is wat voor de deur staat. Je hebt gewoon een
paar minuten de tijd, en zeker daar, want dat lag afgelegen dus het duurt gewoon een
tijd voor de smeris er is. (...) Nou ja, hij loopt te schreeuwen. Maar ik had tegen
haar [lokettiste] al gezegd: "Volgende loket leegmaken", want er waren vier loketten
daar, vier of vijf loketten. Ik had gezegd: "Volgende loket." Dus die was alweer aan
het verzamelen bij dat tweede loket. Op dat moment beginnen ze ook mijn naam te
schreeuwen: "Kom nou, Klaas, kom nou!" Ik denk: nou, wat, een kwatsers zeg. Ik
kwaad, ik weg. Wij weg. Ik als laatste er weer uit, zij waren alweer aan het rennen, ik
erachteraan, wij weg, naar die flat. Helemaal in paniek, "Schiet nou op, schiet nou
op." Ik zeg: "Rustig nou, er is toch niks aan de hand, rustig." Ik wou hen rustig pro-
beren te houden maar daar was geen beginnen aan joh. Die waren allemaal in paniek.
Snel, snel, dit en dat. We zouden dat geld rustig verdelen, maar dat is er ook niet van
gekomen, want dat moest allemaal maar snel, snel, snel. We zouden blijven zitten
totdat alles weg was; nee, ze moesten gelijk die kelderbox weer uit. Nou, goed, dan
gaan we maar weg. Nou, wij weg. (...) Nou ja, het was helemaal mis. Ik zeg: "Dat
broertje van jou dat moet `moven', die moet niet meer mee, die gaat m'n naam lopen
schreeuwen. "'

Het `broertje' werd hierna uit het team gezet. Maar Klaas bleef tobben met
zijn mededaders. Bij de volgende overval, dit keer op een postagentschap,
ging het helemaal mis. Het postagentschap bevond zich in een winkel die
werd gedreven door een man. Zijn echtgenote bediende in een met kogel-
werend glas afgesloten gedeelte de klanten van het postagentschap. Tot zijn
grote verbazing moest Klaas ervaren dat, ondanks de bedreiging van de
echtgenoot en de aanwezige klanten met pistolen, de vrouw weigerde geld
af te geven.

R02: 'Ik begon dus met geld [te eisen], "Geld, schiet op!" Zegt ze: "Hebben we niet."
Ik snap niet waarom ze dat zeggen. Misschien is dat een rare reactie of zo, een angst-
reactie of zo. Maar ik zeg: "Daar staat godverdomme zo'n bak!" Ik zeg: "Schiet op,
die bak leegmaken!" Want ik denk: als ze die deur dan niet open wil doen, dan moet
ze in ieder geval die bak maar leegmaken. Ik zeg: "Die bak leegmaken!" Nou joh,
paniekerig dit en dat. Die andere gozer werd ook helemaal paranoia. Die begon ook te
schreeuwen: "Godverdomme". Ik loop naar de deur [naar de ruimte van het postagent-
schap] toe, begin op die deur te hakken en te beuken, want die was niet zo gek dik.
Dus ik denk: daar schop ik misschien wel doorheen. En ik schreeuwen naar die jongens
van "Schop er één in mekaar! Schop er één in elkaar, maak er één afl!" Weetje wel?
Ik denk: dat maakt misschien indruk op die vrouw, dat ze bang wordt en denkt van: oh
jee, m'n man gaat eraan. Maar niks hoor. Hardnekkig. Bleef gewoon weigeren. Het
lukte niet. En weer schreeuwen [door zijn maten]: "Kom nou maar, kom nou maar, het
lukt niet." Ik zeg: "Nee, schop er één in mekaar." Nou, dat deden ze niet. Nou ja, en
dat mens trapte er ook niet in, dus ik denk: dag. En toen begonnen ze weer te schreeu-
wen van "Klaas kom nou, Klaas kom nou." Ik denk van: oh, die heeft de stijl van z'n
broertje aangenomen. Ik denk: wegwezen hier. Ging ik weer als laatste weg. Weer



160 Hoofdstuk 10

mislukt. Kijk, dat is het enigste waar ik wel gigantisch spijt van heb, dat ik niet alleen
verder ben gegaan.'

Een van zijn mededaders, de jongen die de plaats had ingenomen van het
zenuwachtige `broertje', veroordeelde op zijn beurt het optreden van Klaas.

R03: 'Maar dat mens zei van "Nee, je krijgt geen geld." Dus ja, hij [Klaas] staat daar
verbaasd te kijken, van wat is dit nou. Dus hij wordt kwaad. Boem, boem!, op die
ruiten slaan, "Geld, geld!" En hij zegt tegen ons: "Schiet er één neer." Maar ja, op
zo'n moment denk ik toch bij mezelf: nee, dat gaat toch te ver, schiet er één neer.'

Waar Klaas van mening was dat zijn mededaders gefaald hadden omdat
ze niet rustig wisten te blijven, beschuldigde R03 Klaas van hetzelfde.
Roepen dat 'er één neergeschoten moest worden' ging hem te ver en was
voor hem een bewijs dat Klaas zelf ook de controle verloor en niet meer
wist wat hij deed.

Kort na deze overval werd het gehele team gearresteerd, maar ook wan-
neer dat niet het geval was geweest, zou dit team niet lang meer bestaan
hebben. Het onderlinge wantrouwen en de verschillen in opvattingen van de
teamleden waren te groot om nog langer met elkaar overvallen te plegen.

Teams van beginners wisselen relatief vaak van samenstelling. Door
schade en schande wordt men wijzer en leert men wie welke taak naar be-
horen kan uitvoeren. Overvallers die al langer samen opereren kennen dit
soort problemen niet meer. Deze daders, voornamelijk overvallers van het
type professional, zijn zo goed op elkaar ingespeeld dat ze elkaar bijna
blindelings vertrouwen. Als een van de teamleden zegt dat hij een goed
object weet, zullen de anderen vaak geen aandrang voelen om dat object
nogmaals op geschiktheid te controleren, maar hem op zijn woord geloven.
Hier zijn wantrouwen en misverstanden vervangen door zekerheid en hecht-
heid. Lid zijn van zo'n team van professionals kan daarom veel voldoening
geven, niet alleen door de hoge verdiensten, maar ook door een gevoel van
betrekkelijke geborgenheid en het besef deel te zijn van een succesvolle
onderneming.

R05: 'Maar op dat moment leef je ook op een hele bepaalde -ja, je moet er bij ge-
weest zijn eigenlijk-bepaalde manier. Er heerst een bepaald sfeertje. Daarom zeggen
ze ook wel eens van "Hoe heb je nou zus of zo dom of zoiets kennen doen?" Wij leven
op dat moment met een bepaald ploegie, zeg maar, die met mekaar werken, die met
mekaar geld verdienen. Wij konden dus normaal gesproken dus ook goed met elkaar
opschieten, hadden een beetje dezelfde gedachtes, zelfde ideeën. Als je dan al samen
bent met mensen met dezelfde gedachtes en dezelfde ideeën, heerst er al een bepaald
sfeertje. Je denkt makkelijk over bepaalde zaken, dingen. Op dat moment ging het met
mij heel goed. Met die mensen waar ik mee werkte ging het ook heel goed. Het kon
niet stuk. Er werd dus veel gelachen, er werd ook veel geld verdiend. Met fraudes en
allerlei toestanden. Ja, hoe moet je dat omschrijven? Er hangt dus gewoon een bepaald
sfeertje, dat je dus dingen makkelijker doet, en dus makkelijk, over dingen waar je dus
normaal gesproken moeilijk over zou doen, stap je dan lachenderwijs over heen. Van
niks aan de hand.' Vraag: 'Een soort jolige sfeer?' R05: 'Ja, een soort jolige sfeer.
Alles gaat goed. Alles gaat voor de wind. Er zijn weinig problemen.'

Menig overvaller gaf te kennen in zo'n periode waarin de betrekkingen
tussen de teamleden goed waren, heel gelukkig te zijn geweest. 'Goede'
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onderlinge verhoudingen betekenen voor overvallers onder meer dat deze
zo veel mogelijk een egalitair karakter hebben.

Hoewel een overvaller tijdens de rechtszitting wel eens van de officier
van justitie of van de rechter te horen krijgt dat hij als `het brein' of `de
leider' van de bende wordt beschouwd, is er in werkelijkheid vrijwel nooit
sprake van echt leiderschap. Wanhoopsovervallers en beginners laten zich
soms door criminele vrienden of kennissen overhalen tot het plegen van een
(eerste) overval, maar hier is eerder sprake van mensen met overtuigings-
kracht dan van werkelijke leiders. Het werd al eerder duidelijk dat de
meeste overvallers grote moeite hebben met de gezagsverhoudingen die het
verrichten van legaal werk met zich meebrengt. Ook in hun illegale bezig-
heden aanvaarden ze geen grote verschillen in macht. In vrijwel alle over-
vallersteams, zowel die van beginners als professionals, heerst dan ook een
krachtig gelijkheidsethos. De gelijkwaardigheid van teamgenoten uit zich
ondermeer in de manier waarop de buit wordt verdeeld.

R01: `Iedereen krijgt hetzelfde. Iedereen die werkt die krijgt evenveel. Of je nou een
chauffeur bent geweest of een dinges, het maakt niet uit. Het wordt eerlijk verdeeld.'

Het wordt niet geaccepteerd dat een teamlid te veel de baas speelt, hoog-

stens wordt de grotere ervaring van een mededader erkend. In dat geval

kan diens mening tijdens het overleg vooraf de doorslag geven. Zo'n team-

lid kan soms richting geven aan de overval, maar van echt leiderschap,

is geen sprake. Einstadter constateert dit eveneens: `Some members may

become more persuasive than others, but dicta from partners are frowned

upon and do not constitute the basis of action' (1969, pp. 72-73). De tij-

dens de overval te volgen werkwijze wordt bepaald in onderling overleg en

niemand kan een veto uitspreken of anderszins zijn invloed zo sterk doen

gelden dat de overige teamleden de indruk krijgen dat ze `werken voor een

baas'. -

10.3 Bindingen met `burgers'

`Een bajesklant heeft ook een moeder' is een bekende uitspraak die in al
zijn obligaatheid wijst op het vaak genegeerde feit dat misdadigers niet
alleen deel uitmaken van de criminele wereld, maar tevens van de samen-
leving in zijn geheel. Naast zijn meer affectieve bindingen met mensen die
op legale wijze in hun behoeften voorzien - familie, vrienden, amoureuze
relaties - zoekt en onderhoudt de overvaller ook contacten met `burgers'
die bewust of onbewust een positieve rol kunnen spelen in de door hem
ontplooide criminele activiteiten.

De meeste beginners zijn in de loop van hun criminele carrière veel van
hun vriendschappelijke contacten met `burgers' kwijtgeraakt. Bekend staan
als `crimineel' heeft, zeker als men al eens heeft vastgezeten, nogal eens
tot gevolg dat vroegere vrienden en kennissen geen prijs meer stellen op
contact.

R19: `Als je op een gegeven moment een naam hebt ... Jaren geleden wilde ik eruit
duiken, dus uit de criminaliteit. Ik was een jaar of vierentwintig, paar keer vastgezeten.
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Zag het niet meer zitten, dus je probeert wat anders op te bouwen. Je gaat op een
gegeven moment met een burger om. Daar kun je heel goed mee opschieten, alleen dan
krijg je weer het verhaal dat hij zegt: "Ja, sorry, ze hebben liever niet dat ik met je
omga, omdat je een crimineel verleden hebt." Ja, wat moet je? Moet je je aan die
jongen vastklampen? Dat doe je ook niet. Daar ben ik te trots voor. Dat heb ik al een
paar keer ervaren, ook als jonge jongen zijnde: "Ga niet met ... om want dat wordt
een crimineel", enzovoort. Dus automatisch, die burgerjongens die gooiden je op een
gegeven moment aan de kant weet je wel. Dan trok je dus op een gegeven moment met
een groep op, dus de criminele sfeer waar je wel wordt geaccepteerd. Dat is dus al van
heel jong af begonnen en op een gegeven moment dan weet je niet beter.'

De meeste `burgers' nemen een eenduidig afwijzende houding aan tegen-
over de crimineel. Maar het is niet alleen deze houding die maakt dat de
laatste steeds meer zijn toevlucht zoekt tot andere criminelen. Hij verliest
gaandeweg zijn belangstelling voor vriendschappelijke betrekkingen met
burgers omdat het zijn wereld niet meer is, burgers praten veelal over
zaken die hem minder interesseren. Daar komt nog bij dat hij meestal niet
kan spreken over wat hèm bezighoudt. Meer nog dan met medecriminelen
moet hij in het gezelschap van `burgers' op zijn woorden passen.

R39: 'It becomes your whole life. The only friends 1 have are criminaes. All of them.'
Vraag: `All of them? No straight friends?' R39: `Apart from my family and my wife,
no. I even get paranoid ... When 1 met my wife, 1 used to go out with her friends, and
they are all straight of course. And I used to feel odd, because 1 knew 1 was different
from them. The things they would talk about didn't interest me, and 1 couldn't really
tell them any interenting stories, because they had all to do with crime. It was quite
awkward really.'

Met uitzondering van wanhoopsovervallers, die immers weinig criminele
contacten hebben, komt bij overvallers steeds meer nadruk te liggen op
contacten met criminelen, ten koste van contacten met 'burgers'. De con-
tacten die zij nog wel hebben met burgers, krijgen daarnaast een meer
instrumenteel karakter.

Vele overvallers zijn er zich van bewust dat sommige burgers van nut
kunnen zijn bij het voorbereiden van een overval. Vooral professionals
gaan in de voorbereidingsfase soms zo ver dat ze contact zoeken met men-
sen die in het object werken en hen proberen uit te horen over de daar
gevolgde werkwijzen.

R39: 'Then we'11 start looking at stuff and see if we can see anybody who might be
approachable. That's a very dangerous game though, you have to be careful with those
kind of things. But sometimes there is an obvious candidate. (...) There was a young
girl working there. And it was ... who got on to her. He started to get friendly with
her and she liked money. And she was always out partying. And we found she likel a
little sniff of cocaine and things like that. She supplied the information we needed.'

Ook een enkele beginner probeert via contact met werknemers aan de infor-

matie te komen die hij nodig heeft:

R29: 'Ook wel eens de kassière versieren. (...) We reden altijd in een mooie auto, ik
had altijd een Mercedes. Mooie auto, mooie kleren, mooi bruin. En de bink uithangen
hè. En dan gooide ik m'n charmes in de strijd: "Zal ik je van de week eens ophalen
van je werk af?" "Ja, wel leuk."'
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Met name vrouwelijke bankemployées vormen een geliefd doelwit voor de
overvaller die meer wil weten over een object, omdat vrouwen kunnen
worden aangesproken in discotheken en cafés, zonder dat dit direct een
verdachte indruk maakt.

In veel gevallen zijn tipgevers uit de `burgerwereld' zich niet bewust
van het feit dat ze de overvaller voorzien van nuttige informatie. Soms is
dit echter wel het geval.

R18: `Die mensen die weten verdomde goed waar je mee bezig bent, die zijn niet ach-
terlijk. Er is er inderdaad wel eens eentje van mijn ex-schoonfamilie bij me geweest,
die werkte in de buurt van een grenswisselkantoor en die ging daar wat over vertellen.
Nou wist ik op een gegeven moment ook ..., die jongen had ook iedere dag geldpro-
blemen en toestanden allemaal. En dat begint met een opmerking weet je wel. (...) In
dit geval heb ik het niet gedaan, maar dat soort mensen zijn dat dus. Doodsimpele ziel
is dat, hij heeft er helemaal geen verstand van.'

Soms komt bewust verstrekte informatie van familieleden of bekenden van
de overvaller, soms ook van (ex-)employées van geldinstituten of bewa-
kingsinstituten. In tegenstelling tot de situatie waarin burgers onwetend
-en dus onbetaald-informatie verstrekken aan een overvaller, wordt bij
bewust gegeven tips overlegd tussen de `burger' en de overvaller. Net als
bij tipgevers uit het criminele milieu krijgt de burgertipgever meestal tien
procent van de buit. We zagen reeds dat een burgertipgever voordelen heeft
boven een criminele tipverschaffer. Als de eerste zich er niet van bewust
is dat hij nuttige informatie levert, loopt de overvaller geen enkel risico.
Maar ook als de `burger' bewust een tip geeft, loopt de overvaller nog
altijd minder gevaar dan bij criminele tipgevers, eenvoudig omdat de cri-
minelen veel meer kans hebben gearresteerd te worden dan een voor het
overige oppassende burger. Volgens sommige overvallers zijn burgertip-
gevers ook meer te vertrouwen omdat ze meer te verliezen hebben dan
menig crimineel.

R19: `Ik heb altijd het liefst een tipgever gehad van een huis-tuin-en-keukengevalletje,
gewoon een nette burger, weet je wel. Valt niet op tussen de criminelen en het is geen
crimineel. Bang voor de baan, zijn gezin. Die zijn het meest te vertrouwen.'

Uit het voorgaande moge blijken dat lang niet alle `burgers' eenduidig
afwijzend reageren op criminelen en dat er geen strikte scheiding bestaat
tussen de criminele en de burgerwereld. Er is eerder sprake van een over-
lapping van beide werelden, een overgangsgebied waar vertegenwoordigers
uit beide kampen proberen van elkaar te profiteren. Sommige `burgers'
gedragen zich ten opzichte van de overvaller op een wijze die een combi-
natie van afkeuring en fascinatie verraadt.

Een beginner vertelde dat enkele van zijn niet-criminele kennissen op de
hoogte waren van het feit dat hij overvallen pleegde, of dit op z'n minst
vermoedden. Gevraagd naar wat zij hiervan vonden, zei hij:

R44: `Ja, ze kunnen het niet keren natuurlijk. Een beetje ademloos bij de zijlijn hijgen
hè. En ook aan de andere kant een beetje genieten hè, van het is toch wel spannend hè.
Ambivalent, zoals jij ook hè.'
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Sommige respondenten constateerden deze nieuwsgierigheid naar het ver-
bodene meer bij vrouwen dan bij mannen.

Vraag: 'Hoe reageerden die mensen op jou? Of waren ze niet op de hoogte van je
bezigheden?' R18: 'Een aantal zijn niet op de hoogte. Die wel het een en ander ge-
hoord hebben of een vermoeden hebben, die mensen in het algemeen ... Hoe moet ik
het zeggen ... Bij mannen vaak angst, bij vrouwen vaak bewondering. Gebeurt zo vaak
dat een vrouw op een gegeven moment een avontuurtje wil, de spanning, de sensatie,
en met je naar bed wil. (...) Nou, je moet dat gewoon meemaken: de spanning, de
sensatie, het vreemde, het onbekende, zo veel over horen en niet weten.'

Naast bevrediging van een lust tot sensatie en een hang naar het exotische
kunnen contacten met criminelen voor 'burgers' nog andere voordelen met
zich meebrengen. Velen laten zich fêteren, ook als ze weten of vermoeden
dat de gulle gever op illegale wijze aan het geld kwam. Een overvaller die
met een zekere regelmaat in een bepaalde kroeg kwam, betaalde af en toe
alle openstaande rekeningen voor de overige gasten.

R24: '(...) in die kroeg in (...), als je daar één keer in de maand komt en zegt van
"Wat staat er in het boek, wat heb je los staan van die jongens?", nou bij elkaar opge-
teld zesduizend gulden, of tweeduizend gulden ... Ik keek niet op bedragen in die tijd,
ik rekende het hele boek af en liet me een maand niet meer zien. Dat soort dingen, dat
geeft een bepaalde status, ook bij normale mensen die niet in de criminele sfeer zitten.'

De overvaller doet dit soort dingen omdat het hem status oplevert, de 'nor-

male mensen' laten het zich graag aanleunen.

Het meeprofiteren door 'burgers' van crimineel verkregen geld neemt
ook wel grotere vormen aan. Volgens respondenten die relatief hoog op de
criminele ladder staan, is er sprake van intensief contact tussen 'topcrimi-
nelen' en groepen meer of minder oppassende 'burgers'.

Vraag: 'Je had voornamelijk contact met criminelen en in geringe mate met niet-cri-
minelen?' R24: 'Dat was dan meer in de sfeer die tegen het criminele aanhangt. Dat
houdt dan in dat topcriminelen, of mensen die denken dat ze het zijn of als zodanig
geaccepteerd worden door iedereen, die hebben toch buiten hun criminele zaken ook
wel dingen die vrij legaal zijn. Niet echt legaal, maar een casinootje of een bordeeltje
dat geaccepteerd is door politie of justitie. Dat houdt dan in dat er van alles crimineels
omheen gebeurt. En dan heb je er de artiestenwereld omheen en die zit er bijna tegen-
aan. Heel wat filmpjes en toestanden worden [met illegaal verkregen geld] gefinan-
cierd, dat weten een hoop mensen niet.'

10.4 Samenvatting en conclusies

Een overvaller kan autonoom te werk gaan en zijn delict zonder medewer-
king van andere criminelen uitvoeren. In de regel gebeurt dit alleen door
de dader die niet beschikt over contacten van betekenis in de criminele
wereld, i.c. de wanhoopsovervaller. In tegenstelling tot dit type zijn de
beginner en de professional sterk verweven met de criminele wereld en zijn
bij hun overvallen vrijwel altijd mededaders betrokken.

De verhoudingen binnen een overvalteam van beginners kenmerken zich
door een hoge mate van onderling wantrouwen. Mede hierdoor wisselen
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deze teams regelmatig van samenstelling. Teams van professionals zijn
stabieler en onderling vertrouwen staat in deze teams op de voorgrond.
Voor alle teams van overvallers geldt dat er geen sprake is van echt leider-
schap en dat ze doordrenkt zijn van een gelijkheidsethos.

Beginners en professionals richten zich in de loop van hun criminele
carrière - deels noodgedwongen-steeds meer op andere criminelen ten
koste van contacten met 'burgers'. Aan de andere kant gebruiken deze
overvallers contacten met `burgers' om op heimelijke wijze nuttige infor-
matie te verkrijgen. Bovendien bestaat er een gebied waarin contacten tus-
sen criminelen en `burgers' wederzijds voordeel kunnen opleveren: infor-
matie en status voor de crimineel, financieel gewin en bevrediging van
sensatielust voor de `burger'. Hoewel deze `burgers' zich niet schuldig
maken aan de overval zelf, verlenen ze wel hand- en spandiensten en leve-
ren de contacten met overvallers voordelen op. De notie dat overvallers een
geïsoleerd segment van de maatschappij vormen, is weliswaar een gerust-
stellende, maar is bezijden de waarheid.



11 Doorgaan of stoppen

Veel overvallers vragen zich gedurende hun carrière meermaals af of zij
door zullen gaan met het plegen van dit soort delicten of dat zij zullen stop-
pen en serieuze pogingen in het werk zullen stellen om een meer respec-
tabel leven te gaan leiden. Het model van de `reasoning criminal' (hoofd-
stuk 3) bevat een module waarin dit soort overwegingen een plaats hebben
gekregen. In dit hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan motivaties van
overvallers om door te gaan met overvallen of om te stoppen.

11.1 Motivaties om door te gaan met overvallen

Daders die niet direct na hun eerste overval worden gearresteerd, blijven
vrijwel altijd gedurende enige tijd doorgaan met dit delict. Zolang ze niet
tegen de lamp lopen, rijgen ze de ene overval aan de andere, tot een steeds
langer wordende reeks. Om te begrijpen waarom overvallers hun delict
continueren, moet men de motivatie bezien om met overvallen te beginnen.
De voordelen die het plegen van overvallen voor de dader heeft, blijven
ook na een eerste overval gelden. We zagen reeds dat het plegen van over-
vallen niet alleen snel en relatief eenvoudig geld oplevert, maar - voor
beginners en professionals-ook status en respect in eigen kring, vriend-
schap en opwinding. Om de goede naam te behouden en de andere genoe-
gens opnieuw te kunnen smaken, moet na verloop van tijd weer een over-
val worden uitgevoerd.

Niet alleen voor beginners en professionals, maar ook voor wanhoops-
overvallers, geldt dat door het extreme uitgavepatroon de buit van de eer-
dere overval vaak snel op is. Dit geld stelt hen in staat een poos te leven
als God in Frankrijk en zal op den duur moeten worden aangevuld. De
overvaller wil deze manier van leven voortzetten en wordt gaandeweg
financieel afhankelijk van het plegen van overvallen.

R14: `[Na de overval] zijn we met z'n drieën op vakantie geweest. Maar toen begon
het allemaal. Toen zag je ... begon je jachten en alles te zien, en dan ga je dromen hè.
Dat en dat (...) Toen kwamen we terug. De centen waren ook op, een beetje opgemaakt
in de vakantie. En dan ga je met z'n drieën iets bekijken weer en al die toestanden. En
dan zet je weer de stap, en zo gaat het steeds verder.'

Kunnen beschikken over een grote hoeveelheden geld went snel, en de buit
zal in het algemeen steeds sneller besteed worden. Om die reden wordt
de frequentie waarmee overvallers hun delict plegen, meestal geleidelijk
hoger.

De overvaller geniet meestal intens van zijn buitgemaakte geld, niet
alleen omdat het hem in staat stelt te leven zoals hij wil, maar tevens omdat
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hij daarmee zijn status in eigen kring kan verhogen of onderhouden. Geld
geeft bovendien status in de 'burgerwereld'. Burgers die aan de overvaller
kunnen verdienen, zullen hem meestal met respect behandelen zodra duide-
lijk wordt dat hij veel te besteden heeft.

Naarmate de dader zijn overvallenreeks uitbreidt, zal hij meestal handi-
ger worden in zijn delict en trots zijn op zijn toegenomen professionaliteit.
Hij voelt voldoening wanneer hij zijn tegenstanders opnieuw te slim af is
geweest en weer eens kan tellen hoeveel de buit bedraagt. Zeker in het
begin van de overvallenreeks krijgt de dader vaak een geweldige kick van
de stapels bankbiljetten die hij buitmaakt.

R38: 'Ik zeg het als eerste tegen Kees. Ik aanbellen 's morgens bij Kees na die over-
val. Kees in z'n nest natuurlijk, lam van de vorige avond. (...) Ik zeg tegen Kees:
"Ik heb een verrassing voor je, we gaan een feestje vieren." Hij zegt: "Hé kankerlijer,
wat heb je nou weer gedaan, heb je weer geld geregeld?" Ik zeg: "Geld geregeld?" en
ik schud zo [de inhoud van] die plastic zak over z'n hoofd heen. Ja, toen was het
natuurlijk feest hè.'

Een andere beloning voor de dader bestaat uit de berichten die over zijn
overval in de media verschijnen. Veel overvallers beschouwen stukken in
de krant als een recensie en houden trots een plakboek bij, waarin deze
berichten verzameld worden. Aandacht in de media geeft de overvaller een
gevoel van waarde en streelt zijn ego.

R01: 'Het is nog in [het TV-programma] Opsporing [Verzocht] geweest ook. Daardoor
zijn we gepakt. Ik vond het trouwens kicken, hoor hé. (...) Het gaf me wel een ... ja
aan de ene kant schrok ik, op het eerste ogenblik schrok ik. Het was zo: ik zag die
zaak, dus "Hé, kijk, kijk, kijk! Dat heb ik gedaan." Toen zaten we samen, maar er
zaten wel een paar die er niet bij waren [bij de overval]. Die wisten er ook niks van af.
Dat is een domme fout. Aan de ene kant kick je er wel op want het is je gelukt. Maar
later ga je denken van zullen ze erachter komen, weet je. Ik had een tof gevoel; ik
vond het kicken.' Vraag: 'Maar nooit een stukje in de krant over een van de zaken
waar jij bij betrokken was?' ROI: 'Ja, als je voor de rechtszitting komt, hè. Dat wil ik
ook wel lezen, weet je.'

Berichten over overvallen in kranten, reportages in weekbladen als Aktueel
en het televisieprogramma 'Opsporing Verzocht' worden met grote inte-
resse gelezen en bekeken. Respondent 11 vertelt met een grote dosis zelf-
spot dat je zelfs de Donald Duck kan halen met je acties. Een kind had een
brief gestuurd naar Oom Donald, waarin hij schreef dat hij echte overval-
lers had gezien.

Rll: 'Wij hebben nog in de Donald Duck gestaan. Ze hadden bankrovers gezien. Want
toen wij achter bij die jongen het huis ingingen, kwam net die school- dat was name-
lijk een fout - die school was weer open, die dag dat wij de bankroof deden. Dus daar
loopt een hele grote klas met van die kleine kinderen, en daar lopen wij met die ... ja
die [bivak]mutsen die ken je gewoon weer opdoen, als [gewone] muts. Toen zei een
van die kinderen: "Dag meneer." [Rll zei:] "Hoi" [lacht]. Ik vind het ook zo lullig
om niks te zeggen. Zo'n kind is heel vriendelijk, die heeft alle moed verzameld om
"Dag meneer" te zeggen, en dan wordt er niks teruggezegd, dat is lullig. Stond ook in
de Donald Duck, ze hadden twee bankrovers gezien [lacht]. Dus iedereen komt in de
grote misdaadbladen, ik kom in de Donald Duck.'
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Door alle voordelen die het doen van overvallen de dader biedt, zal hij
- zo lang hij niet gepakt wordt-meestal niet echt overwegen te stoppen
met dit delict. Als een dergelijke gedachte bij de dader opkomt, realiseert
hij zich wat hij in dat geval allemaal zou moeten missen.

R27: `Maar het is moeilijk afstand te nemen. Stel dat iedereen zou stoppen, dan is het
niet zo moeilijk. Maar [stel] ik stap er uit, ik heb drie ton thuis liggen, ik zeg: "Jon-
gens, het is genoeg, ik stop ermee." Pak ik de krant, dan zie ik: weer Amro gepakt.
En uit die beschrijving weet ik al ongeveer wie het zijn. En dan lees ik "aanzienlijk
bedrag", en dan denk ik: shit, daar had ik bij kunnen zijn. En dat maakt het moeilijk.'

Hij zou zichzelf niet alleen een riant inkomen ontzeggen, maar ook de

positie en status verliezen die in de criminele wereld aan dit delict ver-

bonden zijn.

R24: 'Maar bekeer je je echt (...) dan is er niemand meer. Dan is er niemand meer.
Dan is het net alsof je je status kwijt bent, ook tegenover de normale mensen, weet je,
dan is je status weg (...) God, ik wàs wat, alle hulpverleners schrokken voor mij, zelfs
agenten zaten van "slimme jongen". Dat valt allemaal weg. Het is net alsof je normaal
bent dat je niet meer meetelt. Daar werd ik gek van.'

R05: 'Je ken op een gegeven moment wel zeggen: "Ik stop overal mee, ik wil niet
meer zitten, ik wil niks meer met justitie te maken hebben", maar dan zal je gewoon
verder met heel weinig genoegen moeten nemen. En er is ook nog iets van afgaan.
Terug naar af. Dat sommige mensen bijvoorbeeld ook niet willen dat er gezegd wordt
van "Ach, heb je het gezien, hij is los hoor, die heb nou die zes of acht jaar voor
overvallen gezeten, hij rijdt op een fiets." Dat willen de meesten gewoon voorkómen,
ook als ze loskomen en ze hebben minder geld. Dan doen ze wel weer iets om die
status weer omhoog te krikken. En dan doen ze in een korte termijn overvallen, en dan
rijden ze en lopen ze er weer netjes bij en dan zeggen ze van "Zo slecht was het toch
nog niet?'-

Naast de financiële en immateriële beloningen die het plegen van overval-
len voor de dader met zich meebrengen, speelt ook het al dan niet slagen
van de overvallen een rol in de motivatie te recidiveren. Elke nieuwe suc-
cesvolle overval sterkt de dader in het idee dat het eigenlijk een eenvoudig
delict is en dat hij een nooit opdrogende bron van geld heeft gevonden
waaruit hij, wanneer dat maar nodig is, kan putten. Lejeune vond bij straat-
rovers dat 'succesful execution is a reinforcer for repetition' (Lejeune,
1977, p. 131). Ook op overvallers is dit van toepassing.

Vraag: 'Denk je dat je door was gegaan als je niet was gepakt?' R17: 'Ja, dat zit er
wel in. Als het succes oplevert, op een makkelijke manier krijgt ... Je denkt: nu was
het duizend gulden, maar ik was te laat, de volgende keer ga ik vroeger en dan pak ik
meer. En dan ben je goed besmet met dat virus.'

Ril: 'Toen een bankroof. Ja ..., en dan ben je niet meer te houden hè. En toen die
tweede bank (...) Ik denk: ik pak er nog maar een, de eerste ging zo makkelijk. Ja, je
loopt erin en je loopt eruit en je hebt een halve ton meer. Dus ik denk: dit is mooi.'

Sommige daders besluiten na één of meer mislukte overvallen verder van

dit delict af te zien. Een beginner was, na een teleurstellend verlopen over-

val op een benzinepompstation, tot de ontdekking gekomen dat hij onge-

schikt was voor dat werk.
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R30: 'Ik ben eigenlijk helemaal het type er niet voor. Maar het was gewoon wat ik al
zei, het is de omstandigheid en de tijd.'

Maar de meesten geven, ook als de overvallen in eerste instantie zonder
succes blijven en zij zonder buit het object moeten verlaten, niet direct de
moed op. Vaak probeert de dader het kort daarna opnieuw, omdat hij denkt
te weten waarom het fout ging en hoe hij het beter kan doen. Lejeune's
bevinding dat succes tot herhaling leidt, moet hier dus worden genuan-
ceerd. Succes roept weliswaar nieuwe overvallen op, maar ook mislukking
kan de dader ertoe brengen snel een nieuwe overval te plegen. Wanneer de
dader het object zonder buit moet verlaten, kan dit echter schadelijk zijn
voor zijn zelfvertrouwen. Een professional gaf aan dat het daarom verstan-
dig is om na een fiasco direct een nieuwe poging te doen, omdat de door
de mislukking ontstane angst bezworen moet worden. Hij zag zijn laatste
overval misgaan door een plofpakket. In een bundel buitenlands geld, dat
hem op het laatste moment door een bankemployée werd meegegeven,
bevond zich een verfbom die in de vluchtauto ontplofte.

R35: `Die angst moet ik ook weer gaan overwinnen. Als het eenmaal weer is gebeurd
... Ik bedoel: je moet het eigenlijk meteen weer gaan doen, en als het dan eenmaal
weer is gebeurd dan ben je eroverheen. (...) Als je niks meer doet dan durf je het over
vijf jaar of over tien jaar eigenlijk ook niet meer. Kijk, als iemand een groot auto-
ongeluk krijgt, en hij gaat die dag niet meer in dezelfde auto rijden, en hij doet het een
maand later, dan heb je kans dat hij nooit meer echt durft auto te rijden.'

Wanneer de dader na één of meer overvallen wordt gearresteerd, zal hij
moeten afwegen of hij na zijn detentie al dan niet doorgaat met dit delict.
Wanhoopsovervallers zeggen vrijwel allemaal dat ze de bivakmuts aan de
wilgen zullen hangen. Ook menig professional stelt dat hij zich na zijn
gevangenisstraf niet meer (op een directe manier) met overvallen zal gaan
bezighouden. Veel gedetineerde beginners daarentegen zijn vast van plan
hun overvallenreeks uit te breiden zodra ze daar weer toe in staat zijn.
Respondent 02 had een korte en weinig succesvolle overvalcarrière achter
de rug, maar was ervan overtuigd dat het na zijn detentie-met zijn in de
gevangenis opgestoken kennis -beter zou gaan.

R02: `Kijk, dat het fout is gegaan, daar kijk ik al niet meer naar. Dat is verleden tijd.
(...) Je hebt het toch gezien, je ziet toch wat een geld er verdwijnt, je leest de kranten
er toch op na? Daar twee ton weg, de afgelopen week stond er ..., een paar leuke
stukjes weer tegengekomen. Twee ton pleite, en insluiping in een bank ook. 's Nachts
zaten ze er al. Nou, daar krijg ik zo'n pik van [lacht] als ik dat lees. Dan denk ik: zie
je? Het enigste wat ze kunnen doen is me vrijlaten en ja, dan ligt die wereld weer voor
je open joh. Moet je eens kijken wat voor kansen je kan halen.'

Beginners koesteren nogal eens de hoop dat ze door een betere uitvoering
van de overvallen na hun detentie alsnog het vermogen kunnen opbouwen
waarnaar ze verlangen. Veel van hen worden gedreven door de wens om
eens `binnen te zijn'.

R15: 'Maar ik weet ook van mezelf dat als ik nu weer buiten kom, en ik weet dat er
bij een bank weer een geldloper of wat dan ook loopt, dat ie weer de lul is. (...) Maar
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ik zeg dus wel: "Ik had rijk kunnen wezen." Nu is het fout gegaan, maar er komt een
keer dat het goed gaat. En dan ben ik miljonair en dan is het afgelopen.'

Deze respondent geeft uitdrukking aan het bij overvallers wijd verbreide
idee dat er ooit een einde aan de overvalreeks moet komen, en dat dit einde
- wat de dader betreft - bereikt wordt als hij `genoeg' heeft verdiend.
Toch komt het zelden zo ver, meestal stoppen overvallers met hun delict
om andere redenen.

11.2 Motivaties om te stoppen met overvallen

Hierboven werd duidelijk dat het plegen van overvallen belangrijke voor-
delen voor de dader heeft en dat de beloningen een sterke stimulans kunnen
zijn om ermee door te gaan. Toch kleven aan dit delict en de levenswijze
die daarbij hoort, ook nadelen.

Net als andere mensen die zich met criminele zaken bezighouden, loopt
de overvaller vanzelfsprekend het risico aangehouden en veroordeeld te
worden. Maar hij riskeert meer dan bijvoorbeeld de inbreker, omdat over-
vallen relatief zwaar worden bestraft.

R03: `Echt zware dingen, zoals een overval, nee, dat doe ik nooit meer.' Vraag:
`Waarom niet? Omdat het fout is gegaan?' R03: 'Omdat het fout is gegaan en omdat de
straf die ertegenover staat zo hoog is dat ... Kijk, als je gepakt wordt voor een inbraak,
en het is één inbraak, dan krijg je hoogstens een paar maanden. Word je gepakt voor
een overval, dan gaan we al meteen over jaren praten. En dat is toch wat anders dan
... Kijk, drie maanden zitten, dat zit je fluitend uit, dat is zo voorbij. Maar ja, als je
drie jaar hebt, zoals ik nu heb gehad, voor één mislukte overval, dan is het wel wat
anders.'

Vaak of lang vastzitten kan de dader doen besluiten te stoppen met over-
vallen. Volgens sommigen weegt de financiële beloning niet meer op tegen
de lange vrijheidsstraffen (zie Cusson en Pinsonneault, 1986).

R19: 'Ik ben bang voor de jaren wat ik dus als recidivist zou kunnen krijgen (...) Ze
hebben het wel eens over overvallen en dan zeggen ze: "Joh er ligt een ton." Maar dan
ga ik uit zitten rekenen. Een ton, de man vijftig ruggen. Die vijftig ruggen heb ik bin-
nen een tijd van zeven maanden heb ik die al, die verdien ik als burger al, dus dan ga
ik daar toch niet zes jaar voor in die pleurislik zitten. Dat verrek ik, dat doe ik niet.'

De lange gevangenisstraffen die op dit delict staan, zijn ingrijpend voor

iedere overvaller die gepakt wordt. Meer nog dan de ongebonden dader,

zal de overvaller die vrouw en kinderen heeft, een lange detentie als een

ernstige straf ervaren. Hij zal proberen gevangenisstraf in de toekomst te

voorkomen.

R36: `Kijk, als je vrijgezel bent, okee. Dan komt er een derde, vierde keer. Maar nu
gewoon niks. Kijk, je hebt een kleine, en die moet ook goed groot worden. Niet dat als
ze naar school gaat, dat ze moet zeggen van "Mijn vader zit meestal in de bajes." Dat
is voor zo'n meisje ook niet leuk. Kijk, nu is het maar goed dat ze heel klein is en dat
ze nog niet weet wat het is.'

Als de overvaller een vaste relatie heeft met een vrouw, oefent zij meestal
druk op hem uit om een kalmer, meer gesettled leven te gaan leiden.
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R42: `Nee, ik heb nu een lieve vriendin, en ze wil [het] niet meer hebben. "Scheid
daar nu eens mee uit", zegt ze. Ze verdient zelf ook redelijk veel geld, een redelijk
goed maandgeld. "Je hoeft geen vermogen bij te verdienen", zegt ze. "Als je wat
bijverdient in de maand kunnen we redelijk leven", zegt ze.'

Dit is overigens een reden waarom de meeste daders een crimineel bestaan
onverenigbaar vinden met hechte amoureuze relaties. Menigeen beperkt
zich daarom tot losse relaties met vrouwen, vriendinnetjes aan wie ze wei-
nig of niets vertellen over de manier waarop ze hun geld verdienen. Een
vaste vriendin of een vrouw `zeurt aan je kop' en kan volgens de meeste
daders pas een plaats in hun leven krijgen wanneer zij aan een kalmere
levenswijze toe zullen zijn.

R08: `Als ik een vrouw krijg waar ik veel van hou en na drie of vier jaar wordt ze in
verwachting, dan heb ik geen zin om iets te doen waarmee ik drie jaar van mijn vrouw
gescheiden ben, of mijn kind. Dan denk ik daar toch wel iets anders over.'

De opwinding die verbonden is met het leven als overvaller, is een van de
beloningen voor de dader. Maar na verloop van tijd kan hij deze aanvanke-
lijk als prettig ervaren opwinding gaan zien als onaangenaam en hectisch.
Naarmate de dader ouder en bezadigder wordt, zal hij dit opwindende leven
als minder bij zijn leeftijd passend gaan zien. Overvallers zien het plegen
van overvallen meestal als iets dat ze na een bepaalde leeftijd moeten na-
laten. Ze menen dat je niet kunt doorgaan met `als een cowboy bij banken
binnenvallen'. Het delict overval kent in de ogen van de daders een leef-
tijdsgrens. Iemand die zich op zijn veertigste nog bezighoudt met dit delict
moet welhaast een `loser' zijn. Volgens overvallers behoor je op die leef-
tijd genoeg geld en voldoende (criminele) kennis te hebben om op andere
manieren in je behoeften te voorzien.

R24: `Nou, met veertig, wordt altijd beweerd, moet je binnen zijn. Met dertig is het
beste, dertig, tweeëndertig, drieëndertig.'

R09: '[Ik stop] als ik het idee heb dat ik er niet beter van word. Ik wil voorkomen dat
als ik dadelijk dertig ben, dat ik dan nog met zulk soort mensen in aanraking kom waar
ik nou mee in aanraking kom, met die domme klets van ... Ik wil daar toch wel een
beetje boven staan hoor.'

Het plegen van overvallen levert de dader niet alleen voordelen op, maar
brengt ook nadelen met zich mee. Als de dader besluit dat de voordelen
niet meer opwegen tegen de nadelen, en de beslissing neemt om te stoppen
met het plegen van overvallen, staan twee wegen voor hem open: overgaan
op andere delicten of geheel afzweren van de criminaliteit.

11.2.1 Het afzien van verdere criminele activiteiten

De problemen die samenhangen met het plegen van overvallen, gelden voor
een groot deel tevens voor andere criminele activiteiten. Sommige
overvallers spreken daarom de wens uit rigoureus te breken met het
hectische, onzekere en met detentieperiodes doorspekte criminele leven.
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R24: `Nee, ik wil niks geen criminaliteit meer. Ik wil huisje, boompje, beestje, een
geranium voor de ramen, misschien ooit nog weer eens een vriendin of een vrouw. En
wat ik wil is: mijn kinderen weer terug mogen zien, dat ik de verhouding met mijn ex-
vrouw weer leuk op peil krijg, dat ze wat vertrouwen in me stelt. En mijn nog levende
pleegmoeder elke week kunnen opzoeken, desnoods met de trein, ik heb niet zo nodig
een Mercedes nodig. Dat is wat ik wil.'

We zagen reeds dat een overvaller vaak door zijn vrouw of vaste vriendin
onder druk wordt gezet om te stoppen met het plegen van overvallen. Soms
ook eist zijn vrouw dat hij alle criminele activiteiten staakt. Bovendien
kunnen (andere) familieleden een zelfde invloed doen gelden. Spijt over het
leed dat familieleden wordt berokkend kan een reden zijn om zich vast
voor te nemen voortaan af te zien van illegale acties.

R42: `Dan denk je: wat moet je doen om er helemaal uit te blijven? Dat wordt erg
moeilijk, denk je dan. Je hebt toch andere plannen, er zijn bepaalde dingen veranderd,
er zijn bepaalde dingen gebeurd in je leven, mijn ouders dan, invalide geworden, een
vriendin ontmoet en ja, je hebt toch andere plannen voor de toekomst. Je vriendin wil
ook niet hebben ... Ze weet dat je in de gevangenis zit. (...) Maar als je er dan uit
komt, heeft ze ook plannen natuurlijk, en daar sta je dan toch achter ook, toch wel.
(...) Voor je ouders is het ook niet leuk. Je ziet dat ze het er verschrikkelijk moeilijk
mee hebben en dan zeg je: "Nee, dat doe ik niet meer, dat kun je die mensen niet
meer aandoen." (...) [Ze] schamen zich ook, denk ik. [Ze] wonen toch in .... en dat is
een kleine gemeenschap. "Ja, daar loopt de moeder van een overvaller, hij zit in de
gevangenis." Zulk soort dingen wil je die mensen niet meer aandoen.'

Tevens kan men berouw gaan voelen over hetgeen men de slachtoffers van
de delicten aandeed. Deze vorm van wroeging is vooral te vinden bij wan-
hoopsovervallers, die door het ontbreken van een crimineel verleden een
normen- en waardenstelsel hebben dat niet of weinig afwijkt van dat van de
doorsnee-Nederlander. Ze zijn dan ook vaker dan vertegenwoordigers van
de andere typen van plan na hun detentie een oppassend leven te gaan lei-
den. Spijt kan echter ook voorkomen bij overvallers die zich al jaren in de
criminaliteit bewegen. Een beginner beleefde in de gevangenis een religi-
euze bekering en wilde voortaan volgens de regels van de Koran leven.

R06: 'In die tussentijd ben ik boeken gaan lezen, islamitische boeken gaan lezen, wat
islam is en wat mijn geloof was. Toen, door mijn geloof, heb ik nog meer dingen over
mensen geleerd, hun gedrag. En toen zag ik helemaal dat ik tussen hele foute mensen
zat.'

De overvaller die, om welke reden dan ook, besluit uit de criminele wereld
te stappen, wordt geconfronteerd met een groot aantal problemen. In krin-
gen van de reclassering wordt wel gesproken over 'de drie w's', als nood-
zakelijke voorwaarden voor iemand die wil slagen in zijn voornemen in de
toekomst geheel van criminele activiteiten af te zien: werk, woning en
wijfje. Zorgen voor een woning lukt meestal wel, maar voor een vrouw
kan de reclassering uiteraard geen zorg dragen en het vinden van : legaal
werk is, zoals we zullen zien, buitengewoon moeilijk. Een respondent die
jaren geleden aan zijn pleegmoeder op haar sterfbed beloofde uit de crimi-
naliteit te stappen en dit ook werkelijk probeerde, spreekt op cynische toon
over reclasseringswerkers en andere hulpverleners. Hij wil opnieuw uit de
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criminaliteit stappen, maar verwacht niet veel van de hulp die hem daarbij
geboden zal worden.

R24: 'Maar ik voel nu al aankomen, met al die ervaring die ik heb met hulpverleners
-prachtige praatjes, resocialisering, drugvrije afdeling, opvang-van gedetineerden-
er komt geen kut van terecht. Niks stelt het voor, een zootje sociale werkers die aan
een tafel zitten en nog beter kunnen roken en praten dan ik kan.'

Het vinden van legaal werk is voor mensen met een, vaak ellenlang, straf-
blad een zeer moeilijke opgave. De meeste werknemers willen hen niet
in dienst nemen. Het reële alternatief is dan leven van een uitkering op
bijstandsniveau.

R05: 'Het is bf leven van een minimum, echt van het minimum, en zeker als je al
gezeten hebt ... Ik weet niet of je laatst in het AD hebt gelezen dat dus zeg maar 90%
van de werkgevers zegt geen ex-gedetineerden in dienst te hebben, en 80% zegt dat
ook zeker nooit te willen, en als men er ooit achter komt ex-gedetineerden in dienst
te hebben ze te ontslaan. Dus dan is het dus zo als je eenmaal gezeten hebt, al is het
maar in je jeugd geweest ..., om dan echt nog fatsoenlijk te gaan leven, dus ook vrij.
moeilijk is. Dus het is kiezen: af heel weinig ... (...) Daarom blijven de meesten met
bepaalde dingen bezig, en ja ..., die blijf je ook gewoon tegenkomen. Het is wel eens
geweest dat ik uit een huis van bwaring overgeplaatst werd, en ik kwam ergens anders
binnen, dan was het op sommige afdelingen ouwe jongens krentenbrood en daar zat
het span.'

Daar komt nog bij dat de meeste overvallers een hartgrondige afkeer heb-
ben van het soort legaal werk waar de meesten van hen voor in aanmerking
zouden komen. Als ze al zouden worden aangenomen, betreft het altijd
werk in een lage, ondergeschikte positie. We zagen reeds dat dit de reden
is waarom de meeste overvallers een eigen zaak prefereren boven een baan
in loondienst. Maar ook als een eigen zaak de legale oplossing is die de
overvaller nastreeft, stuit hij op vaak onoverkomelijke problemen. Zelfs als
hij zijn detentieperiode besteedt aan het behalen van de. benodigde diplo-
ma's, zal hij toch enkele jaren moeten wachten voor hij een vergunning kan
krijgen om een zaak op te zetten. Een respondent maakt duidelijk dat de
meesten bovendien een levensinstelling hebben die moeilijk te verenigen is
met het opbouwen van een legale zaak.

R29: 'Maar de meesten zeggen: "Ja ik wil m'n eigen zaak hebben." Negenennegentig
procent in de bajes zegt dat. Ik niet. (...) Iedereen idealiseert het. Ze denken: een
mooie secretaresse op kantoor en dat ding een beetje neuken en alles. Zo denken ze.
Maar ze willen hier niet werken, laat staan dat ze buiten een eigen zaak hebben, dan
moeten ze 100 uur draaien.'

Voor de overvaller die de wens heeft een punt te zetten achter alle crimi-
nele bezigheden, zijn de alternatieven werk en een eigen zaak moeilijk te
realiseren.

Maar ook al zou voldaan zijn aan 'de drie w's' van de reclassering, dan
nog blijft de goedwillende ex-overvaller met een groot probleem zitten.
Hij zal zijn hele levensstijl en zijn normen- en waardenstelsel moeten aan-
passen.

Vraag: 'What circumstances, do you think, are necessary for most people to quit
crime?' R39: 'That's a hard question to answer. It's difficult because, once it becomes
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your way of life, it is simply your way of life. It's like asking a normai Joe on the
street to change his whole lifestyle. Extremely difficult thing to do. 1 suppose there are
the exceptions who can, but it is a matter of ... Your life is crime, the way you think
is crime, your social structure is crime, everything. So you have got to change your
whole life. (...) And of course you will always get ... When you are trying to break
away from crime, then you have got to leave everybody you know. So it is a very hard
thing to do.'

Wie geheel wil breken met zijn crimineel verleden, ziet zich gesteld voor
een immense taak. Niet alleen is het moeilijk een plaats in de legale wereld
te veroveren, het is bovendien een enorme opgave om de manier van leven
waaruit beloningen als een hoog inkomen en status worden geput, vaarwel
te zeggen. Het is voor de meeste overvallers de enige levenswijze waaraan
een gevoel van eigenwaarde kan worden ontleend.

R05: `Als je vrij zou komen en je zou geen criminele activiteiten doen en je zou dus
gewoon leven van het minimum dus, dan zien ze je hier in deze maatschappij ook
nergens staan. Dan denken ze wat moet die schooier hier.'

Al deze problemen dragen ertoe bij de respondenten die een poging waag-
den om `straight' te gaan leven, niet succesvol waren, en dat anderen het
niet eens probeerden. Een veel voorkomende keuze bij overvallers die op
een gegeven moment concluderen dat dit delict meer nadelen dan voordelen
heeft, is dan ook niet die voor een niet-crimineel leven, maar die voor
andere vormen van criminaliteit.

11.2.2 De keuze voor andere delicten

Wanneer een dader besluit voortaan geen overvallen meer te plegen, zal
hij, gezien de moeilijkheden die samenhangen met beëindigen van alle cri-
minele activiteiten, er vaak voor kiezen in de criminaliteit bezig te blijven.
De' beginner die tot de conclusie komt dat het plegen van overvallen hem
niet ligt, of te veel risico's in zich bergt, kan altijd terugkeren naar vormen
van criminaliteit waarmee hij vertrouwd is en die minder zwaar bestraft
worden.

R03: `Ik heb dus een overval gedaan, maar dat is dus gewoon mislukt. Dus ... Ik denk
dat ik toch niet zo geschikt ben voor die kant van de misdaad. Vorige keer zat ik voor
inbraken, en toen zijn we een keer op heterdaad betrapt, en daarvóór ging het allemaal
wel goed.'

Opnieuw gaan inbreken behoort natuurlijk tot de mogelijkheden, maar
betekent in zekere zin een degradatie. De meeste overvallers die andere
criminele manieren van inkomstenverwerving verkiezen boven het plegen
van overvallen, zeggen zich te gaan bezighouden met zaken die weliswaar
minder risico's met zich meebrengen dan overvallen, maar zeker niet min-
der aanzien genieten in de onderwereld.

Een wanhoopsovervaller, die zelf besloten heeft alle criminele activi-
teiten te staken, vertelt over de plannen die sommige andere gedetineerde
overvallers maken voor de toekomst.
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R10: `Ik heb zelf jongens horen praten, die gaan als ze vrij zijn weer verder, want
ze hebben verder niks te doen (...) Maar ja, ze blijven niet alleen overvallen hè.
Bijvoorbeeld een overvaller kan ook in één keer in de drugwereld belanden, dat zie
je ook gebeuren. De jongens die dan overvaller zijn geweest, en die komen in contact
met een drugdealer hierbinnen, en die hebben een mooi baantje voor hem.'

Deze respondent werd na dit gesprek overgeplaatst naar een halfopen in-
richting, waar we hem in een later stadium van het veldwerk weer tegen-
kwamen. Hij vertelde dat hij inmiddels zelf ook een dergelijk aanbod had
gekregen, een aanbod dat hij had afgeslagen. In dit opzicht is hij kenmer-
kend voor zijn type. Wanhoopsovervallers missen vaak de kennis en de
contacten om zich na hun detentie met andere delicten te gaan bezighouden.
Daarnaast missen ze vrijwel altijd de bereidheid hiertoe, reden waarom ze
op een dergelijk aanbod meestal niet ingaan.

Sommige beginners en professionals geven zelf aan dat ze voorhebben
zich voortaan met drughandel bezig te gaan houden, een bezigheid die,
mits op voldoende hoog niveau uitgeoefend, veel geld en prestige oplevert.
Het met overvallen buitgemaakte geld kan dan worden gebruikt als start-
kapitaal. Daarnaast heeft menig overvaller die op tot deze hoogte wist te
stijgen ook `sociaal kapitaal'. Sommigen genieten zo veel aanzien en ver-
trouwen in de onderwereld dat het hun niet moeilijk valt om zich een plaats
te verwerven in de drugwereld. Op drugdelicten van die omvang staat
weliswaar ook een hoge straf, maar de kans op arrestatie wordt kleiner
ingeschat dan bij overvallen. In zekere zin verdwijnt men met dit delict
naar de achtergrond van de criminele wereld.

Nog meer naar de achtergrond begeeft de (ex-)overvaller zich als hij een

functie als organisator gaat vervullen. Deze functie kan het best vergeleken

worden met die van een manager. Hij organiseert overvallen, zonder er

daadwerkelijk aan deel te nemen, en levert informatie en advies. De vol-

gende professional brengt de positie van de manager aldus onder woorden.

R24: `Ik denk [dat je] als je jonger bent, vlugger geneigd bent om bepaalde dingen zelf
te doen (...) Dan neem je ook wat meer risico's, die durf je wel aan. Word je wat
ouder en wat doorgewinterder, en je hebt je wat opgewerkt, dan heb je wat meer
mogelijkheden om net zo veel te verdienen en buiten schot te blijven. Dat heeft ook te
maken met de hiërarchie binnen het hele systeem.' Vraag: `Als je te hoog komt, dan
pleeg je zelf geen overvallen meer?' R24: `Nee, dat kan zeker niet, dan moet je het
laten doen. Zorgen dat je er zelf beter van wordt. Want wie gaat er nou, als je een
goede organisator bent, zelf een beetje in die auto op wacht staan. Dan word je voor
gek verklaard.'

Zo'n manager staat hoger op de criminele ladder dan de man die zelf over-
.vallen uitvoert. Om deze functie te kunnen vervullen, moet hij over grote
kennis van zaken beschikken en veel contacten hebben. Twee respondenten
die al voor hun detentie als manager werkten, zeiden er dit over:

R44: `(...) zoals je begrepen zult hebben, ben ik iemand die adviezen verstrekt voor
een overval. Dus de werkwijze, en hoe ze zo iets moeten aanpakken. Dat breng ik wel
in rekening. (...) Ik deed nooit een transactie waar iemand anders bij zat, het was altijd
face-to-face. daarom bestaat het niet dat ze op een getuigenis kunnen veroordelen, er is
nooit iemand anders bij. (...) [Maar] iedereen die erover nadenkt moet weten dat ik
handel in werkwijzen en operatieplannen en zo.' Vraag: `Wat reken je daar nou voor?'
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R44: `Nou, dat hangt af van hoe groot de buit is, maar gemiddeld tien procent. Dat is
veel hoor.'

R24: `Nou, mijn stijl is ... Kijk, ik ben een organisator hè. Wanneer ik dus in de
positie ben en ik zou weer teruggaan, dan zou ik weer gaan organiseren. Ik zou kiezen
voor zo min mogelijk straf, zo veel mogelijk weten, nooit wat zeggen en zorgen dat ik
overal beter van word. Ik heb liever tien mensen die ik help, waar ik ook een enorm
goed leven van kan leiden, dan dat ik zelf zo stom zou zijn om te gaan overvallen.'

Soms ook heeft men het plan om met overvalgeld een legale zaak op te zet-

ten waarmee men het op de bovenstaande wijze verkregen geld kan witten.

R19: `Ik ben dus nu met iets bezig, ik kan het jou wel vertellen, want ik zit hier na-
tuurlijk ook te prakkezeren, ja om buiten zo meteen iets op te zetten. Dat zal misschien
niet veel opleveren. (...) Ik ben dus helemaal op de achtergrond, ik douw mijn centen
er wel in. (...) Beetje organiseren en ik zoek wel een katvangertje, die heb ik dus al.
Als er een kink aan [in] de kabel komt, dan weet ik van huis uit al dat ik vrijuit ga.'

Plegers van overvallen die willen stoppen met dit delict en toch crimineel

actief blijven, zeggen vaak ambitie te hebben voor delicten waar grote ken-

nis of goede contacten voor nodig zijn. Op hoog niveau handelen in drugs

en het uitoefenen van een managersfunctie leveren net als overvallen veel

geld en status op, maar kennen een geringere pakkans. Gegeven de strenge

selectiecriteria, mag men verwachten dat niet alle overvallers die de wens

uitspreken tot deze regionen van de criminele wereld door te dringen, ook

daadwerkelijk zo ver komen.

11.3 Samenvatting en conclusies

Het delict overval kent zowel voor- als nadelen. De dader zal deze gedu-
rende zijn detentieperiode tegen elkaar afwegen en tot een van de volgende
drie beslissingen komen: doorgaan met overvallen, doorgaan met andere
criminele activiteiten, of geheel stoppen met criminaliteit. De genoemde
motieven om door te gaan danwel te stoppen zijn nooit afzonderlijke reden
om tot deze beslissingen te komen. In alle gevallen is sprake van een com-
binatie van motieven. Stoppen met overvallen, en in nog grotere mate
geheel breken met criminaliteit, is een besluit dat slechts genomen wordt
als de motieven daarvoor zich opstapelen. Vooral het laatste, het radicaal
breken met een levenswijze waarin criminaliteit een belangrijke rol speelt,.
betekent kiezen voor een pad met enorme hindernissen. Het is een keuze
die slechts gemaakt wordt wanneer de problemen die samenhangen met een
leven als crimineel zo massaal zijn geworden dat deze beslissing onont-
koombaar lijkt.

Voor de wanhoopsovervaller zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden:
doorgaan met overvallen of geheel stoppen met criminaliteit. Meestal zal
hij geen of minder behoefte hebben om na zijn detentie opnieuw overvallen
te plegen, omdat de problemen die hem daar in eerste instantie toe aan-
zetten in de tussentijd werden verholpen of verzacht. Hij heeft inmiddels
geaccepteerd dat zijn vriendin bij hem weg is, voor zijn schulden is een
regeling getroffen en de detentie heeft hem veelal doen inzien dat zijn
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overvallen voortkwamen uit wanhoop en dat hij - achteraf gezien - beter
een andere oplossing voor zijn problemen had kunnen zoeken. Ook is hij
meestal niet van plan na de gevangenis andere criminele activiteiten te
ontplooien. Hij mist hiertoe immers bijna altijd de kennis, de bereidheid en
de contacten. De reclassering zal dan ook bij dit type het meeste succes
hebben. Toch is enige nuancering hier op zijn plaats. Sommige wanhoops-
overvallers zijn zo'n lange tijd bezig geweest met hun delict dat ze niet
alleen in de uitvoering van hun overvallen, maar ook in hun opvattingen
trekken van professionals beginnen te vertonen. Deze wanhoopsovervallers
zijn soms van zins na hun detentie met criminele activiteiten door te gaan,
zij het meestal niet met overvallen.

Beginners zijn relatief vaak van plan om na hun vrijheidsstraf met over-
vallen door te gaan. Ze hebben tijdens hun detentie vaak zo veel bijgeleerd
dat ze de mening zijn toegedaan dat ze in de toekomst succesvoller zullen
zijn. Om deze reden komt het kiezen voor andere delicten bij vertegen-
woordigers van dit type weinig voor. Dit is alleen het geval als de beginner
tot de slotsom komt dat hij ongeschikt is als overvaller. Meestal zal hij dan
terugkeren naar delicten als inbreken. Slechts weinig beginners hebben de
intentie om geheel van criminele activiteiten af te zien, alleen religieus
bekeerde lieden nemen zich dit voor.

Bij professionals is vaak een moeheid met betrekking tot het plegen van
overvallen merkbaar, een moeheid die zich ofwel uit in het voornemen
voortaan hogere, maar minder risicovolle delicten te kiezen, ofwel in een
(hernieuwde) poging min of meer burgerlijk te gaan leven.
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In hoofdstuk 4 werden op basis van verschillen in de criminele carrières
van overvallers en de doelen die ze nastreven met hun delict drie typen van
overvallers onderscheiden: beginners, professionals en wanhoopsoverval-
Iers. Deze typen onderscheiden zich niet alleen van elkaar in hun criminele
loopbaan en hun doelen, maar tevens in tal van andere aspecten. In dit
slothoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van deze typen gepresen-
teerd en - waar mogelijk-met elkaar in verband gebracht. Wanhoops-
overvallers wijken sterk af van beginners en professionals, terwijl deze
laatste twee typen meer gradueel van elkaar verschillen. We zullen daarom
de belangrijkste kenmerken van beginners en professionals tegelijkertijd
behandelen, waarna we de belangrijkste aspecten van wanhoopsovervallers
samenvatten. Al doende worden tevens antwoorden op de onderzoeksvragen
geformuleerd.

12.1 De daders

12.1.1 De beginner en de professional

De helft van de respondenten van deze typen groeide op in een gezin zon-
der grote problemen. In de overige gevallen brachten de respondenten hun
als problematisch ervaren jeugd in verband met afwezigheid van een of
beide ouders, emotionele verwaarlozing, alcoholproblemen bij de ouders,
een sterk dominante vader of problemen die het gevolg waren van migratie.
Het opleidingsniveau van deze daders is in het algemeen laag. Opleidingen
werden vaak niet afgemaakt, hetgeen samenhangt met een afkeer van leren
en de als knellend ervaren hiërarchische verhoudingen op school.

De problemen op school en thuis brachten veel respondenten ertoe hun
heil elders te zoeken. Participatie in deviante groepen bevredigde niet
alleen de hebzucht, maar verschafte ze vooral erkenning en geborgenheid
en bracht opwinding in het leven. In deze eerste fase worden voornamelijk
deviante normen en waarden aangeleerd. De delicten blijven in deze fase
beperkt tot vandalisme, vechtpartijen, winkeldiefstal en een incidentele,
kleine inbraak.

Tijdens de tweede fase treedt een verschuiving op van kleine criminali-
teit naar ernstiger vermogensdelicten. De meest voorkomende delicten in de
tweede fase zijn inbraak, snelkraak en auto(radio)diefstal, waarbij vooral
het eerste delict de belangrijkste plaats krijgt in het criminele repertoire. In
de motivatie neemt het belang van opwinding af, terwijl het geld een steeds
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grotere rol gaat spelen. In deze fase gaat het aanleren van criminele tech-
nieken hand in hand met een verbeterde uitvoering van delicten en neemt
ook het aantal criminele contacten toe. De criminele activiteiten zijn niet
langer vrijblijvend, maar krijgen steeds meer het karakter van werk.

De meesten combineerden dit criminele `werk' enige tijd met legale
arbeid. Het betrof hierbij meestal kort durende, laag gekwalificeerde baan-
tjes. Het arbeidsverleden van beginners en professionals geeft dan ook een
verbrokkeld beeld te zien. Niet alleen hebben de meesten hun kansen op
legale arbeid al beduidend verkleind door een laag opleidingsniveau en een
frequent contact met justitie, ook kunnen ze moeilijk voldoen aan de eisen
die legaal werk stelt. De moeite die zij hebben met hiërarchische verhou-
dingen tijdens de opleiding, doet zich ook gelden tijdens de legale arbeid.
Beginners en professionals vertonen een opvallende vrijheidsdrang. 'Wer-
ken voor een baas' levert niet alleen te weinig inkomen op, het is tevens
een beklemmende bezigheid. Legale arbeid mist bovendien de opwinding
die criminaliteit wel verschaft.

Beginners en professionals beginnen met overvallen omdat dit wordt
gezien als een logische volgende stap in de criminele carrière. Delicten als
inbraak worden op de lange duur minder aantrekkelijk. Het plegen van
overvallen heeft als voordelen dat het in vergelijking met veel andere delic-
ten relatief weinig moeite kost en soms grote sommen geld kan opleveren.
Minstens zo belangrijk is dat een goed uitgevoerde overval de dader aan-
zienlijk meer prestige oplevert dan de eerder gepleegde delicten. Naast
geldzucht is de hang naar status een van de belangrijkste drijfveren om de
overstap naar overvallen te maken. Tegenover de hogere strafmaat die
gehanteerd wordt voor het delict overval, staan zulke grote voordelen, dat
dit risico voor lief wordt genomen. Voor mensen die allerlei reguliere
wijzen van aanzien verwerven voor zich zien afgesloten, kan het plegen
van overvallen een manier zijn om - binnen de eigen criminele subcul-
tuur-toch status te krijgen.

Typerend voor beginners en professionals is een conservatief/liberaal
mens- en maatschappijbeeld; ze leggen de verantwoordelijkheid voor slagen
en falen bij zichzelf. Beginners en professionals die terugkijken op een
problematisch verleden, zien daarin nooit een oorzaak voor hun eerste
deviantie of hun latere overvallen. Dit alles maakt deel uit van een wijze
van leven en werken waar ze zeggen zelf voor te kiezen. Beginners en
professionals leggen voorts een sterke oriëntatie op het heden aan de dag,
een levensinstelling die begrijpelijk is in het licht van hun criminele bezig-
heden en valt te rijmen met hun hedonistische bestaan.

In de loop van hun criminele carrière hebben deze overvallers zich een
aantal opvattingen eigen gemaakt die het hen mogelijk maakt de deviante
acties te rechtvaardigen. De belangrijkste neutralisatietechnieken met
betrekking tot overvallen zijn `het ontkennen van onrecht' en het 'veroor-
delen van de veroordelers'. Dat niet alles geoorloofd is, blijkt uit de noties
die deze daders hebben over geweld. Fysiek geweld is slechts dan accep-
tabel wanneer dit het welslagen van de overval dient. Geweld dat niet in
dienst staat van dit doel, wordt afgedaan als zinloos en afgekeurd.
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12.1.2 De wanhoopsovervaller

Wanhoopsovervallers verschillen niet van de andere twee typen waar het
hun gezinsachtergrond betreft. Het patroon van onafgemaakte opleidingen
en korte baantjes, dat karakteristiek is voor beginners en professionals,
tekent zich echter minder sterk af bij wanhoopsovervallers. Meer dan res-
pondenten van de beide andere typen waren ze in staat een opleiding af te
maken en een vaste, veelal lang durende arbeidsbetrekking te vinden.

Wanhoopsovervallers volgen een heel ander traject naar de (eerste) over-
val. Zij hebben in het geheel geen crimineel verleden, of, wanneer dit wel
het geval was, pleegden zij jaren vóór hun overval incidentele delicten, die
nog het best te vergelijken zijn met de kleine criminaliteit die ontplooid
werd door beginners en professionals in de eerste fase van hun criminele
carrière. Wanneer wanhoopsovervallers zich eerder schuldig maakten aan
delicten, is er geen sprake van een criminele carrière, omdat de continuïteit
ontbreekt.

De overvallen die deze daders plegen, moeten in vergelijking met die
van de andere twee typen in geheel andere behoeften voorzien. Overwegin-
gen omtrent status of de wens rijk te zijn, spelen bij wanhoopsovervallers
geen enkele rol. 'Daders van dit type plegen hun overvallen uit wanhoop; ze
zien een overval als laatste redmiddel en hopen hun problemen daarmee op
te lossen. Ze verkeren vlak voor de overval in een moeilijke situatie, als
gevolg van plotselinge werkloosheid, financiële schulden, relationele pro-
blemen en psychische nood, of combinaties hiervan. Deze keuze voor een
overval wordt sterk beïnvloed door crimineel actieve vrienden of kennis-
sen, die dit idee bij deze daders doen post vatten of hen hiertoe overhalen.

Omdat wanhoopsovervallers geen crimineel traject afleggen naar de over-
val, hebben ze een normen- en waardenpatroon dat veel minder `deviant'
is dan dat van beginners en professionals. Een van de meest in het oog
springende verschillen tussen overvallers met een crimineel verleden en
wanhoopsovervallers is dat de laatsten niet of nauwelijks bereid zijn meer
geweld dan bedreiging uit te oefenen. Deze geringe bereidheid tot geweld-
toepassing bepaalt bijna alle keuzes die ze maken tijdens het voorbereiden
en de uitvoering van de overval.

12.2 De overval

De beslissingen die overvallers nemen met betrekking tot de voorbereiding
en uitvoering van de overval, hangen ten nauwste samen met hun kennis,
ervaring en normen en waarden. professionals hebben, gezien de lengte van
hun criminele carrière en het aantal daarin gepleegde overvallen, meer
ervaring en relevante kennis opgedaan dan beginners. Wanhoopsovervallers
missen criminele ervaring en hebben een normen- en waardenpatroon dat
verschilt van dat van de andere twee typen. Deze verschillen tussen de drie
typen komen tot uitdrukking in de samenstelling van het overvalteam, het
type object, het tijdstip, de modus operandi en het vluchtmiddel.
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De beginner
De beginner is weliswaar een ervaren crimineel, maar heeft nog weinig
overvallen gepleegd en is daarom nog relatief onervaren met dit delict.
Deze onervarenheid wordt zichtbaar in verscheidene aspecten van de voor-
bereiding en uitvoering van de overvallen die hij pleegt.

De onervarenheid van de beginner leidt ertoe dat hij uit onzekerheid
over het algemeen overvallen pleegt in een relatief grote groep. Dat hij
hierbij opvallend vaak met onbekenden in zee gaat, valt te verklaren uit een
gebrek aan contacten met andere overvallers.

Hoewel de beginner een object selecteert mede op basis van een hoge
buitverwachting, kiest hij van de drie typen het minst vaak een commer-
cieel geldinstituut, omdat hij voor een overval op een bank de ervaring
denkt te missen. Daarnaast besteedt de beginner relatief veel aandacht aan
de situatie binnen het object, in casu de beveiliging. Hij laat zich niet af-
schrikken door stil alarm of camera's, maar soms wel door die vormen van
beveiliging die een snel en makkelijk verloop van de overval in de weg
staan. Door zijn soms weinig grondige voorbereiding wordt hij door de
aanwezigheid van buizenpost of sluizen ook wel eens verrast. De beginner
houdt wel rekening met goede vluchtmogelijkheden vanaf het object, maar
kan daarentegen de aanwezigheid van een politiebureau in de directe omge-
ving of surveillanceroutes negeren.

Het tijdstip van de overval wordt door deze dader gekozen op grond van
de buitverwachting. Hij pleegt de overval bij voorkeur op een moment
waarop, naar zijn idee, veel geld aanwezig is in het object. Voorts zal hij
proberen een tijdstip te kiezen waarop weinig klanten in het object aan-
wezig zijn.

De beginner draagt een geladen vuurwapen bij zich en is meestal gemas-
kerd. Hij wil de overval zo snel mogelijk beëindigen en zal daarom zelden
kluisopening eisen, maar zich tevredenstellen met de opbrengst uit de kasla.
Door zijn onervarenheid is hij meestal zeer gespannen en kan hij bij onver-
wachte gebeurtenissen snel in paniek raken. Om in die situatie de controle
te behouden, kan hij snel naar geweld grijpen. Het is dan ook deze over-
valler die door zijn onvoorspelbare gedrag het meest te duchten is. Wan-
neer de beginner bij de vlucht gebruikmaakt van een auto, is die ofwel zijn
eigendom of heeft hij die zelf gestolen.

De professional
De professional is evenals de beginner een ervaren crimineel en-in tegen-
stelling tot dit laatste type-tevens een ervaren overvaller. Hij onderhoudt
uitgebreide contacten binnen de subcultuur van overvallers en heeft daarom
weinig moeite met het vinden van geoefende teamleden. De professional
voert de overval meestal uit met een klein team van vertrouwde mededaders
en opereert alleen in grotere teams als het object dit noodzakelijk maakt.

Deze overvaller selecteert een object in de eerste plaats op basis van een
hoge buitverwachting en kiest daarom bijna altijd een commercieel geld-
instituut als doelwit. Hij let zowel op de situatie binnen het object als op
omgevingsaspecten. De professional laat zich door zijn ervaring en goede
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voorbereiding nooit verrassen door de diverse vormen van beveiliging.
Wanneer hij een extreem hoge buit verwacht, zal een `moeilijk' te omzeilen
vorm van beveiliging hem niet van de overval doen afzien, maar soms juist
prikkelen om deze uitdaging aan te nemen.

De professional neemt de beslissing over het juiste tijdstip voor de over-
val, net als de beginner, op grond van de verwachting van een hoge buit.
In tegenstelling tot de laatste baseert hij zich hierbij niet op vermoedens,
maar op kennis. Ook deze dader geeft de voorkeur aan een tijdstip waarop
zo min mogelijk klanten in het object aanwezig zijn, maar zal indien de
beveiliging dit noodzakelijk maakt, juist een moment kiezen waarop ten
minste één klant aanwezig is die hij kan bedreigen.

De professional is zwaarder bewapend dan de beginner en heeft boven-
dien een scanner bij zich. De professional neemt geen genoegen met het
geld uit de kasla en zal altijd de kluis laten openen. Door zijn ervaring
weet hij precies wat hij moet doen tijdens de overval en zal hij adequaat
reageren op onverwachte gebeurtenissen. Hij heeft zijn zenuwen in bedwang
en bij tegenwerking zal hij instrumenteel geweld toepassen. Vluchten doet
de professional nooit met zijn eigen auto maar altijd met gestolen of op
valse naam gehuurde wagens. Hij maakt meestal gebruik van twee vlucht-
auto's en geeft er de voorkeur aan deze door iemand anders op bestelling te
laten stelen.

De wanhoopsovervaller
De wanhoopsovervaller is geen ervaren crimineel en heeft evenmin erva-
ring met het plegen van overvallen. Omdat de wanhoopsovervaller vrijwel
geen criminele contacten heeft, pleegt hij de overval vaak met één mede-
dader of alleen.

Deze overvaller kiest altijd een object dat hem in staat stelt de overval
met een minimum aan geweld uit te voeren. Aangezien hij in zijn toepas-
sing van geweld niet verder wil gaan dan bedreiging, zal hij objecten mijden
die op zo'n manier beveiligd zijn dat klanten bedreigd moeten worden. Hij
kiest relatief vaak voor een commercieel geldinstituut omdat een dergelijk
object voor hem - in tegenstelling tot de beginner - geen hoge status heeft.
Hij besluit tot een overval en neemt het meest voor de hand liggende object:
een bank of een postagentschap. De wanhoopsovervaller kiest zijn object
nooit op grond van de verwachting van een hoge buit; hij is blij met elk
bedrag dat hij buitmaakt. Deze overvaller let het minst van de drie typen
op de vluchtmogelijkheden of andere omgevingsaspecten die de pakkans
verhogen.

Evenals de andere typen heeft de wanhoopsovervaller een voorkeur voor
een tijdstip waarop zo min mogelijk klanten aanwezig zijn in het object.
Sterker nog, hij wacht een moment af waarop hij de enige `klant' is. De
keuze voor een tijdstip wordt ook hier gestuurd door zijn opvattingen over
geweld. Hij wil de overval zo geweldloos mogelijk laten verlopen en pro-
beert te voorkomen dat klanten de dupe worden van de situatie die hij
creëert. Buitverwachting speelt bij de wanhoopsovervaller geen enkele rol
in de keuze voor het tijdstip.
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De wanhoopsovervaller gebruikt een imitatiewapen of een ongeladen vuur-
wapen bij de overval. Hij eist nooit opening van de kluis en zal zelfs bij
geringe tegenstand de overval afbreken en het pand verlaten. Hij gebruikt
voor de vlucht vaak één, niet gestolen, vervoermiddel of vlucht te voet.

12.3 Na de (eerste) overval

Arrestatie
Ongeveer een op de drie gepleegde overvallen leidt tot aanhouding van een
of meer daders. Omdat veel overvallers de neiging hebben hun delict te
continueren, lopen ze grote kans ooit gearresteerd te worden. In de manier
waarop overvallers tegen de lamp lopen, verschillen de typen niet wezen-
lijk van elkaar. Het is meestal een samenloop van omstandigheden die tot
een arrestatie leidt. Pochen van de dader over de overval en opzichtig
omgaan met zijn nieuw verworven rijkdom leiden nogal eens tot aanhou-
ding. Bovendien kunnen telefoontaps en langdurige observaties door politie,
getuigenverklaringen, identificatie van de daders door de slachtoffers, ont-
dekken van belastend bewijsmateriaal zoals bij de overval gebruikte wapens
of kleding en gedeeltes van de buit, uiteindelijk arrestatie van de dader(s)
tot gevolg hebben. Loslippigheid over de gepleegde overvallen kan, evenals
afgunst van criminele kennissen, de dader eveneens zijn vrijheid kosten.
Arrestatie is voorts vaak het gevolg van de verklaringen van mededaders of
andere betrokkenen, die tijdens een politieverhoor 'doorslaan'. Dit laatste
wordt door overvallers gezien als dé aanleiding tot arrestatie; ze geven
zelden toe dat zij hun arrestatie te wijten hebben aan hun eigen fouten of
aan goed politiewerk.

Hoewel de typen zich niet van elkaar onderscheiden in de gronden waar-
op ze gepakt worden, blijven professionals, door een rationelere uitvoering
van de overval, langer op vrije voeten dan de overige twee typen. Omdat
zij, in vergelijking met beginners en wanhoopsovervallers, minder fouten
maken, plegen professionals meer overvallen alvorens te worden aangehou-
den. Maar ook zij weten dat een gedegen voorbereiding en goede uitvoe-
ring van de overval de pakkans weliswaar verkleinen, maar nooit geheel
wegnemen. Voor het succesvol en ongestraft plegen van overvallen is een
dosis geluk onontbeerlijk.

Detentie
Alle overvallers zien hun detentie als verdiend. Wanhoopsovervallers, die
een normen- en waardenpatroon hebben dat weinig afwijkt van dat van de
doorsnee-Nederlander, kijken tijdens hun gevangenschap soms met verba-
zing en in ieder geval met afkeuring terug op hun overval(len). Bij begin-
ners en professionals sluit het idee dat de detentie verdiend is, aan bij hun
opvatting dat detentie een `bedrijfsrisico' is dat ze bereid zijn te lopen, en
hun mening dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun slagen en falen.
Dat ze alle verantwoordelijkheid nemen voor hun daden, blijkt ook uit het
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feit dat ze politie niets verwijten. Ondanks de overtuiging dat de gevange-
nisstraf verdiend is, bestaat bij overvallers een buitengewoon negatief beeld
over het rechtssysteem. Zonder uitzondering achten ze de opgelegde straf-
fen te hoog in vergelijking met de straffen die plegers van andere delicten
uitzitten. Zeker wanneer het delicten betreft waarop overvallers neerkijken
en die ze veroordelen, wekt de hoogte van hun eigen straf hun verbittering.
Als ze daarnaast geconfronteerd worden met terugvordering van de buit,
het zogenaamde regres, voelen ze zich dubbel gepakt. Valt detentie nog te
zien als risico van het vak, regres is voor hen onverteerbaar, omdat de
tegenpartij zich dan niet houdt aan de regels van het spel.

Stoppen en doorgaan
Gedurende zijn detentieperiode zal de dader de voor- en nadelen van het
delict overval tegen elkaar afwegen en beslissingen nemen over zijn toe-
komst. Hij kan besluiten door te gaan met overvallen, zich te richten op
andere delicten of criminaliteit de rug toe te keren.

De wanhoopsovervaller heeft in het algemeen geen behoefte om na zijn
detentie opnieuw overvallen te plegen, omdat de problemen die hem daar
in eerste instantie toe aanzetten in de tussentijd werden verholpen of ver-
zacht. De detentie heeft hem veelal doen inzien dat zijn overvallen voort-
kwamen uit wanhoop en dat hij - achteraf gezien-beter een andere oplos-
sing voor zijn problemen had kunnen zoeken. Ook is de wanhoopsoverval-
Ier meestal niet van plan na zijn verblijf in de gevangenis andere criminele
activiteiten te ontplooien, omdat hij hiertoe bijna altijd de bereidheid en de
contacten mist. Het valt te verwachten dat de reclassering juist bij deze
daders successen kan boeken.

Beginners zijn relatief vaak van plan om na hun vrijheidsstraf met over-.
vallen door te gaan. Ze hebben tijdens hun detentie vaak zo veel bijgeleerd
dat ze denken in de toekomst succesvoller te zullen zijn. Detentie lijkt bij
beginners dus een averechts effect te sorteren. Daders van dit type kiezen
slechts voor andere delicten als ze concluderen dat het plegen van overval-
len voor hen te hoog gegrepen is. Meestal zullen zij dan teruggrijpen op
een hen bekend delict als inbraak. Slechts weinig beginners hebben de
intentie om geheel van criminele activiteiten af te zien.

Bij professionals is vaak een moeheid met betrekking tot het plegen
van overvallen merkbaar, een moeheid die zich ofwel uit in het voorne-
men voortaan prestigieuzere, maar minder risicovolle delicten te kiezen,
ofwel in een (hernieuwde) poging min of meer burgerlijk te gaan leven.
Het radicaal breken met een levenswijze waarin criminaliteit een belang-
rijke rol speelt, betekent echter kiezen voor een pad met enorme hinder-
nissen. Een levensloop die tot gevolg had dat prestige nog slechts kon
worden verworven in de criminele wereld, maakt het buitengewoon moei-
lijk alsnog een regulier bestaan op te bouwen. Het is dan ook een keuze
die slechts gemaakt wordt wanneer de problemen die samenhangen met
een leven als crimineel, zo massaal zijn geworden dat deze beslissing
onontkoombaar lijkt.
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12.4 Een keuzemodel voor overval

Clarke en Cornish (1985) pretendeerden met hun `framework for research
and policy' slechts een blauwdruk te geven voor de wijze waarop de keuzes
die delinquenten maken, in kaart kunnen worden gebracht. Ze bepleiten een
delictspecifieke invulling en aanpassing van hun model. Op deze plaats
zullen de verschillende modules van dit model worden ingevuld voor het
delict overval. In het voorafgaande werd duidelijk dat er saillante verschil-
len bestaan tussen de verschillende typen overvaller. Om deze reden zal het
keuzemodel niet alleen, zoals Clarke en Cornish beweren, delictspecifiek
moeten zijn, maar zal tevens het onderscheid tussen de verschillende dader-
typen tot uiting moeten komen: het dient met andere woorden ook dader-
specifiek te zijn. Daarom zullen, wanneer de verschillen tussen de typen
overvaller daar aanleiding toe geven, verschillende `versies' van de vier
modulen worden gepresenteerd (figuren 5-13).

12.5 Rationaliteit

Clarke en Cornish (1985) benadrukken dat in elk delict elementen van
rationaliteit te ontdekken zijn. Ook als de gemaakte keuzes niet optimaal
zijn te noemen, zijn het, gegeven de achtergrond van de dader en de situ-
atie waarin hij verkeert, de beste keuzes die hij kon maken. Clarke en
Cornish nemen hiermee een relativistisch standpunt in met betrekking tot
rationaliteit. Het kan volgens hen niet los worden gezien van de keuze-
maker en diens situatie. Wanneer men overvallers in dat licht beziet, kan
niet anders geconcludeerd worden dan dat zij in hoge mate rationeel te
werk gaan. Hoewel ze soms sterk van elkaar verschillen in voorbereiding
en uitvoering van de overval, nemen ze allen redelijke beslissingen binnen
de grenzen die worden gesteld door hun kennis, ervaring en moraal. Een
dergelijke relativistische opstelling, die ook wij in dit rapport hebben ge-
hanteerd, heeft als groot voordeel dat irrationeel lijkende keuzes begrijpe-
lijker kunnen worden. Zo lijkt het weinig rationeel een overval op een
klein postagentschap te plegen met vijf daders, wanneer dit ook met z'n
tweeën mogelijk is. De buit moet dan immers gedeeld worden door vijf in
plaats van twee. Gezien de uit onervarenheid voortkomende angst bij begin-
ners is de keuze voor vijf daders, die elkaar kunnen steunen, echter wel
degelijk redelijk te noemen. In het geval dat slechts twee jongens bereid
zouden zijn gevonden om aan de overval deel te nemen, was hij met grote
waarschijnlijkheid niet eens doorgegaan en waren de doelen die de daders
nastreefden, met zekerheid niet verwezenlijkt. De overvaller die zich door
geringe tegenwerking laat afschrikken en de overval afbreekt, lijkt irratio-
neel te reageren. Hij zou met een beheerste opvoering van de dreiging als-
nog zijn doel kunnen bereiken. Wanneer we echter bedenken dat vrijwel
alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen van wanhoopsovervallers
erop gericht zijn zwaarder geweld dan bedreiging te voorkomen, wordt zijn
gedrag begrijpelijk en is het zelfs rationeel te noemen.
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Figuur 5: Traject naar de eerste overval (wanhoopsovervallers)
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Figuur 6: Traject naar de eerste overval (beginners en professionals)
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Figuur 7: Overval (wanhoopsovervallers)
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Figuur 8: Overval (beginners)
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Figuur 9: Overval (professionals)
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Figuur 10: Recidive (wanhoopsovervallers)
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Figuur 11: Recidive (beginners en professionals)
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Figuur 12: Beëindiging (wanhoopsovervallers)
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Figuur 13: Beëindiging (beginners en professionals)
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Maar tegelijkertijd maakt een relativistische opstelling het onmogelijk te
spreken over verschillende niveaus van rationaliteit. Het is dan ook nodig
dit begrip tevens te beschouwen los van de dader en zijn situatie. Indien
door een dergelijke, meer afstandelijke bril wordt gekeken naar de drie
typen en de wijzen waarop ze de overval plannen en uitvoeren, kan worden
geconcludeerd dat er tussen hen grote verschillen bestaan in rationaliteit.
Alle overvallers stellen zich tot doel geld te bemachtigen, een veilig heen-
komen te zoeken en uit handen van de politie te blijven. De handelingen
die ze hiertoe al dan niet verrichten, zijn meer of minder rationeel te
noemen.

Van de drie typen overvaller bereidt de wanhoopsovervaller zijn overval
het minst grondig voor. Wanneer hij eenmaal de bereidheid heeft dit delict
te plegen, kan hij impulsief besluiten tot een overval en hem snel na dit
besluit uitvoeren. Hij laat allerlei voorbereidingshandelingen achterwege
die de andere twee typen voor noodzakelijk houden. Ook bekommert hij
zich nauwelijks om maatregelen die herkenning moeten voorkomen en de
pakkans moeten verkleinen.

De beginner gaat heel wat doelgerichter te werk. Deze dader bereidt de
overval lange tijd, zij het niet altijd even grondig, voor en neemt aspecten
als beveiliging en lokatie van het object, tijdstip en vlucht in zijn overwe-
gingen mee. Hij probeert herkenning te vermijden door gemaskerd de over-
val uit te voeren, maar maakt soms wel de fout zijn eigen auto te gebruiken
voor de vlucht. Met betrekking tot de objectkeuze legt deze dader soms een
opvallende irrationaliteit aan de dag. Een overval op een benzinepompsta-
tion wordt even zwaar bestraft als een overval op een bank, maar levert
nooit een hoge buit op. Even irrationeel gedraagt de beginner zich als hij
tijdens de overval de controle over de situatie verliest. Wanneer de begin-
ner als gevolg hiervan buitensporig veel geweld toepast, roept hij een inten-
sieve opsporing en een zwaardere straf over zich af.

De ratio speelt de grootste rol in de wijze waarop de professional zijn
overval voorbereidt en uitvoert. Hij plant minitieus en handelt tijdens de
overval op zo'n wijze dat hij zijn doel bereikt zonder onnodige risico's te
lopen. Als hij wordt tegengewerkt, voert hij de dreiging op, maar hij ver-
valt dan niet in irrationeel geweld. Hij houdt rekening met de mogelijkheid
dat hij tegen de lamp loopt en vermijdt tijdens de overval handelingen of
uitspraken die de straf hoger kunnen doen uitvallen.

Deze verschillen in rationaliteit doen vermoeden dat de drie typen ver-
schillen in de mate waarin ze succesvol zijn. Het lukt de dader vrijwel
altijd na de overval het object te verlaten met een buit. In die zin is geen
verschil in succes tussen de typen waar te nemen. Wanneer we echter de
buithoogte in ogenschouw nemen, blijkt inderdaad dat de professional het
meeste succes boekt. De beginner maakt een bedrag buit dat beduidend
lager ligt. Dat de wanhoopsovervaller, ondanks zijn weinig rationele
gedrag, gemiddeld meer geld buitmaakt dan de beginner, moet worden
begrepen uit zijn objectkeuze. Als succes wordt afgemeten aan het aantal
overvallen dat werd gepleegd alvorens men gearresteerd wordt, blijkt de
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professional succesvoller te zijn dan de beginner en de laatste weer meer
succes te boeken dan de wanhoopsovervaller.

Een model als dat van Clarke en Cornish lijkt zich bij uitstek te lenen voor
het bestuderen van delicten waarbij de plegers een hoge mate van rationali-
teit aan de dag leggen. Het ligt dan ook meer voor de hand het delict over-
val op deze wijze te onderzoeken dan delicten zoals doodslag, waarbij ver-
lies van zelfbeheersing doorgaans een grotere rol speelt. Toch blijkt dat
overvallers, hoewel `reasoning criminals' bij uitstek, niet allen even ratio-
neel te werk gaan. Ook binnen één type delict zijn dus variaties in de mate
van rationaliteit te ontdekken.

Door het hanteren van het perspectief van de `reasoning criminal' werd
echter duidelijk dat allerlei irrationeel lijkende beslissingen van overvallers
wel degelijk rationeel kunnen worden genoemd wanneer de grenzen van
kennis, ervaring en moraal van de dader in de beschouwing worden betrok-
ken. Deze relativistische benadering van het concept rationaliteit toont de
ratio die zich soms verschuilt achter het ogenschijnlijk irrationele. Het is
daarom nog maar de vraag of het perspectief van de `reasoning criminal'
zich niet leent voor het bestuderen van delicten die `pathologische' of
anderszins `onbegrijpelijke' kanten bezitten. Mogelijk heeft het opnieuw
bekijken van dit soort misdaden in het licht van het hier gehanteerde per-
spectief tot gevolg dat ook daar het onbegrijpelijke begrijpelijker wordt.



Summary

This book contains the results of a study on the motives and choices of
commercial robbers (excluding muggers). From october 1989 until march
1991 fieldwork was done in five prisons. In every prison a period of four
to six weeks was spent on gaining confidence of inmates through frequent
contact and •participation in work and recreation, before interviews were
conducted. In all, 43 offenders took part in this study, constituting about
one fourth of all incarcerated commercial robbers in these five prisons. All
of them were interviewed several times and at length. Internal and external
validity of the data thus gathered were determined by comparison with data
from other sources: police-records concerning the robberies for which the
respondents were incarcerated, the General Documentation Register of the
Ministry of Justice, and the robbery-databank of the National Criminal
Intelligence Service (CRI). The `reasoning criminal' perspective was used
to access the life-histories and the criminal careers of respondents, as well
as the motivating circumstances and the choices made by them before,
during and after the robberies.

Using differences in criminal careers and the goals of robbers, three
types of robbers were distinguished: desperation robbers, beginners and
professionals. Desperation robbers lack a significant criminal career and
commit their first and often only robbery in an attempt to surmount piling
financial and personal problems. When beginners commit their first
robbery they have been criminally active for years, a period in which the
severity and the frequency of the crimes committed increased. By
committing robberies they make the switch-over to `the real thing', and
thereby gain more prestige. Besides prestige, beginners strive for a life in
great style and for satisfaction of a need for excitement. Like beginners,
professionals have been criminally active for a long time, but they
committed more robberies than the former. Professionals too aim at
prestige and a way of life in which conspicuous consumption plays an
important part. Unlike beginners however, professionals also intend to
invest the stolen loot in legal or illegal enterprises.

The three types of robbers also differ in the choices made during the
planning and the execution of the robbery and the readiness to use
violence. Desperation robbers and beginners, as opposed to professionals,
commit their robberies relatively unprepared. All robbers denounce
violence that goes beyond the force needed for the successful execution of
the robbery, the so called `senseless' violence. Desperation robbers lack
even the willingness to use more violence then threat; when confronted
with opposition of victims, robbers of this type will usually break off the
robbery. Desperation robbers therefore choose an object and a moment for
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the robbery that enable them to commit it with a minimum of force.
Robbers from both other types are prepared to use physical violence when
needed. If a professional uses more violence than threat, he usually does so
in a well-considered, rational en restricted manner. Beginners, when facing
unexpected events, will - due to their lack of experience - panic easily. In
an attempt to regain control over the situation, they will sometimes resort
to extreme, `senseless' violence. Beginners and professionals select their
object and the moment of the robbery primarily on the basis of the
expected loot and the possibilities for flight.

Robbers who have a criminal career prior to their first robbery, e.g.
beginners and professionals, show a strong aversion for discipline and
hierarchy. This manifests itself not only in their school careers and their
employment histories, but also in the egalitarian relations and the absence
of leaders in teams of robbers.

Only desperation robbers show remorse about the suffering inflicted on
their victims. Beginners en professionals use mainly two techniques of
moral neutralisation: denial of injury and condemnation of the condemners.
Detention results in a re-evaluation of the willingness to commit more
robberies only where desperation robbers are concerned. In prison, only
these robbers seriously consider desistance from their crime. Both other
types of robbers view detention as an occupational hazard. Especially
beginners make a virtue out of need and gain useful knowledge and
contacts while staying in prison. Detention can contribute to recidivism of
these robbers.

Although differences exist between the choices made by robbers of the
various types before, during and after the robberies, all of them
make - given their situation and experience - rational decisions. By using
the perspective of the reasoning criminal it became clear that many sorts of
seemingly irrational decisions of robbers become intelligible and can be
labelled rational if the boundaries of knowledge, experience and morality of
the different types of robbers are considered.



Résumé

Ce rapport rend compte des résultats d'une enquête sur les mobiles et les
choix de ceux qui s'attaquent à des objets commerciaux. D'octobre 1990 à
mars 1991, des enquêtes sur le terrain ont été menées dans cinq
établissements pour longue peine. Gráce à une présence continue et une
participation aux activités de travail et de détente, les enquêteurs sont
parvenus, dans une période de quatre à six semaines, à gagner la confiance
des détenus. En tout 43 détenus ont participé à cette enquête, environ le
quart des détenus pour attaques à main armée présents à ce moment-là dans
ces établissements. Tous ont été interrogés longuement et à plusieurs
reprises. La crédibilité des entretiens avec les détenus interrogés et Ie
caractère représentatif de ceux-ci sont déterminés à l'aide de données tirées
d'autres sources: les procès-verbaux des affaires concernant les criminels
interrogés, des extraits du Registre général de documentation du Ministère
public et la banque de données sur les attaques à main armée du Service
central d'informations criminelles (CRI). La perspective du `reasoning
criminal' a été utilisée afin de dresser un tableau de la vie et de la carrière
criminelle des détenus interrogés, ainsi que de leurs mobiles et choix avant,
pendant et après 1'attaque (ou les attaques) à main armée.

Sur la base des différences sur Ie plan des carrières criminelles et des
mobiles, trois types de criminels ont pu être distingués: les braqueurs
désespérés, débutants et professionnels. Les désespérés n'ont aucune
carrière criminelle signifiante derrière eux au moment de leur première, et
souvent unique, attaque, qu'ils commettent dans une tentative de faire face
à des problèmes financiers et personnels croissants. Les débutants ont déjà
une carrière criminelle derrière eux, au cours de laquelle la fréquence et la
gravité des délits (de profit) vont en augmentant. L'attaque à main armée
leur permet de passer au `gros boulot' et augmente leur prestige. Outre le
prestige, les débutants visent à améliorer considérablement leur train de vie
et à satisfaire leur besoin de vivre dangereusement. A l'instar des
débutants, les professionnels ont une longue carrière criminelle derrière
eux, au cours de laquelle ils ont commis un plus grand nombre d'attaques à
main armée. Eux aussi visent à augmenter leur prestige et à mener une vie
dans laquelle la `conspicuous consumption' tient une place importante.
Cependant, ils se montrent plus enclins que les débutants à investir leur
butin dans des entreprises légales ou non.

Les trois types se distinguent, en autres, par les choix qu'ils font lors de
la préparation et l'exécution de l'attaque à main armée, ainsi que par leur
disposition à faire usage de la violence. Contrairement aux professionnels,
les désespérés et les débutants sont assez mal préparés. Tous condamnent
I'usage de toute violente qui ne sert pas le succès de l'attaque, autrement
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dit la violence 'gratuite'. Les désespérés, contrairement aux deux autres
types, ne se montrent pas même disposés à avoir recours plus à la violence
qu'aux menaces. En cas de résistance, les désespérés interrompront
]'attaque. C'est pourquoi ils choisissent un objet et un horaire qui leur
permettent d'exécuter ]'attaque avec un minimum de violence. Lorsqu'un
professionnel a recours à la violence, il le fait en général d'une manière
réfléchie, rationnelle et dosée. De par leur manque d'expérience, les
débutants peuvent, lors d'événements inattendus, paniquer plus rapidement
et, dans une tentative de regagner le controle sur la situation, avoir recours
à une violence extrême et 'gratuite'.

Les débutants et les professionnels choisissent leur objet et leur horaire
principalement en fonction de l'ampleur du butin et des possibilités de
fuite.

Les braqueurs avec une carrière criminelle ont une grande aversion pour
la discipline et la hiérarchie. Ceci ne se manifeste pas seulement dans leur
carrière scolaire et professionnelle, mais également dans les relations
égalitaires et ]'absence de leaders dans l'équipe.

Seuls les désespérés déclarent regrettés la peine qu'ils ont infligée aux
victimes. Les débutants et les professionnels appliquent diverses techniques
de neutralisation morale, parmi lesquelles les plus importanter sont: `la
négation de l'injustice et des dommages' et `la réprobation des
réprobateurs'. La détention conduit seuls les désespérés à envisager
sérieusement d'arrêter de commettre des attaques. Les autres types de
braqueurs considèrent la détention comme un `risque du métier'. Surtout
les débutants font de nécessité vertu et acquièrent en prison des
connaissances et des contacts intéressants. La détention peut, justement
pour des braqueurs de ce type, contribuer à la récidive.

Bien qu'il existe des différences sur le plan des choix que les trois types
de braqueurs font avant, pendant et après ]'attaque, tous prennent-au
regard de leur situation et passé-des décisions rationnelles. Gráce à
l'utilisation de la perspective du `reasoning criminal', il a pu être démontré
que toutes sortes de décisions à première vue irrationnelles deviennent
compréhensibles et peuvent être qualifiées de rationnelles lorsque sont
considérées les limites intellectuelles, pragmatiques et morales du braqueur.
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Bijlage 2: De drie typen: overeenkomsten
en verschillen

w' B2 p3

Achtergrond
- opleidingsniveau ++ + +

- legale arbeid in verleden +++ + +

- (lengte) criminele carrière - ++ +++

Doelen
- opwinding t+ +

- spel
- (red)middel
- smijten met geld
- bezitvergroting
- aanvulling inkomen
- bevrediging van hebzucht

++t

+ +

- kortdurend gebruik van goederen
- verdediging (4.2)
- wraak (4.2)
- macht (4.2)
- wreedheid (4.2)
- prestige (4.2)

Voorbereiding en uitvoering overval
- teamgrootte ) + +
- teamsamenstelling op basis van:

- vriendschap ++(+) +(+) + ++

- object - - ++
- angst/onzekerheid - +++ -

- objectkeuze op basis van:
- buitverwachting (+) ++ +++
- hoeveelheid personeel en klanten +++ ++ ++
- beveiliging ++ ++ +

- grootte +++ ++ +

- ligging + ++ +++
- keuze tijdstip op basis van:

- buitverwachting + +++ +++
- hoeveelheid personeel en klanten +++ + ++
- beveiliging - ++ +++
- ligging - ++ +++

- voorbereiding overval + ++ +++

' wanhoopsovervaller
2 beginner
3 professional
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W' B2 P3

(Voorbereiding en uitvoering overval: vervolg)
- spanning vooraf aan de overval +++ +++ ++
- succesvol opdringen van definitie vervalsituatie + +(+) +++
- gebruik van scanners + + ++
- mate van bewapening + ++ +++
- uitgeoefend fysiek geweld - + + +
- hoogte buit ++ + +++

Na de overval
- gebruik van meer dan één vluchtmiddel + ++ +++
- vluchtmiddel gestolen of op valse naam gehuurd + ++ +++
- op heterdaad gepakt ++ + +
- doorslaan bij verhoor +++ ++ +
- neiging door te gaan met overvallen na detentie - ++ +
- neiging door te gaan met andere criminele

activiteiten - + ++

Contacten
- mate van criminele contacten (+) ++ +++

- benutten van criminele contacten (+) +++ +++

- contacten met overvallers (+) ++ ++t

- stabiliteit overvallersteam ++ + +++

- gebruik van criminele tipgevers (+) +t +

- gebruik van `burger'-tipgevers + ++

- toegang tot wapens (+) t+ +++

Normen en waarden
- gebruik materiële statussymbolen - +++ ++
- neutralisatietechnieken:

- ontkennen van verantwoordelijkheid +++
- ontkennen van onrecht/schade + +++ +++
- ontkennen van het slachtoffer - + +
- veroordelen van de veroordelers - + +
- beroep op hogere loyaliteiten - - +

- bereidheid tot meer instrumenteel geweld dan
dreigen - +++ +++

- afkeuren van het gebruik van expressief geweld +++ +++ +++
- neerkijken op legaal werk - +++ +++
- liberale maatschappijvisie + +++ +++
- afkeer van politie - - -
- afkeer van justitie + +++ +++
- gelijkheidsethos in team ++ +++ +++

' wanhoopsovervaller
z beginner
3 professional



Lijst van sinds 1988 verschenen rapporten in de reeks
ONDERZOEK EN BELEID van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum

Uitgave: Staatsuitgeverij

1988

80. Vervolging en Strafvordering bij Opiumwetdelicten
A. Rook; J.J.A. Essers

81. Duurder recht, minder vraag?
drs. A. Klijn; m.m. v. G. Paulides

82. Schadevergoeding binnen het strafrecht
M. Junger; T. van Hecke

83. Vrouwen in detentie
M. Brouwers; M. Sampiemon

84. Rechterlijke uitspraken over de regeling van het gezag en de omgang bij
scheiding
dr. C. van der Werff,• drs. E.M. Naborn; m.m.v. B.J.W. Docter-Schamhardt

85. Particuliere recherche: een verkenning van enige ontwikkelingen
drs. A. B. Hoogenboom

86. Een blik op de toekomst van de CRI: verslag van een onderzoek bij politie en
Openbaar Ministerie
drs. E. G. M. Nuijten-Edelbroek; drs. A. Slothouwer

87. Het winkelcentraproject: preventie van kleine criminaliteit
drs. J.C. Colder; m.m.v. drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek

88. Schadevergoeding door het Schadefonds of door de dader: het oordeel van het
slachtoffer
mr. drs. C. Cozijn

Uitgave: Gouda Quint bv

1989
89. Ik zal eens even vragen naar zijn naam: voor- en nadelen van een legitimatie-

plicht
dr. G.J. Veerman; G. Paulides; dr. E.J. Hofstee

90. Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden 1
M. Junger; M. Zeilstra

91. Winkeldiefstal in Europees perspectief. Een vergelijkend onderzoek in
Amsterdam, Zi rich en Mi nchen
P. Kapteyn

92. Groepscommandanten bij de Rijkspolitie. Een beschrijvend onderzoek naar hun
werk en werkbeleving
drs. J.L. van Emmerik

93. Scheidingsmanieren. Het Buro Echtscheiding Groningen als experiment in
multidisciplinaire vroeghulp
drs. E.G.A. Hekman; drs. A. Klijn



216 Verschenen rapporten Onderzoek en Beleid

94. Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland
drs. M.M.J. Aalberts

95. Tbs en recidive. Een vervolgstudie naar de recidive van ter beschikking
gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983
drs. J.L. van Emmerik

96. Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF. Verslag
van een verkennend onderzoek
mr. drs. C. Colijn

97. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. Eindrapport van een evaluatie-
onderzoek naar Halt-projecten
drs. M. Kruissink; drs. C. Verwers

1990

98. Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten van slachtofferhulp en
primaire opvang
Carl. H.D. Steinmetz

99. De Kwartaalkursus en recidive. Een onderzoek naar de effecten van het
experiment Kwartaalkursus
P.H. van der Laan; A.A.M. Essers

100. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

101. Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie. Evaluatie-
onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en
Eindhoven
drs. M. L Zeilstras drs. H. G. van Andel

102. Over regels en appèl. De conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
mr. H.R. Schimmel; dr. G.J. Veerman

103. Misdaadondernemingen. Ondernemende misdadigers in Nederland
dr. P. C. van Duyne; drs. R. F. Kouwenberg; mr. G. Romeijn

104. Werken met mensen. Een onderzoek naar werksituatie en functioneren van
penitentiair inrichtingswerkers
drs. M.M. Kommer

1991

105. Initiation and continuation of a criminal career. Who are the most active and
dangerous offenders in the Netherlands?
C.R. Block; C. van der Werf

106. Politie en milieuwethandhaving
drs. E.A.I.M. van den Berg; drs. W. Waelen

107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minder-
heden II
dr. M. Junger; drs. W. Polder

108. Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatie-onderzoek van een
grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van
voorlichting
mr. drs. R.F.A. van den Bedem; m.m. v. E. C. van den Heuvel, H. Schelling,
A. Schiewold



Verschenen rapporten Onderzoek en Beleid 217

109. Criminaliteitspreventie onder allochtonen. Evaluatie van een project voor
Marokkaanse jongeren
drs. G.J. Terlouw; m.m. v. drs. G. Susanne

110. Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad
dr. C. van der Werf ; dr. M. W. Bol; m. m. v. B.J. W. Docter-Schamhardt

111. Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij
Faillissement
mr. drs. C. Cozijn

112. Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de effectmeting
drs. E. C. Spaans; drs. L. Doornhein

113. Vuurwapencriminaliteit in het vizier. Een onderzoek bij politie en justitie
drs. M. Kruissink,• m.m.v. drs. R. F. Kouwenberg
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drs. M. Grapendaal; drs. Ed. Leuw; mr. drs. J.M. Nelen
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116. SchadebemiddelingsprojectMiddelburg
mr. T. van Hecke; drs. J. Wemmers

117. Preventiestrategieën in de praktijk. Een meta-evaluatie van criminaliteits-
preventieprojecten
drs. W. Polder; drs. F.J. C. van Vlaardingen

118. Moeilijk plaatsbare jongeren. Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot
plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar
P.H. van der Laan; C. Verwers; A.A.M. Essers

119. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële jeugdbescherming:
periode 1980-1990
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink; dr. P.H. van der Laan

120. Politie, partners en milieu. Woorden en daden
drs. E.A.I.M. van den Berg; drs. A. Hahn; m.m. v. drs. R.F. Kouwenberg,
drs. W. Waelen

121. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen
Ed. Leuw; M. Brouwers

1993

122. Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen
J.M. Nelen; J.J.A. Essers

123. Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie. Over de naleving van
richtlijnen
dr. M. W. Bol; B.J. W. Docter-Schamhardt

124. Prestige, professie en wanhoop. Een onderzoek onder gedetineerde overvallers
G.J. Kroese; R.H.J.M. Slaring



Sedert 1965, het jaar van de eerste bankoverval in Nederland, is het

aantal overvallen op commerciële objecten sterk toegenomen. Toch

is relatief weinig bekend over de achtergrond van de daders, de

situaties waarin zij verkeren ten tijde van hun delict en de keuzes die

ze maken vóór, tijdens en na de overval. In dit rapport wordt aan de

hand van uitvoerige gesprekken met 43 gedetineerde overvallers een

beeld geschilderd van drie typen dader. Naast de voorbereiding,

uitvoering en vlucht, wordt ingegaan op de criminele carrières van de

verschillende overvallers, de doelen die zij nastreven, hun

ideeënwereld, hun onderlinge verhoudingen en de bindingen die zij

hebben met `burgers'.
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