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Voorwoord

Het voor u liggende rapport is de eerste dieptestudie op basis van gegevens

afkomstig uit de door het WODC ontwikkelde Strafrechtmonitor. Het is daarmee het

resultaat van de inspanningen van een grote groep mensen die bijdragen hebben

geleverd aan zowel de ontwikkeling van het instrument als aan de dataverzameling.

In het bijzonder wil ik hier Ad Essers noemen, die ondanks een volle agenda altijd

bereid was tot het beantwoorden van vragen en die de gegevens uit dit rapport in

bewerkbare vorm beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast ben ik de klankbordgroep

bestaande uit Catrien Bijleveld, Paul van den Eshof, Sjaak Essers en Bouke Wartna

erkentelijk. Zonder hun hulp en commentaar was het niet mogelijk geweest dit

rapport op deze termijn gereed te krijgen. Tot slot heb ik ook de suggesties van en

gesprekken met de leescommissie bestaande uit Menke Bol, Henk van de Bunt en

Cor Cozijn zeer op prijs gesteld.
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Samenvatting

In dit rapport wordt een beeld geschetst van diefstal met geweld. Binnen de groep

geweldsmisdrijven is diefstal met geweld in grootte het tweede delict, na mishan-

deling. Veel van de literatuur over diefstal met geweld concentreert zich op één

specifieke verschijningsvorm. In het bijzonder straatroof en overvalcriminaliteit

hebben aandacht van onderzoekers gekregen. Diefstal met geweld is in het Wetboek

van Strafrecht gedefinieerd als een vermogensdelict (of poging daartoe) die vooraf-

gegaan, vergezeld van of gevolgd wordt door geweld (of bedreiging daarmee). Er zijn

derhalve nog meer mogelijke incidenten, naast straatroof en overvallen, die aan

deze definitie voldoen. Zo valt bijvoorbeeld een winkeldiefstal waarbij de dader

na betrapping met behulp van geweld ontsnapt (een delict dat naar vorm en geweld-

dadigheid sterk verschilt van een straatroof of overval) eveneens onder de noemer

'diefstal met geweld'. Zeker in een tijd waarin geweld menigeen zorgen baart, zijn

dergelijke verschillen van belang. Als we niet weten hoe gewelddadig een gewelds-

delict is, weten we ook niets over een mogelijke toename in gewelddadigheid. De

eerste doelstelling van dit rapport is om een indruk te geven van de veelheid van

gebeurtenissen die schuil kunnen gaan achter het strafrechtelijke etiket'diefstal

met geweld'. Daarnaast zal er speciaal gelet worden op de rol van het geweld in

diefstallen met geweld. Centrale vragen daarbij zijn: Wanneer treedt het geweld op

in de delicten? En: Welke functie heeft het geweld?

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen, is gebruikgemaakt van gegevens

die zijn opgeslagen in de door het WODC ontwikkelde Strafrechtmonitor (SRM), een

registratiesysteem dat gebaseerd is op strafdossiers waarvoor periodiek data ver-

zameld worden. Het voorliggende rapport is gebaseerd op de eerste dataverzameling

en beslaat zaken die in 1993 door het Openbaar Ministerie of de rechtbank zijn af-

gedaan. Het unieke van de SRM is dat dit systeem, naast de kwantitatieve gegevens

zoals die ook in andere monitors en registratiesystemen beschikbaar zijn, tevens

gevalsbeschrijvingen biedt, waarin informatie opgeslagen ligt die moeilijk te code-

ren valt. Door deze extra informatie is het mogelijk om uitspraken te doen over

de precieze toedracht van een delict, hetgeen noodzakelijk is om tot een beeld te

komen omtrent het moment waarop geweld in een delict optreedt. Weliswaar heeft

er op de informatie een aantal vertaalslagen plaatsgevonden: in de eerste plaats

door de opstellers van de stukken uit de strafdossiers (politie en justitie) en daar-

naast door de codeurs; aan de andere kant is dit als voordeel te beschouwen, omdat

er thans enige zekerheid bestaat dat hetgeen beschreven, staat ook in werkelijkheid

zo gebeurd is. Met andere woorden, de versie van gebeurtenissen waarmee gewerkt
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is, is enerzijds minder direct dan uit bijvoorbeeld interviews met daders verkregen

kan worden, anderzijds is het een minder gekleurde versie.

De eerste dataverzameling van de SRM bevatte 79 gevallen van diefstal met geweld.

Allereerst worden enige kenmerken van daders besproken. Dit blijken overwegend

mannen te zijn van tussen de 20 en 25 jaar. De helft van de daders had een Neder-

landse etnische achtergrond. Van eveneens ongeveer de helft is bekend dat zij op het

moment van het plegen van het delict een verslaving hadden, waarbij verslaving aan

harddrugs het vaakst voorkwam. Ruim de helft van de daders was eerder met justitie

in aanraking geweest, voornamelijk voor vermogensdelicten.

De diefstallen met geweld zijn in eerste instantie in zes gangbare categorieën onder-

gebracht: winkeldiefstal gevolgd door geweld, tasjesroof, straatroof, diefstal met

geweld in woningen, diefstal met geweld in bedrijven en beroving van personeel.

Van elke categorie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven die geïllustreerd

wordt met fragmenten uit vooral de gevalsbeschrijvingen uit de SRM. Uit deze

beschrijvingen blijkt de enorme variatie aan feitelijke gebeurtenissen die diefstal

met geweld heten. Vervolgens is voor dezelfde categorieën de plaats en de functie

van het geweld nauwkeurig nagegaan. Dit is gedaan door elk delict op te delen in

negen scènes die in een chronologische en - althans theoretisch - causale volgorde

staan. Zo kan voor elk delict een scenario worden opgesteld, waarin het moment

van het optreden van geweld binnen het vermogensdelict belicht wordt. Daarnaast

worden andere kenmerken van het geweld besproken: daadwerkelijk gebruik van

geweld versus bedreiging, ernst van het geweld en letsel bij slachtoffers, wapen-

gebruik en de rol van de interactie tussen dader en slachtoffer in het ontstaan van

geweld. Uit vooral het moment van het optreden van geweld kan vervolgens infor-

matie worden afgeleid over de functie van het geweld. Wanneer bijvoorbeeld het

geweld plaatsvindt na de diefstal, kan gesteld worden dat het geweld in dat geval

niet diende om de diefstal mogelijk te maken. Uit de bespreking blijkt dat zowel

het moment van optreden als de functie van het geweld aanzienlijk verschilden in

de onderscheiden delicten.

Tot slot zijn de zes categorieën losgelaten en zijn op grond van de twee nieuwe

variabelen (moment en functie van geweld) de delicten opnieuw ingedeeld op twee

geweldsdimensies. De eerste dimensie betreft de initiatie van het geweld. Gebleken

is dat in een aantal van de gevallen van diefstal met geweld (in het bijzonder de

winkeldiefstallen gevolgd door geweld) het geweld ontstond bij betrapping of

aanhouding en daarmee bij uitstek een product is van de interactie tussen dader

en slachtoffer. Het geweld is in deze gevallen reactief. De tweede dimensie betreft

de buitgerichtheid van het geweld, ofwel de mate waarin het geweld diende om de

diefstal uit te voeren. De relevantie van deze dimensie bleek uit het vóórkomen van

een groepje delicten dat feitelijk beter gekarakteriseerd kan worden als'geweld met

diefstal'. In deze gevallen ging het om mishandeling of seksueel geweld, waarbij de

diefstal secundair was en naar alle waarschijnlijkheid geen onderdeel van de opzet
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van de dader. Het is opmerkelijk dat deze incidenten onder het wetsartikel 'diefstal

met geweld' zijn geplaatst en als zodanig vervolgd, aangezien zij feitelijk niet vol-

doen aan de strafrechtelijke definitie van diefstal met geweld: het geweld stond niet

in dienst van de diefstal. Er zijn zo vier groepen ontstaan die verschillen in het soort

geweld dat gebruikt is.

Geconcludeerd kan worden dat in twee derde van de onderzochte diefstallen met

geweld het (gedreigde) geweld reactief en buitgericht was. Deze gevallen betreffen

`pure' diefstal met geweld en omvatten de groepen die doorgaans in de literatuur

belicht worden wanneer het om diefstal met geweld gaat: straatroof, overvalcrimi-

naliteit en tasjesroof. Het geweld diende in deze gevallen voornamelijk om de mede-

werking van het slachtoffer te verkrijgen, verzet te voorkómen of doen ophouden en

de buit te bemachtigen.
Een derde van de onderzochte gevallen daarentegen betrof andersoortige delicten.

Er is een duidelijk te isoleren groep van diefstallen gevolgd door geweld (winkeldief-

stallen en inbraken met betrapping) waarin de vermogenscomponent primair was

en de geweldscomponent secundair: het geweld was reactief - het ontstond na

betrapping en uit interactie met het slachtoffer - en buitgericht in die zin dat het

diende om (met buit) te ontsnappen. Daarnaast is er een klein groepje delicten

waarbij de respectievelijke plaatsen van de gewelds- en de vermogenscomponent

omgekeerd lagen. Het was in deze gevallen de daders niet om de diefstal begonnen,

maar om het geweldsmisdrijf, waarmee het geweld pro-actief en niet-buitgericht

was. Tot slot is er een klein groepje met incidenten die de mislukte pogingen

vertegenwoordigen. In deze gevallen mislukte de diefstal en ontstond er geweld

nadat deze mislukking de dader duidelijk werd: niet-buitgericht en reactief geweld

derhalve.

Het model van diefstal met geweld dat zo ontstaan is, is tentatief en moet voor-

namelijk als suggestie voor eventueel verder onderzoek opgevat worden. In het bij-

zonder de rol die het slachtoffer speelt in het optreden van geweld, verdient nader

onderzoek. Aan het einde van het rapport worden enige voorstellen tot verder

onderzoek uitgewerkt, waarbij vooral van het periodieke karakter van de dataverza-

melingen van de SRM gebruikgemaakt wordt. Op het moment dat er meer metingen

beschikbaar komen, levert dat talloze mogelijkheden voor het beantwoorden van

onderzoeksvragen op.
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Inleiding.

1.1 Vraagstelling

Geweldscriminaliteit is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp in Nederland.

In het bijzonder een aantal recente zaken van mishandeling, waarvan sommige met

dodelijke afloop, hebben veel aandacht van de media gekregen en houden de ge-

moederen sterk bezig. Zelfs de minister-president heeft gezegd 's nachts wakker

te liggen van het geweld in de samenleving. De term 'zinloos geweld' is binnen korte

tijd ingeburgerd geraakt en is onderwerp van televisieprogramma's, krantenartikelen

en politieke campagnes. Het idee dat de samenleving crimineler en gewelddadiger

wordt, leeft bij veel Nederlanders.

In het voorliggende rapport zal één soort geweldsdelict, namelijk' diefstal met ge-

weld' centraal staan, waarbij de rol die geweld in dit delict speelt, speciale aandacht

zal krijgen. Diefstal met geweld kan een combinatie van een vermogens- en een

geweldsdelict genoemd worden. Waar tot in de jaren tachtig diefstal met geweld

soms tot de vermogensdelicten werd gerekend, wordt het nu in de statistieken

doorgaans onder de geweldsmisdrijven gerangschikt. Diefstal met geweld heeft in

Nederland een eigen artikel in het Wetboek van Strafrecht (Sr), artikel 312. In dit

rapport zullen daarnaast ook incidenten betrokken worden die geclassificeerd zijn

onder artikel 317, afpersing. Het onderscheid tussen de twee is gelegen in het al

dan niet aanwezig zijn van een daad van wegnemen (diefstal) in tegenstelling tot

het doen overhandigen van geld en/of goederen (afpersing). Het mag duidelijk zijn

dat dit onderscheid in de praktijk niet altijd even gemakkelijk te maken valt en deels

een subjectief oordeel impliceert. Ook is het de vraag of, als we geïnteresseerd zijn

in het vóórkomen (en eventueel voorkómen) van geweld in vermogensdelicten, dit

onderscheid wel zo interessant is.1

Om een overzicht te bieden in aantallen en soorten van delicten die gepleegd wor-

den in Nederland, zullen we enkele cijfers presenteren. Het Sociaal en Cultureel

Planbureau (SCP) rapporteert in een terugblik op 25 jaar criminaliteitsbestrijding

(SCP, 1998) dat sinds 1975 het aantal misdrijven per 100.000 inwoners ongeveer 2,5

keer zo groot is geworden (4.250 in 1975 versus ruim 10.000 misdrijven in 1994).

Daarbij wordt, zeker in de publieke discussie, van belang geacht de driedeling van

misdrijven in vermogensdelicten, geweldsmisdrijven en misdrijven van vernieling

en tegen de openbare orde.

1 Ook onder artikel 317 vallen zaken waarin (grote) bedrijven worden afgeperst onder bedreiging, zoge-
naamde klassieke afpersing.
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Volgens de meest recente gegevens omtrent aantallen en soorten van delicten die in

Nederland gepleegd zijn, althans, volgens het aantal processen-verbaal dat door

politie en marechaussee is opgemaakt, bestond bijna 78% van alle misdrijven in

1996 uit vermogensdelicten, bijna 16% uit vernieling en misdrijven tegen de open-

bare orde en viel ruim 6% van de misdrijven onder geweldsdelicten (CBS, 1998). Het

percentage minderjarige verdachten van geweldsdelicten lag op 19, hetgeen lager is

dan voor vermogensdelicten en voor vernieling en misdrijven tegen de openbare

orde, waar de percentages respectievelijk 23 en 37 bedragen (Van der Laan e.a.,

1998).

Van de gepleegde geweldsdelicten betrof bijna 26% zaken van diefstal met geweld,

inclusief afpersing. Dit geweldsmisdrijf vormt in grootte de tweede groep na mis-

handeling. Diefstal met geweld kwam in 1996 17,3 keer voor per duizend inwoners,

waarvan 2,2 keer afpersing. Deze cijfers lagen ongeveer twee keer zo hoog als in

1985 (8,8 keer per duizend inwoners, waarvan 1,0 keer afpersing). Hierbij dient

aangetekend te worden dat die verdubbeling plaatsvond tussen 1985 en 1994. Vanaf

het laatstgenoemde jaar is er geen stijging meer te zien, maar er treedt zelfs een

lichte daling op. De stijging van de groep geweldsdelicten als geheel sinds 1985 is

voornamelijk te wijten aan de toename van het aantal mishandelingen; die stijging

lijkt zich nog altijd door te zetten.

Om de kwalificatie'diefstal met geweld' te krijgen hoeft er geen daadwerkelijk ge-

weld te zijn gebruikt; bedreiging met geweld is voldoende. Er moet een vermogens-

delict gepleegd zijn of een poging daartoe gedaan zijn. Deze moet voorafgegaan zijn

door, vergezeld van of gevolgd door geweld en/of bedreiging met geweld. Diefstal

met geweld vormt zodoende een zeer breed begrip dat een grote variëteit aan fei-

telijke gebeurtenissen kan beslaan. De officiële statistieken zeggen dan ook weinig

over hetgeen er feitelijk schuil gaat achter het etiket'diefstal met geweld' of over de

rol van het geweld in deze misdrijven.

Het meest typische incident waaraan gedacht kan worden - de prototypische dief-

stal met geweld - is een roofoverval.2 Roofovervallen zijn in nog een betekenis

typisch voor dit delict en wel in de aantallen waarin zij de afgelopen jaren gepleegd

zijn. Was er tot ongeveer 1992 een stijging hierin te zien, daarna is een dalende trend

ingezet. Dit geldt voornamelijk voor roofovervallen op geldinstituten. Aantallen

roofovervallen op andere objecten zijn stabieler (CBS, 1998). Zoals we in paragraaf

1.2 zullen zien, heeft overvalcriminaliteit, en in iets mindere mate straatroof, van

alle verschillende vormen van diefstal met geweld de meeste aandacht gekregen

van onderzoekers. Er zijn echter nog vele andere verschijningsvormen mogelijk,

waaraan waarschijnlijk minder snel gedacht wordt. Enige voorbeelden daarvan zijn:

2 lammers (1992, p. 57) stelt zelfs:' Diefstal of afpersing met geweld of bedreiging met geweld staan in het

dagelijkse spraakgebruik bekend als (roof)overvallen.'
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een inbraak waarbij inbreker en slachtoffer onverwachts met elkaar geconfronteerd

worden en waarbij die confrontatie op geweld uitdraait; een winkeldiefstal waarbij

aanhouding resulteert in een worsteling; een mishandeling waarbij ook nog eens

geld of goederen gestolen worden; tasjesroof, die doorgaans met 'minimaal' geweld

(het wegrukken van de tas) gepaard gaat. Een van de twee hoofddoelstellingen van

het voorliggende rapport is dan ook om meer inzicht te verschaffen in de verschil-

lende verschijningsvormen van het delict dat te boek staat als diefstal met geweld.

Met andere woorden, wat wordt verstaan onder diefstal met geweld en hoe ziet het

eruit? Welke soorten van gebeurtenissen gaan er schuil achter deze term?

De tweede vraag waarop dit rapport een antwoord poogt te formuleren, betreft de

geweldscomponent van deze delicten. Wanneer wordt een vermogensdelict geweld-

dadig? Nagegaan zal worden op welk moment het geweld optreedt en, daarmee

samenhangend, welke functie dat geweld in de verschillende verschijningsvormen

van diefstal met geweld heeft.

1.2 Diefstal met geweld

In deze paragraaf zal het Nederlandse onderzoek naar (vormen van) diefstal met

geweld besproken worden. Veel van dat onderzoek heeft zich geconcentreerd op één

of twee specifieke vormen van diefstal met geweld. Zoals in paragraaf 1.1 is vermeld,

is vooral een groot deel van de literatuur gewijd aan overvalcriminaliteit en straat-

roof. Het onderzoek naar deze twee vormen van diefstal met geweld is op diverse

manieren in te delen: naar het type misdrijf dat centraal staat of naar de methode

van onderzoek en, daarmee samenhangend, het soort van gegevens waarvan

gebruikgemaakt wordt.

Allereerst zijn daar de beschrijvende, of criminografische studies, die onder meer

aantallen misdrijven en toe- of afname daarin rapporteren (Van den Eshof en Van

der Heijden, 1990; Dammers, 1992; Van Kalleveen 1994; Projectteam Overvalcrimina-

liteit, 1995; CBS, 1998). Uit deze onderzoeken blijkt dat het aantal geweldsmisdrijven

in het algemeen stijgende is, maar dat het aantal diefstallen met geweld, na een

hoogtepunt bereikt te hebben rond 1993-1994, thans licht daalt. Daarnaast is er een

lichte verschuiving te zien in de kenmerken van verdachten van deze misdrijven.

Voor geweldsmisdrijven in het algemeen, maar in het bijzonder voor diefstal met

geweld is het aandeel van minderjarige verdachten gegroeid.

Sommige onderzoekers hebben zich primair op daders en/of verdachten van dief-

stallen met geweld gericht. Zo hebben Kroese en Staring (1991 en 1993) interviews

gehouden met 43 gedetineerde overvallers. Zij geven een gedetailleerde beschrijving

van de achtergrondkenmerken van de daders, waarna die ingedeeld worden in drie

categorieën die gebaseerd zijn op de kennis van en ervaring met roofovervallen die

de daders hadden. De auteurs onderscheiden 'wanhoopsovervallers', 'beginners'

en 'professionals'. De groepen verschillen in hun criminele verleden, gebruik van

I<<
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geweld en wapens en de manier waarop zij tot een roofoverval gekomen zijn. Grote

gelijkenis met dit onderzoek vertoont het werk van Gruter en Van Oosterwijk (1996):

ook hier zijn gedetineerde overvallers geïnterviewd, worden hun achtergronden be-

schreven en komt men uiteindelijk tot een typologie. Hier heet de driedeling te zijn

in 'wanhopers', 'doorstromers' en 'routiniers'. Het verschil met het eerdergenoemde

onderzoek is dat het hier uitsluitend daders tot 25 jaar betreft, waarmee Kroese en

Starings categorie van 'professionals' niet vertegenwoordigd is.

Van de Bunt en Beijers (1993) hebben zich geconcentreerd op een specifieke groep

daders, die zowel berovingen als roofovervallen op hun naam hadden staan. Naast

een beschrijving van de groep en de door hen gepleegde overvallen wordt ingegaan

op het gebruikte geweld bij die overvallen. Om een indruk te geven van de aard en

omvang van het geweld, wordt het in drie typen verdeeld: alleen dreiging met ge-

weld, instrumenteel gericht fysiek geweld en excessief geweld. Op deze (en andere)

soorten van geweld zal in paragraaf 1.3 dieper worden ingegaan.

Een soortgelijke werkwijze is voor straatroof gevolgd door De Haan (1993 en 1994),

zij het dat hij zijn interviews met zowel daders als verdachten heeft aangevuld met

meldingsrapporten van de politie. Ook hier worden weer uitgebreid de achtergrond-

kenmerken beschreven en worden de straatrovers over drie categorieën verdeeld, te

weten'gelegenheidsrovers','straatrovers' en 'broodrovers'. Vogel (1991) ten slotte

heeft een klein groepje van acht actieve straatrovers geïnterviewd en richt zich voor-

al op de afwegingen die deze daders maken: hoe zij methode, locatie en slachtoffer

kiezen.

Ook worden de misdrijven wel beschreven aan de hand van geografische variabelen

(pleegplaatsen) en tijdstippen waarop misdrijven gepleegd worden. Van Wijngaar-

den en Boerman (1997) hebben alle berovingen (straatroof en roofovervallen) in een

bepaalde stad - Nijmegen - geanalyseerd. Anderen (De Haan, 1994; Sprinkhuizen

en Van Oosterwijk, 1996) hebben zich gericht op een bepaalde dadergroep in een

bepaalde locatie: De Haan onderzocht berovers in een wijk van Amsterdam en

Utrecht, Sprinkhuizen en Van Oosterwijk beschrijven jeugdige delictplegers in de

politieregio Haaglanden.

Bovenstaande indeling is arbitrair te noemen. Twee opmerkingen dienen gemaakt te

worden. In de eerste plaats komen in de meeste genoemde studies diverse onder-

werpen voor. Zo biedt het meeste beschrijvend onderzoek ook een beschrijving van

daders en/of verdachten. En omgekeerd, presenteert het meeste daderonderzoek

ook enig cijfermateriaal over het voorkomen van misdrijven. Samenhangend

daarmee worden in de diverse onderzoeken vaak ook meer gegevensbronnen

aangeboord. Zo kunnen interviews met daders worden gecombineerd met CBS-

statistieken. Iets dergelijks deed bijvoorbeeld De Haan in zijn rapport over beroving

(1993), waarin meldingsrapporten van de politie naast interviews met aangehouden

verdachten worden gepresenteerd.
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Ten tweede is er een toenemende aandacht waar te nemen voor dossiers zoals

processen-verbaal als gegevensbron. Sommige auteurs menen dat voor antwoorden

op veel specifieke vragen de meldingscijfers van de politie tekortschieten, terwijl

interviews niet altijd haalbaar zijn. Vooral wanneer men geïnteresseerd is in

specifieke delicten en hun verloop, kunnen dossiers uitkomst bieden (vergelijk

Dammers, 1992; De Haan 1994; Van Wijngaarden en Boerman, 1997; Borgdorff e.a.,

1998). Regelmatig wordt er door auteurs op gewezen dat dossiers als gegevensbron

meer inzicht kunnen bieden dan de bestaande registratiesystemen, omdat ze meer

details over het gebeurde bevatten. Borgdorff e a. (1998, p. 7) stellen dat voor inzicht

in geweld gegevens als incidentcode, locatie, leeftijd en sekse van slachtoffers en

verdachten niet voldoende informatie bevatten. Van belang achten zij het vergroten

van kennis over de context waarin incidenten zich voordoen, waar meer achter-

grondinformatie voor nodig is.

Er zijn van beschrijvend onderzoek en van onderzoek gericht op daders beperkingen

aan te geven. Ten eerste is daar de beperking die bronnen als CBS- of politiecijfers

met zich meebrengen, die eruit bestaat dat er slechts een beperkt beeld van delicten

kan worden gegeven. Als het gaat om het verloop van een delict of de gehanteerde

modus operandi, bieden deze bronnen niet meer dan de'kale' gegevens waar

Borgdorff e.a. (1998) het over hebben: plaatsen, tijdstippen en summiere dader-

en slachtoffergegevens (Van den Eshof en Van der Heijden, 1990; De Haan, 1991

en 1994; Jammners, 1992; Van Wijngaarden en Boerman, 1997). Daarnaast is er het

daderonderzoek, dat dieper ingaat op de delicten, maar ook dit onderzoek kent

beperkingen. De eerste bestaat uit het type delict dat is onderzocht. Doordat de

meeste auteurs zich hebben beperkt tot straatrovers en/of overvallers, zijn de

andere mogelijke vormen van diefstal met geweld onderbelicht gebleven. De

tweede beperking betreft weer het verloop van het delict. Hoewel dit soort onder-

zoek meestal wel informatie over de modus operandi biedt, bestaat die informatie

doorgaans uit gegevens die betrekking hebben op de voorbereiding en uitvoering

zoals gezien door de daders/verdachten (Van Bergeijk en Ovaa, 1978; Kroese en

Staring, 1991; Gruter en Van Oosterwijk, 1996). Dit is weliswaar een zeer directe

bron, maar geeft noodzakelijkerwijs slechts één versie van het gebeurde; bovendien

is het niet ondenkbaar dat deze versie gekleurd is.

Er is, kortom, relatief weinig onderzoek gedaan waarin het delict zelf en het verloop

van het delict centraal staan. Op een paar uitzonderingen na is er weinig bekend

over hoe precies de delicten plaatsvinden. Een van die uitzonderingen wordt ge-

vormd door onderzoek van Borgdorff e a. (1998). De auteurs beschrijven de drie

meest voorkomende soorten geweld in een bepaalde politieregio in Nederland. De

beschrijvingen zijn weliswaar summier, maar toch is hier al iets te zien van de

waarde die deze aanpak kan hebben. De delicten zelf waren het uitgangspunt en

de resultaten tonen dat de drie onderscheiden vormen van geweld verschillende

1
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daders, verschillende slachtoffers, verschillende aanleidingen en verschillende

kansen op letsel hebben.

10

Het voorliggende rapport hoopt de bovengenoemde beperkingen te ontstijgen door

gebruik te maken van zowel kwalitatieve (beschrijvende) als kwantitatieve gegevens.

De mogelijkheid daartoe wordt geboden door de Strafrechtmonitor (SRM)

ontwikkeld door het WODC, waarin gegevens zijn opgeslagen die aan strafdossiers

ontleend zijn. Zo hoopt dit rapport meer licht te werpen op het verloop van het

delict diefstal met geweld; er is gekozen voor een zogenaamde situationele aanpak.

Het delict zelf - de procedurele aspecten van diefstal met geweld derhalve - vormt

eenheid van analyse. Ten eerste is hiervoor gekozen omdat de aantallen bekend zijn

uit de CBS-publicaties, en over de daders weten we dankzij het hierboven besproken

onderzoek al veel. Zo mag als bekend verondersteld worden dat daders van roof-

overvallen en straatroof overwegend jonge mannen zijn, tussen pakweg 16 en 30

jaar, zonder hoge opleiding, enzovoort. De aanvulling die dit rapport op het be-

staande onderzoek hoopt te geven, bestaat uit beschrijvingen van de uitvoeringen

van de delicten, waarbij de analyse zich niet beperkt tot straatroof en roofoverval-
len, maar een indruk beoogt te geven van de variëteit in soorten van misdrijven die

als diefstal met geweld te boek staan. Ten tweede lijkt de context van een misdrijf,

de specifieke omstandigheden waaronder een misdrijf plaatsvindt en, in het geval

van diefstal met geweld, vooral de momenten en manieren waarop het misdrijf

gewelddadig wordt, van groot belang voor inzicht in het delict, ook met het oog

op eventuele uiteindelijke preventiepogingen. In paragraaf 1.4 zal nader worden

ingegaan op de SRM en de methode van onderzoek. In paragraaf 1.3 zal eerst dieper

worden ingegaan op de vormen van geweld die in de literatuur worden onder-

scheiden.

1.3 Gebruik van geweld in vermogensdelicten

Op zich is diefstal met geweld als zodanig een relatief nieuw onderwerp in de Neder-

landse criminologie. Hoewel er, zoals uit paragraaf 1.2 mag blijken, een ruime

hoeveelheid onderzoek bestaat naar specifieke verschijningsvormen van diefstal

met geweld, is het hele gebied dat met dit begrip aangeduid wordt maar zelden als

zelfstandig onderwerp van studie beschouwd. Buiten Nederland is er wel een auteur

(Indermaur, 1995 en 1996), die in zijn werk over violent property crime expliciet alle

mogelijke vormen van diefstal met geweld behandelt. Indermaur (1995) spreekt met

betrekking tot dit specifieke delict van een continuum tussen bijvoorbeeld inbraak

met gewelddadige confrontatie aan de ene kant, tasjesroof met minimaal geweld in

het midden en gewapende overvallen met gepland geweld, of ten minste bedreiging

met geweld, aan de andere kant. Verdër wijst hij erop dat diefstal als een vorm van

geweld is op te vatten - het recht op bezit van het slachtoffer wordt geweld aan-
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gedaan - en omgekeerd dat geweld als diefstal op te vatten is; diefstal van iemands

zelfvertrouwen of veiligheidsgevoel bijvoorbeeld. Hij concludeert dat er meer te

leren valt uit de overeenkomsten tussen deze delicten dan door nadruk te leggen

op categorische verschillen tussen de verschijningsvormen.

In de literatuur over crimineel geweld wordt, sinds Buss' boek over agressie (1961),

doorgaans het onderscheid gemaakt tussen instrumenteel en expressief geweld. In

de context van diefstal met geweld duidt instrumenteel geweld dat geweld aan dat

bedoeld is om het vermogensdelict te kunnen plegen: het staat in dienst van de

diefstal. Expressief geweld, daarentegen, wordt geacht woede of vijandigheid uit te

drukken, impulsief (Block, 1977), emotioneel (Berkowitz, 1986) en ondoordacht te

zijn, en geen materieel doel te dienen. Geweld in vermogensdelicten wordt over-

wegend beschouwd als instrumenteel, zoals ook blijkt uit de definitie van diefstal

met geweld uit het Wetboek van Strafrecht (artikel 312). Daarin wordt gesteld dat het

geweld (of de bedreiging daarmee) gepleegd moet zijn'(...) met het oogmerk om die

diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter

daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk

te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren'.

Een dergelijke interpretatie van geweld in vermogensdelicten doet echter nauwelijks

recht aan de invloed van de interactie tussen dader en slachtoffer op het al dan niet

gebruiken van geweld. Deze interactie op het moment dat het delict zich afspeelt,

kan het verloop van het delict en daarmee het gebruik van geweld beïnvloeden. Om

Katz (1988, p. 4) te citeren: '(...) something causally essential happens in the very

moments in which crime is committed'. Met andere woorden, om iets te kunnen

zeggen over het ontstaan en het optreden van geweld, of dat nu instrumenteel of

expressief is, dient de interactie tussen dader en slachtoffer in de beschouwing

betrokken te worden. Om dit bezwaar te ondervangen heeft Zillmann (1978) de

termen annoyance motivated en incentive motivated voorgesteld; de eerste term

duidt handelingen aan die bedoeld zijn om een einde te maken aan negatieve of

'ergerlijke' omstandigheden, de tweede term handelingen die bedoeld zijn om

extrinsieke beloningen te verwerven. Beide soorten van geweld kunnen dan instru-

menteel of expressief zijn met betrekking tot de materiële of sociale behoeften van

de geweldpleger.

In alle gevallen van diefstal met geweld wordt er in elk geval gedreigd met geweld.

Daadwerkelijk gebruik van geweld kan op verschillende momenten en om verschil-

lende redenen optreden. Geweld kan gezien worden als een reactie op de situatie

zoals de geweldpleger die ziet. Zo is het bijvoorbeeld meermalen geconstateerd dat,

bij dreiging met geweld, verzet van het slachtoffer de kans op daadwerkelijk gebruik
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van geweld doet toenemen (onder andere Block, 1977; Kleck en DeLone, 1993).3 Dat

verzet wordt dan veelal geïnterpreteerd als verzet tegen de diefstal. Slachtoffers

kunnen zich echter ook gaan verzetten wanneer zij menen dat daders op het punt

staan geweld te gebruiken, waarop daders dan weer gewelddadig kunnen reageren

(Cook, 1986). Het aldus ontstane geweld heeft niet meer direct met de diefstal te

maken. Diverse auteurs stellen dat geweld in het algemeen, maar ook in vermogens-

delicten, veelal een reactie is op een waargenomen bedreiging (Toch, 1969; Athens,

1980; Averill, 1982). Ook is herhaaldelijk geconstateerd dat daadwerkelijk gebruik

van geweld waarschijnlijker is als er meer daders zijn (Morrison, 1993; Gilbert,

1994). Geweld kan dan dienen om de status van de geweldpleger in de ogen van

zijn peers te verhogen, hetgeen evenmin direct aan de diefstal gerelateerd is. Gesteld

kan worden dat op het moment dat een misdrijf plaatsvindt - zeker wanneer drei-

gen met geweld een essentieel onderdeel is van dat misdrijf - interpersoonlijke

factoren tussen dader en slachtoffer een rol gaan spelen die, in potentie althans,

de oorspronkelijke bedoelingen van de dader kunnen overvleugelen.

Bovendien lijkt er geweld te bestaan dat instrumenteel, noch expressief kan worden

genoemd, maar wel omschreven is als gratuitous (Cook, 1986) of recreational (Zim-

ring en Zeuhl, 1986). Het verschil tussen deze termen en het begrip 'expressief' zou

dan zitten in het ontbreken van een emotionele component. Cook trok die conclusie

na vastgesteld te hebben dat slachtoffers die letsel opliepen in gewapende roof-

overvallen, zich veelal niet verzet hadden. Naast instrumenteel of expressief kan

geweld in vermogensdelicten derhalve ook een product zijn van de interactie

tussen dader en slachtoffer, of zelfs 'recreatief'. En zoals Indermaur (1995, p. 61)

stelt: 'It is possible, if not likely, that much violence will combine a mixture of these

motives.'

Door sommigen wordt het onderscheid tussen 'instrumenteel' en'expressief' ge-

weld, al dan niet expliciet, min of meer gelijkgesteld met een onderscheid tussen

'functioneel' en 'zinloos' (bijvoorbeeld Kroese en Staring, 1991 en 1993). Deze

redenering lijkt echter voorbij te gaan aan de betekenis die het geweld voor daders

zelf kan hebben. Het is bekend dat geweld, zelfs wanneer het niet direct gerelateerd

is aan de materiële doelen van het misdrijf, wel degelijk functioneel kan zijn voor de

dader, bijvoorbeeld voor diens self-esteem, of zijn sociale status onder mededaders

of collega-criminelen (onder andere Katz, 1988; Campbell en Muncer, 1994). Zowel

instrumenteel als expressief geweld kunnen zo functioneel zijn. Bandura (1973) wijst

erop dat beide soorten van geweld instrumenteel kunnen zijn voor de dader. Het

enige verschil ligt dan in het soort opbrengsten en doelen dat de dader voor ogen

heeft: materieel of psychologisch. Het geweld in vermogensdelicten kan begonnen

zijn om de 'sociale' of psychologische opbrengsten (Indermaur, 1995), die verbon-

3 Dit moet overigens niet, zoals vaak gedaan wordt, opgevat worden als een causaal verband (zie Cook,

1986), omdat het vooralsnog onduidelijk blijft wat actie en reactie is in een interactie.
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den zijn aan het verkrijgen van beheersing over de situatie en het slachtoffer. Er zijn

aanwijzingen dat de interactie met slachtoffers - waaruit de dader dan als `winnaar'

te voorschijn komt - aantrekkelijke kanten heeft voor daders (Morrison en O'Don-

nell, 1996) en voor de sterk recidiverenden onder hen zelfs de primaire motivatie
kan gaan vormen (Feeney, 1986; Katz, 1988). Diefstal met geweld kan een middel tot

empowerment zijn (Gabor e.a., 1987), spanning bieden of een positie in een vrien-

dengroep verzekeren (Van de Bunt en Beijers, 1993).

Het lijkt derhalve verstandig om geweld niet te snel als zinloos te betitelen. Het ge-

geven dat geweld in vermogensdelicten niet altijd een materieel doel dient, betekent

niet dat het dan ook geen functie heeft. Blok (1991) wijst op deze tendens geweld te

willen begrijpen in termen van doelmatigheid, waarbij hij ervoor pleit om geweld

te beschouwen als een vorm van interactie en zelfs een culturele constructie. Het

is in deze visie de culturele context die betekenis geeft aan geweld. Hij stelt dat de

tweedeling instrumenteel versus expressief veeleer opgevat moet worden als een

continuum: alle handelingen, dus ook gewelddadige, hebben zowel instrumentele

(technische) als expressieve (rituele, symbolische, communicatieve) aspecten (pp.

194-195).

In dit rapport zal dan ook in eerste instantie uitgegaan worden van een veelheid van

betekenissen en functies die geweld kan hebben, zonder deze al bij voorbaat of te

snel terug te brengen tot ofwel instrumenteel ofwel expressief. Aan de hand van

empirisch materiaal zullen de functies van het geweld worden nagegaan bij gevallen

van diefstal met geweld, waarna kan worden vastgesteld of, en zo ja welke, van de in

deze paragraaf besproken kwalificaties van geweld van toepassing zijn.

1.4 Methode

1.4.1 Gegevens

Voor het empirische materiaal dat nodig is om diefstal met geweld te analyseren is

gebruikgemaakt van zaken die zijn geregistreerd volgens de SRM. De SRM is een

registratiesysteem waarin alle stadia van rechtspleging worden gevolgd: vanaf de

aangifte bij cie politie tot en met afdoening door de rechtbank.4 De eenheid is der-

halve het strafdossier.

Het registratiesysteem bestaat uit een kwantitatief gedeelte, waarin gegevens zijn

opgenomen die betrekking hebben op de dader (achtergrondgegevens zoals sekse,

leeftijd, etnische achtergrond, dagelijkse bezigheden enzovoort), de afdoening, het

eventuele gerechtelijk vooronderzoek, voorlopige hechtenis, eerdere beslissing van

4 'Tot en met afdoening door de rechtbank' geldt alleen indien van toepassing. In de SRM zijn namelijk

tevens zaken opgenomen die door het Openbaar Ministerie zijn afgedaan.
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de rechter, het slachtoffer en het delict of de delicten (pleegdatum, pleegplaats,

mededaders, geweld- en/of wapengebruik, schade enzovoort).5 Naast deze kwan-

titatieve gegevens, zoals die ook in andere registratiesystemen zijn opgenomen, is

er voor iedere zaak op grond van het strafdossier een 'kwalitatieve' beschrijving

gemaakt. Deze beschrijving omvat een korte omschrijving van delict en dader als-

mede aanvullende informatie die ofwel niet zinvol te kwantificeren viel, ofwel niet

aan bod kwam bij het kwantitatieve gedeelte. De kwalitatieve beschrijving dient ter

aanvulling en verdieping van de kwantitatieve gegevens. Door deze combinatie van

gegevens, die dus uitgebreider is dan in bestaande systemen, is de SRM zeer geschikt

om inzicht te krijgen in de aard en het verloop van een delict. Door Borgdorff e.a.

(1998) is opgemerkt dat de bestaande systemen te weinig informatie bieden om op

specifieke vragen een antwoord te geven en de auteurs hebben vervolgens dan ook

hun toevlucht genomen tot politiedossiers. In de SRM is standaard een uittreksel

van het strafdossier opgenomen, waarmee dit instrument wel in staat moet worden

geacht een grote hoeveelheid aan uiteenlopende vragen te beantwoorden.

Op het moment van verschijnen van dit rapport is de eerste ronde van dataverzame-

ling afgerond en zijn er ruim achthonderd strafdossiers verwerkt. Het betreft hier

zaken in de categorieën geweld, vermogen, vernieling en misdrijven tegen de open-

bare orde, en drugs, die in 1993 door het Openbaar Ministerie en de rechtbanken in

eerste aanleg afgedaan zijn. Uit alle zaken die onder deze beschrijving vallen (naar

schatting 129.000), is een steekproef getrokken. De steekproef was gestratificeerd

naar afdoeningsinstantie en naar type misdrijf.6 De dataverzameling is uitgevoerd

door een team van getrainde codeurs, die na bestudering van de strafdossiers de

kwantitatieve gegevens op formulieren invulden en de kwalitatieve beschrijving

opstelden. In alle fasen van de dataverzameling heeft controle op de codering

plaatsgevonden; in de eerste fase is elk verwerkt dossier nagelopen, in de fasen

daarna is ten minste op elk dossier een eindcontrole uitgevoerd.

Uit het bestand van zaken uit 1993 zijn alle incidenten geselecteerd die onder artikel

312 of artikel 317 Sr vallen. Dit resulteerde in 70 strafzaken waarin in totaal 282

delicten genoemd worden. Van deze delicten betreffen er 96 diefstal met geweld,

die in hoofdstuk 2 onderwerp van analyse zullen vormen. De overige 186 delicten

betreffen andersoortige delicten.

Alvorens tot analyse over te gaan, dienen twee kanttekeningen te worden gemaakt

bij deze gegevens. Duidelijk moet zijn dat het hier opgehelderde zaken betreft, die

ten minste bij het Openbaar Ministerie terecht zijn gekomen. Daarmee zijn deze

zaken niet representatief voor de diefstallen met geweld zoals die feitelijk zijn

gepleegd. In het bijzonder zou men kunnen vermoeden dat de zaken waar het hier

5 Voor verdere details, zie Wartna (1997).

6 Zie Wartna (1997).
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over gaat, ernstiger, of wellicht gewelddadiger, zijn dan de gemiddelde diefstal met

geweld. Wel bieden de gegevens een inzicht in het soort zaken van diefstal met ge-

weld zoals die opgehelderd en vervolgd zijn. Met andere woorden, de diefstal met

geweld die in de rest van dit rapport besproken wordt, is de diefstal met geweld

zoals een rechter of een officier van justitie die onder ogen krijgt. De tweede kant-

tekening betreft het aantal gevallen van diefstal met geweld in de steekproef, dat

groter is dan op grond van de statistieken verwacht kon worden. De oorzaak is voor

dat grotere aantal is de wijze van steekproeftrekking waarin rechtbankzaken zijn

oververtegenwoordigd.

1.4.2 Analyse

Zoals in paragraaf 1.3 duidelijk is geworden, kan geweld verschillende functies

vervullen, Een van de doelstellingen van dit rapport is om meer te kunnen zeggen

over die functies in gevallen van diefstal met geweld. Hiervoor is interpretatie van de

delictbeschrijvingen nodig. Samenhangend met het feit dat de delictbeschrijvingen

menselijke producten zijn en derhalve moeilijk alle kanten van een zaak kunnen

belichten, is het interpreteren van het geweld niet eenvoudig. Het is heel wel moge-

lijk dat er verschil van mening bestaat over de functie en de betekenis van geweld.

Twee onderzoeken waarin zowel daders als slachtoffers is gevraagd naar geweld dat

zich tussen hen heeft afgespeeld, geven hetzelfde beeld te zien: waar daders in grote

meerderheid het geweld als 'instrumenteel', nodig en onvermijdelijk zagen, namen

de slachtoffers meer 'expressief' geweld waar en meenden zij vaker dat daders ple-

zier beleefden aan de geweldpleging (Morrison, 1993; Indermaur, 1995). In slechts

een klein deel van de gevallen was er overeenstemming tussen dader en slachtoffer

over de functie van en motieven voor het geweld.

Om deze problemen zo veel mogelijk te ondervangen, wordt in dit rapport gebruik-

gemaakt van een conceptueel model als hulpmiddel om de delicten te analyseren.

Het begaan van een misdrijf is op te vatten als een opeenvolging van gebeurtenissen

of handelingen. Zonder op deze plaats een diepgaande discussie over de merites

van een rationele-keuzebenadering te willen voeren,7 suggereert het hier gehan-

teerde model, dat afkomstig is uit de cognitieve wetenschappen, wellicht een

beredeneerder gedrag van daders dan gerechtvaardigd is. Het model wordt echter

expliciet als heuristisch model gebruikt en is niet bedoeld als accurate beschrijving,

van de afwegingen van een dader.

De cognitieve wetenschappen gaan voor een groot deel over het begrijpen en/of

produceren van opeenvolgingen van handelingen. Er wordt gebruikgemaakt van het

7 De rationele-keuzebenadering wordt in de criminologie meest prominent vertegenwoordigd door

Cornish en Clarke (1986). Zie het themanummer van het Tijdschrift voor Criminologie (jrg. 35, nr. 2,

1993, pp. 97-128) voor een Nederlandse discussie.
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concept van scripts (Abelson, 1976 en 1981) om delicten te beschrijven en te begrij-

pen. Scripttheorie is oorspronkelijk afkomstig uit onderzoek naar kunstmatige

intelligentie en werd in het bijzonder ontwikkeld om te bestuderen hoe betekenis-

geving aan een situatie of een tekst plaatsvindt.

Scripts zijn een specifieke vorm van een grotere groep van kennisstructuren (i.e.

schema's) die verondersteld worden kennis over mensen of gebeurtenissen te orga-

niseren en daarmee dienen om gedrag te begrijpen. Het eigene van scripts is dat zij

series van opeenvolgende gebeurtenissen beschrijven, die niet alleen in een tempo-

rale, maar ook een causale volgorde staan. Het meest gebruikte voorbeeld van

een script is het restaurantscript (Abelson, 1981), waarin kennis over hoe zich te

gedragen in een restaurant is georganiseerd: naar binnen gaan, plaatsnemen, het

menu lezen, eten bestellen, eten, om de rekening vragen, betalen en weggaan.

Eerdere gebeurtenissen in het script veroorzaken latere gebeurtenissen of maken

deze in ieder geval mogelijk (Nisbett en Ross, 1980). In dit onderzoek zal een soort-

gelijke sequentie worden toegepast op het plegen van een misdrijf, te weten diefstal

met geweld, waarin dan vooral de plaats van de geweldpleging speciale aandacht

krijgt. Door Schank (1982) zijn negen gegeneraliseerde scènes onderscheiden, waar-

in in principe elke handeling in te delen valt. Dit idee is verder uitgewerkt door

Leddo en Abelson (1986), die het over universele script scènes hebben en wier

indeling hier gehanteerd is. De onderscheiden scènes zijn achtereenvolgens: voor-

bereiding, binnenkomst, preconditie(s), instrumentele preconditie, instrumentele

initiatie, instrumentele actualisatie, uitvoering, postconditie en vertrek. Het is niet de

bedoeling om elke scène voor elk delict in te vullen. Hiervoor ontbreken de gegevens

en bovendien is dat niet de doelstelling van dit rapport. De reden voor het hanteren

van deze indeling is het nauwkeuriger kunnen plaatsen van het geweld in de ge-

pleegde delicten. Indien ervan uitgegaan wordt dat de hoofdactie uit het script

('doing') verwijst naar de diefstal, valt uit de plaats die geweld in de sequentie

inneemt het een en ander over de functie van het geweld af te leiden. Als geweld

bijvoorbeeld optreedt na de diefstal, kan het geweld niet bedoeld zijn om de buit in

handen te krijgen. Het hanteren van een model kan handvatten verschaffen voor de

plaatsing en daarmee de interpretatie van het geweld.

Hoewel het scriptconcept in eerste instantie voornamelijk in de kunstmatige intelli-

gentie en de cognitieve psychologie gebruikt is, om te bestuderen hoe mensen

teksten begrijpen en herinneren (Schank en Abelson, 1977; Bower e.a., 1979;

Graesser e.a., 1980), lijkt er geen reden waarom het niet evengoed toegepast zou

kunnen op werkelijk gedrag, zoals door Lalljee en Abelson (1983) gesteld is. Dit is

tot nu toe vrijwel uitsluitend in de sociale psychologie gedaan (bijvoorbeeld door

Fischer, 1991), maar door Cornish (1994) is een pleidooi gehouden en een aanzet

gegeven om dat ook in de criminologie te doen. Cornish meent dat het opdelen van

delicten in scènes ertoe bijdraagt dat geen enkel aspect van het plegen van een

delict over het hoofd gezien wordt en zo een maximaal aantal potentiële interventie-
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momenten kan identificeren. Daarnaast kunnen delicten goed met elkaar vergeleken

worden door ze op deze gestandaardiseerde wijze weer te geven. De invulling van de

scènes kan op verschillende niveaus van specificiteit plaatsvinden, waardoor zowel

verschillen als overeenkomsten tussen delicten belicht kunnen worden. Alvorens

over te gaan tot toepassing op gevallen van diefstal met geweld zal eerst de vraag-

stelling worden herhaald.

De vraagstelling is, zoals gezegd, tweeledig. In de eerste plaats wil dit rapport inzicht

bieden in de veelheid van gebeurtenissen die schuilgaan achter het etiket' diefstal

met geweld'. Diefstal met geweld is in grootte de tweede groep binnen de gewelds-

delicten en wordt te gemakkelijk impliciet gereduceerd tot roofovervallen en/of

straatroof. Aard en karakter van diefstal met geweld als zodanig zijn daardoor

onderbelicht gebleven, hetgeen een helder beeld van de betekenis van deze groep

delicten niet ten goede komt.

Het tweede deel van de vraagstelling betreft het voorkomen van geweld. Door een

uitgebreide beschrijving te geven van de toedracht en het delict voor te stellen als

script en op te delen in scènes, kan het moment dat geweld optrad vrij nauwkeurig

vastgesteld worden. Als dat moment bekend is, is er een houvast, aan de hand

waarvan ook nader op de functie van het geweld ingegaan kan worden. Door een

zo delictspecifiek mogelijke invalshoek hoopt dit rapport de bekende tweedeling

met de labels 'instrumenteel' en 'expressief' geweld aan te vullen en te nuanceren.
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Resultaten

2.1 Kwantitatieve gegevens

In deze paragraaf zal een aantal gegevens worden gepresenteerd die gelden voor de

totale groep van vermogensdelicten met geweld die in de SRM opgeslagen is. Naast

verschillen kennen de delicten immers ook nogal wat overeenkomsten. In de para-

grafen 2.2 en 2.3 kan dan dieper op de verschillen ingegaan worden, waarvoor deze

paragraaf de achtergrond vormt:

In totaal gaat het om 70 strafdossiers en derhalve 70 verdachten (nog eens 52 mede-

verdachten komen voor in de dossiers) die in totaal in 96 diefstallen met geweld

genoemd worden.8 Van die 96 zijn er vervolgens 14 verwijderd, omdat die afgedaan

zijn met een technisch sepot; het is in die zaken niet bewezen of hetgeen in het

proces-verbaal beschreven staat, wel gebeurd is zoals het daar beschreven staat.9

Daarnaast zijn er nog eens 3 zaken verwijderd, omdat de verdachte is vrijgesproken.

Zo houden we dus 79 gevallen van diefstal met geweld over met 54 daders.

Het totale aantal slachtoffers is moeilijk vast te stellen om verschillende redenen. Er

is niet altijd informatie aanwezig over hun aantal (bijvoorbeeld wanneer het'perso-

neel' betrof of als het slachtoffer is omschreven als een bedrijf in plaats van een

persoon of personen). Daarnaast bestaan er ook verschillende gradaties van slacht-

offerschap; het maakt verschil of iemand persoonlijk aangevallen wordt, geld of

goederen kwijtraakt en letsel oploopt, of dat iemand bijvoorbeeld aanwezig is in

een supermarkt op het moment dat daar een poging tot overval wordt gedaan. Er

is dan ook op voorhand geen poging gedaan om een nadere schatting te maken van

het aantal slachtoffers in de diefstallen met geweld. Ook verdere uitspraken over

de slachtoffers zijn in veel gevallen moeilijk te doen. Het is niet altijd duidelijk of

het om mannen of vrouwen gaat, vooral niet wanneer het een groep slachtoffers

betreft. In sommige gevallen is er zelfs niets bekend over het slachtoffer. Kenmerken

van de slachtoffers zullen derhalve, waar mogelijk, worden besproken bij de delicten

afzonderlijk.

Het overgrote deel (51) van de 54 daders waren mannen. Van de 3 vrouwen waren 2

de enige dader; beide dossiers betroffen één of meer gevallen van tasjesroof. De

derde kwam voor als mededader bij twee bankovervallen (zij was de bestuurder van

8 In drie gevallen gaat het om diverse afpersingen met dezelfde daders en slachtoffers, gepleegd over

langere tijd. Deze zaken zijn elk als één diefstal met geweld geteld.

9 Eén geseponeerde zaak is niet verwijderd. Deze is krijgstuchtelijk afgedaan waarbij de dader bestraft is.

We gaan er dus van uit dat het gebeurde bewezen is.
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de vluchtauto). Deze bevinding is in overeenstemming met de CBS-cijfers over

plegers van diefstal met geweld: dit zijn mannen.

De leeftijd van de daders varieerde van 15 tot 44 jaar, waarbij het merendeel tussen

de 20 en 25 jaar was (M=25). Meer dan de helft van de daders was onder de 24 jaar.

De slachtoffers daarentegen waren, door de bank genomen, ouder. Voor zover daar

gegevens over beschikbaar zijn, varieerde de leeftijd van 14 tot 99 jaar, met een

gemiddelde van 37.

Grofweg 50% van de daders had een Nederlandse etnische achtergrond. Daarna

volgden, met percentages van even boven de 10, daders met een Marokkaanse en

Surinaamse achtergrond. Minder vaak kwamen de Antilliaanse en Turkse etniciteit

voor. Wel is er een restgroep met daders met andere achtergronden die even vaak

voorkwam als de Marokkaanse en Surinaamse etniciteit. Ook bleken daders met een

Marokkaanse achtergrond vaker dan de andere groepen'veelplegers' te zijn, die van

meer dan één diefstal met geweld verdacht werden.

Van de daders was 75% nog nooit gehuwd. Daarna kwamen - in volgorde van fre-

quentie - gehuwde, gescheiden en samenwonende daders voor.

Ruim 25% van de daders had geen vaste woon- of verblijfplaats. Eveneens 25%

woonde ofwel zelfstandig ofwel met een partner en eventuele kinderen. Nog eens

20% woonde bij de ouders. Van de overigen ontbreken deze gegevens.

De meerderheid van de daders (70%) had geen werk op het moment dat het misdrijf

plaatsvond. Daders met een baan kwamen in 8% van de gevallen voor en eenzelfde

percentage was scholier of student.

Van bijna 50% van de daders is bekend dat zij een verslaving hadden. Het vaakste

kwam verslaving aan harddrugs voor (ruim 33% van de daders). Alcoholverslaving

kwam bij nog eens 7% van de daders voor. Een klein groepje (5%) was aan meer

dan één middel verslaafd. Van twee van de daders is bekend dat zij psychiatrische

problemen hadden.

Van 7 van de 54 daders is niets bekend over hun justitiële verleden. Voor 10 daders

was de diefstal met geweld uit het onderzochte dossier hun eerste contact met

justitie. Dat wil zeggen, dat meer dan de helft van deze daders (37) reeds in het bezit

was van strafbladen, waarvan sommige zeer uitgebreid; het gemiddelde aantal eer-

dere strafbare feiten per dader was bijna 15, met een maximum van 90. Overigens

wil dat niet zeggen dat op al deze feiten veroordeling is gevolgd. De gemiddelde

leeftijd waarop de daders voor het eerst met justitie in aanraking zijn gekomen,

was iets over de 17, met - vanzelfsprekend - een minimum van 12 jaar hetgeen een

tamelijk gemiddelde beginleeftijd is. Veruit de meest voorkomende vorige delicten

betroffen vermogensdelicten: diefstal, al dan niet gekwalificeerd, in vereniging, met

braak of geweld kwam op 27 van de 37 strafbladen voor. Slechts 3 strafbladen ken-

den tot deze diefstal met geweld alleen geweldsdelicten.
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Tabel 1: Vormen van diefstal met geweld

delict

winkeldiefstal

tasjesroof

straatroof

diefstal met geweld in woning

diefstal met geweld in bedrijf

beroving personeel

overige'

totaal

Van deze zaken is onvoldoende of onduidelijke informatie beschikbaar. Zij zullen dan ook in de rest van het

hoofdstuk niet besproken worden.

2.2 Verschijningsvormen van diefstal met geweld

Het valt te verwachten dat de verschillende - zoals gezegd, zeer uiteenlopende -

vormen van diefstal met geweld ook verschillende toedrachten kennen en dat

geweld op verschillende wijzen, om verschillende redenen en op verschillende

momenten in de verschillende delicten voorkomt. In deze paragraaf zullen allereerst

deze delicten beschreven worden, zodat er een indruk ontstaat van de verscheiden-

heid van gebeurtenissen die diefstal met geweld heten.

De verschillende onderscheiden delicten die zullen worden beschreven, worden in

tabel 1 gepresenteerd. De criteria bij deze, in eerste instantie gehanteerde, indeling

waren de populaire benaming voor het delict, en de variabelen als pleegplaats

(woning, bedrijf of openbare weg) en de persoon van het slachtoffer (privé-persoon

of beroepsuitoefenaar en eventuele relatie met de dader). Deze eerste indeling

hoopt zo aan te sluiten bij het merendeel van de bestaande onderzoeksliteratuur,

alsmede bij de wijze waarop de verschillende soorten van diefstal met geweld in het

dagelijks leven benoemd en ervaren worden.

In deze paragraaf zal elk van de delicten in detail worden beschreven, waarbij bin-

nen de gedefinieerde delicten verschillende scripts onderscheiden zullen worden,

gebaseerd op ofwel het moment in het script waarop zich het geweld voordoet,

ofwel het soort geweld waar het om gaat: de functie en eventueel de mate van het

geweld. Het ligt in de lijn der verwachting dat binnen de soorten diefstal met geweld

ook nog aanzienlijke variatie kan bestaan wat betreft deze variabelen.

De hierboven gepresenteerde indeling heeft derhalve een voorlopig karakter. De

gedetailleerde beschrijvingen van de delicten zal tot een indeling moeten leiden die

gebaseerd is op de plaats en de functie van het geweld in deze vermogensdelicten.

Het doel is om aan de hand van de nieuwe indeling tot een beter begrip omtrent het

optreden van geweld in vermogensdelicten te komen.

N

79

k'r

l-
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Winkeldiefstal

Het eerste onderscheiden delict is winkeldiefstal. Hiervan zijn acht voorbeelden te

vinden in de gegevens die in de SRM opgeslagen zijn.

Het kwam niet bijzonder vaak voor dat winkeldiefstal meer dan één dader kent. In

slechts één van de acht gevallen was sprake van twee daders, waarbij deze tweede

dader bij aanhouding acuut de benen nam, hetgeen niet wijst op een doordachte

samenwerking tussen de daders. Het plegen van een winkeldiefstal met geweld

was voor deze daders een overwegend solitaire activiteit. Slechts één van de daders

was nog nooit met justitie in aanraking geweest. Van een andere dader is zijn justi-

tiële verleden onbekend. Op alle strafbladen komen vermogensdelicten voor, in

enkele gevallen zelfs tientallen malen. Geweldsdelicten worden minder vaak

genoemd.

Winkeldiefstal met geweld is een van de categorieën waarvan moeilijk vast te stellen

is hoeveel en welke slachtoffers er zijn. Doorgaans zijn de slachtoffers van de dief-

stal niet dezelfde als de slachtoffers van het geweld.

Omdat de slachtoffers van de diefstal bovendien vaak een winkelbedrijf zijn, con-

centreert het volgende zich op de slachtoffers van het geweld.
Vier van de slachtoffers zijn omschreven als winkelier of eigenaar van de winkel. In

drie andere gevallen werd er geweld gebruikt of gedreigd met geweld tegen bevei-

ligingsbeambten. In het resterende geval was het slachtoffer een caissière. Zij was

het enige vrouwelijke slachtoffer in deze groep.

In twee van de acht gevallen was er geen sprake van of onduidelijkheid over een

eventuele verslaving van de dader. Met andere woorden, de meerderheid van de

daders van winkeldiefstal met geweld was verslaafd aan drugs en/of alcohol, waarbij

van een minderheid bekend is dat zij ook daadwerkelijk onder invloed waren op het

moment van het misdrijf. De voorkomende drugs omvatten naast alcohol heroïne,

cocaïne en 'pillen'. Het aantal verslaafden was, in vergelijking met de daders van

andere vormen van diefstal met geweld, relatief groot. Een verklaring hiervoor kan

zijn dat winkeldiefstal een relatief gemakkelijk te plegen delict is. De investering en

benodigde voorbereiding zijn minimaal. Ook zijn er volop winkels om uit te stelen

(veel gelegenheden, veel mogelijke doelwitten). Dit alles maakt winkeldiefstal tot

een gelegenheidsmisdrijf bij uitstek.

De winkeldiefstallen werden om twee verschillende redenen gepleegd, afhankelijk

van het soort buit waar men op uit was. In de eerste plaats gaat het om diefstallen

waarvan de buit duidelijk voor eigen gebruik bedoeld was, zoals levensmiddelen of

kleding. De geldwaarde van de (beoogde) buit was in deze gevallen laag te noemen

en het lijkt vooral om zogenaamde overlevingscriminaliteit te gaan. Ten tweede

bestond de grootste groep winkeldiefstallen uit zaken waarvan de (beoogde) buit

bedoeld was voor verkoop, die dan weer geld moest opbrengen waarvan de ver-

slaving bekostigd zou kunnen worden.
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Tasjes roof

Hoewel in veel publicaties tasjesroof onder de bredere noemer van straatroof ge-

schaard wordt, zoals de Amsterdamse politie doet (vergelijk De Haan, 1993; Wierse-

ma en Jagt, 1998), is er hier een aparte categorie van gemaakt. Hiervoor is een aantal

argumenten aan te voeren zoals door bijvoorbeeld Ferwerda e.a. (1998) gedaan is:

straatroof komt vaker voor dan tasjesroof en bovendien zijn er verschillen in de

slachtoffer- en daderprofielen, de modus operandi en de hoogte van de buit.

Voor bespreking van de negen gevallen van tasjesroof die in de SRM opgenomen zijn,

dient opgemerkt te worden dat de pakkans bij tasjesroof doorgaans zeer klein is.10

De reden van die kleine pakkans is dat het een buitengewoon snel plaatsvindend

delict is op de openbare weg: vaak heeft het slachtoffer het delict pas in de gaten

als het al lang en breed voorbij is en de dader reeds ver weg is. Er is dan ook relatief

weinig bekend over de modus operandi of de precieze toedracht van tasjesroof,

behalve hetgeen uit aangiftes bekend is. Slachtoffers zijn lang niet altijd in staat

een signalement van de dader te geven omdat zij deze vaak in het geheel niet gezien

hebben. De in de SRM opgenomen zaken betreffen alle opgehelderde zaken en zijn

daardoor naar alle waarschijnlijkheid niet representatief voor de doorsneetasjesroof.

Het lijkt erop dat in deze gevallen de tasjesroof minder snel of gemakkelijk plaats-

vond dan de bedoeling was en dat het daardoor tot opheldering heeft kunnen

komen.

Het gaat in deze negen gevallen van tasjesroof om vier verschillende daders, van wie

er één zelfs vijfmaal tasjesroof ten laste is gelegd. Wat opvalt aan de SRM-zaken, is

dat twee van de drie vrouwelijke daders in deze categorie vallen. Uiteraard zijn deze

aantallen te klein om er verregaande conclusies aan te verbinden, maar het aandeel

van vrouwen in deze groep lijkt groot. Eveneens opvallend is de verslavingsproble-

matiek: van twee van de vier daders is bekend dat zij aan harddrugs verslaafd waren,

een derde aan softdrugs.

Deze kenmerken bij elkaar wijken in een aantal opzichten aanzienlijk af van wat er

over tasjesdieven uit ander onderzoek bekend is. Een paar aspecten zijn volledig in

overeenstemming met de literatuur. In de eerste plaats is dat de persoon van het

slachtoffer: alle slachtoffers waren vrouwen, van wie sommige hoogbejaard; de

gemiddelde leeftijd was 63 jaar. Ook volgens het boekje zijn de bevindingen dat de

daders meestal alleen of hooguit met één mededader opereerden, en de geringe

mate van letsel bij de slachtoffers.

De verschillen zijn vooral gelegen in de persoon van de dader. De daders van tasjes-

roof worden verondersteld jong te zijn (beneden de 20 jaar), mannelijk, van Neder-

landse afkomst en zich nog al eens te verplaatsen op een bromfiets of scooter

(Ferwerda e.a., 1998). De SRM-zaken zijn echter alle uit 1993, toen de scooter nog

10 Dat wil zeggen, de pakkans per incident is zeer klein. Per dader bekeken, zeker wanneer deze verschei-

dene tasjesroven pleegt, is de pakkans aanzienlijk groter.
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minder gangbaar was dan vandaag de dag. Ook zijn de gegevens van Ferwerda e.a.

gebaseerd op bronnen die tevens de aanzienlijke groep onopgehelderde tasjesroven

beslaan en zijn ontleend aan aangiftes. Het vermoeden rijst dat de zaken uit de SRM

zich onder meer van de gemiddelde of de typische tasjesroof onderscheiden door

gebrek aan succes en gemankeerde uitvoering. Het volgende fragment werpt licht op

de onfortuinlijkheid van `onze' daders.

- Een aan drugs verslaafde vrouw spreekt op straat een agent aan, omdat ze

ernstig in geestelijke problemen zit vanwege een door haar gepleegde tasjes-

roof. Ze wordt in overleg met de politie aangehouden en ingesloten.

Straatroof

Straatroof vormt, naast.overvallen, de groep van diefstallen met geweld die de

meeste aandacht hebben gekregen van zowel media als onderzoekers. Het is een

delict dat, zeker in de beleving van de bevolking, ernstige vormen heeft aangeno-

men. Daarnaast geldt het als een bedreigend fenomeen dat tot angst en onveilig-

heidsgevoelens leidt (Vogel, 1991). Onder straatroof wordt hier verstaan het met

geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van geld of goederen tegen

personen die zich in een publieke ruimte bevinden. Deze definitie sluit aan bij de

definitie die door Van Wijngaarden en Boerman (1997) gehanteerd wordt, zij het

dat hier tasjesroof uitgezonderd wordt om redenen die in de bespreking aldaar

uiteengezet zijn: de verschillen in daders en slachtoffers, in modus operandi en in

hoogte van de buit. Daarnaast worden personen die op het moment van beroving

hun beroep aan het uitoefenen zijn, zoals chauffeurs van geldtransporten, eveneens

buiten de definitie gehouden, wat door andere auteurs ook gedaan is (onder andere

Van de Bunt en Beijers, 1993; De Haan, 1993; Kroese en Staring, 1993).

In de SRM komen 26 gevallen voor die aan deze definitie voldoen." De daders van

straatroof (21) weken wat betreft hun persoonskenmerken gemiddeld niet of nau-

welijks af van de totale groep daders van diefstal met geweld. Allen waren mannen,

de helft van hen was van Nederlandse afkomst en van een minderheid (5 van de

21) is bekend dat zij een verslaving hadden. Hun gemiddelde leeftijd lag een fractie

lager dan die van de totale groep (M=23), en was daarmee gelijk aan de gemiddelde

leeftijd van de straatrover zoals die in ander onderzoek gevonden is (De Haan,

1993).

De meerderheid van de delicten is gepleegd met één of meer mededaders. In slechts

4 zaken opereerde de dader alleen, en in nog eens 3 zaken was er weliswaar een

tweede persoon aanwezig, maar deze had geen deel aan het misdrijf.

- Een kennis van de dader is bij hem, maar wil niets met de afpersing te maken

hebben en wacht hem op buiten het tunneltje.

11 Dit aantal is exclusief de 'dubieuze' tasjesroven uit de vorige paragraaf.
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Een meerderheid van de daders van straatroof had eerdere delicten op hun naam

staan, maar in afwijking van de totale groep daders van diefstal met geweld is hier

het aantal voor wie dit delict het eerste contact met justitie betekende, groter.

Dit stemt overeen met de veronderstelling die wel wordt gedaan (onder andere

Katz, 1988) dat straatroof een delict voor `beginners' zou zijn. De lengtes van de

strafbladen lopen uiteen, maar de meeste daders zijn hun criminele carrières als

minderjarige begonnen, waarbij vooral diefstallen gepleegd werden. Op de langere

lijsten komen bedreiging en mishandeling eveneens regelmatig voor.

In tegenstelling tot het beeld dat vaak van straatroof wordt geschetst als een bedrei-

ging van willekeurige voorbijgangers, ging het in een aantal van de SRM-zaken om

incidenten tussen bekenden; in 5 van de 26 zaken kenden dader(s) en slachtoffer(s)

elkaar. In 3 zaken lijkt het gebeurde ontstaan te zijn uit een persoonlijk conflict. Het

ging hierbij om de vereffening van een schuld die het slachtoffer bij de dader zou

hebben uitstaan. Het is mogelijk dat deze bevinding samenhangt met het feit dat de

SRM-zaken opgehelderd zijn. Een dader is gemakkelijker op te sporen indien deze

bekend is bij het slachtoffer. Wel maakt dat gegeven deze zaken atypisch voor

hetgeen doorgaans onder straatroof verstaan wordt.

De slachtoffers van straatroof leken in veel opzichten sterk op de daders. Zo was de

gemiddelde leeftijd even hoog, waren zij op één na allen mannen en behoorden zij,

voor zover dat valt na te gaan met de beschikbare informatie, in dezelfde mate tot

de verschillende etnische groeperingen.

Wat betreft het geweld dat met deze straatroven gepaard ging, is er van 7 van de 26

incidenten vrijwel niets bekend over de toedracht van het gebeurde, zodat deze

zaken in de nadere analyse buiten beschouwing gelaten zijn en het onderstaande

gebaseerd is op de overgebleven 19 zaken. In deze diefstallen met geweld bleef het

in 6 van de 19 zaken bij bedreiging; het tonen van een mes of vuurwapen, het

beloven van een pak slaag. In 10 van de 19 gevallen waren wapens aanwezig.

Diefstal met geweld in woningen

Sommige diefstallen met geweld spelen zich af in woningen. Dit is een vorm van

diefstal met geweld waar relatief weinig aandacht aan is besteed in de literatuur.

Onder de SRM-zaken zijn zes gevallen van diefstal met geweld in woningen. Van deze

zaken kunnen er drie als overvallen worden geclassificeerd, waarbij de confrontatie

gepland en/of verwacht lijkt, als dit afgeleid mag worden uit bijvoorbeeld de wijze

waarop de daders zich toegang tot de woning verschaften en het meebrengen van

wapens. Ook lijken in deze gevallen de woningen bewust gekozen te zijn met het

oog op de te verwachten buit.

- (...) en het was de twee daders bekend dat er in het bewuste pand goud en
heroïne aanwezig waren.

- Een van de andere vrienden vertelt over een oudere man die f 80.000 in huis

zou hebben.
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Twee andere gevallen kunnen wellicht beter als (uit de hand gelopen) inbraken

worden gekarakteriseerd. De daders verschaften zich toegang tot de woning door

bijvoorbeeld een wc-raam en hadden geen wapens meegenomen.

Het laatste geval van diefstal met geweld onderscheidt zich van de andere doordat er

hier sprake was van seksueel geweld. Dat deze zaak desalniettemin als diefstal met

geweld te boek staat, komt door een vermogensdelict na de bedreiging met seksueel

geweld.

- Dan stelt ze voor hem wat geld te geven als hij dan maar weggaat. De dader

stemt daarmee in.

Overigens is de dader uit deze laatste zaak een van de twee daders met psychiatri-

sche problemen, waarmee de zaak, door zowel verloop als kenmerken van de dader,

uitzonderlijk is.

Diefstal met geweld in bedrijven

In deze categorie valt de vorm van diefstal met geweld waaraan de grootste hoeveel-

heid onderzoek is gewijd: de roofoverval. Onder roofovervallen wordt hier verstaan

het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, ge-

pleegd tegen personen in een afgeschermde bedrijfsruimte of de poging daartoe.12

Overvallen gaan dus per definitie gepaard met geweld of in elk geval met de dreiging

met geweld. Indermaur (1995, p. 12) noemt de overval dan ook'the quintessential

violent property crime', omdat beide kenmerken - vermogens- en geweldscompo-

nent - essentieel zijn in de definitie van dit delict.

Van de onderscheiden categorieën is de groep diefstal met geweld in bedrijven de

op één na grootste, na straatroof. Er zijn achttien SRM-zaken die in deze categorie

vallen waarvan twaalf overvallen. Daders van deze delicten waren in zowel leeftijd

als sekse representatief voor de totale groep daders van diefstal met geweld. Bijna

de helft van hen opereerde alleen. Dit gegeven verschilt van hetgeen uit ander

onderzoek naar overvallen bekend is: daarin wordt doorgaans gevonden dat over-

vallers in de regel door diverse personen gepleegd worden (Kroese en Staring, 1993;

Gruter en Van Oosterwijk, 1996). Deze auteurs onderscheiden daders van overvallen

naar hun mate van professionaliteit, waarbij de groep die door hen 'wanhopers'

wordt genoemd, vaker dan de andere groepen alleen opereert en meer kans loopt

opgepakt te worden. Wellicht dat deze groep oververtegenwoordigd is in de SRM-

zaken.

In slechts drie zaken waarvan er twee dezelfde dader betreffen, is geen wapen

gebruikt. De meest gebruikte wapens waren vuurwapens (elfmaal). Lichamelijk

12 In sommige publicaties over overvalcriminaliteit worden berovingen van geplande of georganiseerde

transporten ook in de definitie opgenomen. Hier is de keuze gemaakt deze apart te beschrijven omdat

deze berovingen zich, door de keuze van het slachtoffer, tussen roofovervallen en straatroof in be-

vinden.



Resultaten 27

letsel kwam niet vaak voor in deze categorie: één slachtoffer moest na het incident

naar het ziekenhuis voor behandeling.

De meerderheid van de daders was van Nederlandse afkomst. Dit aandeel is hoger

dan in de totale groep, maar in overeenstemming met gegevens uit ander onderzoek

naar overvallen.

Slechts twee daders hadden geen strafblad (van een derde dader is dat niet bekend).

Het meest genoemde delict op deze strafbladen is diefstal, al dan niet met braak of

in vereniging gepleegd, maar de variëteit aan delicten is groot in deze categorie. Zo

kwam bijvoorbeeld ook het vrij exotische 'ophitsen van een dier' voor. Hoewel het

aandeel 'wanhopers' zoals gezegd onevenredig groot is in deze zaken, zijn de andere

groepen ook vertegenwoordigd.

De klassieke overval, waarbij een (gewapende) persoon of groep personen een be-

drijfsruimte betreedt en onder bedreiging ofwel geld doet overhandigen ofwel zelf

een greep in de kassa doet, kwam in deze'pure' vorm in twaalf van de achttien

zaken voor. Een voorbeeld:

- Twee mannen gaan een broodjeszaak binnen. Hierna trekken zij de (bivak-)

mutsen die ze op hun hoofd hebben over hun gezicht, één van hen trekt een

vuurwapen, laadt het wapen door en roept'geld, geld'. De eigenaar geeft twee

portemonnees af. De ene man eist meer geld en de andere kijkt in de kassa of er

niet meer geld is. Als dit er niet is, verlaten zij de broodjeszaak en de eigenaar

belt de politie.

Doelwitten van deze roofovervallen waren winkels, horecagelegenheden en twee-

maal een bank.

De overige zaken in deze categorie vertonen een grote variatie. Twee zaken lijken

sterk op de inbraken gevolgd door geweld.

- Een 22-jarige man breekt samen met een andere man in op het terrein van een

bedrijf (...) De eigenaar (...) gaat op onderzoek uit terwijl zijn vrouw de politie

belt. De man ontmoet de twee daders, één van hen trekt een pistool en richt

dat op de man. De gealarmeerde politie arriveert op dat moment en de inbreker

met het wapen vlucht. De ander (...) blijft staan en wordt gearresteerd.

Het uitgangspunt lijkt het vermogensdelict te zijn geweest en het geweld een gevolg

van confrontatie en interactie met het slachtoffer.

Beroving van personeel

Deze vorm van diefstal met geweld is een tussenvorm van straatroof en overvallen

op bedrijven. De reden dat hiervoor een aparte categorie gemaakt is, is gelegen in

het feit dat de berovingen weliswaar op de openbare weg plaatsvonden - in som-

mige gevallen het werkterrein van de slachtoffers - maar de slachtoffers zijn beroofd

of er is gepoogd hen te beroven, in hun capaciteit als werknemer. Met andere woor-

den, als zij niet de baan hadden die zij hadden, waren zij op dat moment geen

slachtoffer van dat misdrijf geworden. Het gaat hier niet om willekeurige voorbij-



Hoofdstuk 2 28

gangers; zij zijn op andere gronden geselecteerd. Ook is de eventuele buit in deze

categorie anders dan bij straatroof: het gaat niet om persoonlijk bezit van de slacht-

offers, maar om het bezit van hun werkgever.

Er zijn in de SRM vier voorvallen opgenomen waarin personeel op de openbare weg

beroofd werd. Twee van de slachtoffers waren pizzabezorgers, één was geldkoerier

en in één geval ging het om het personeel van een kledingzaak dat na sluitingstijd

op weg was naar huis.

De daders waren jong en geen van hen was van Nederlandse afkomst. In drie van

de vier gevallen was sprake van mededaders. In eveneens drie gevallen zijn wapens

gebruikt. Gebruik van geweld kwam tweemaal voor.

De eerste beroving van een pizzabezorger is ontstaan uit een persoonlijk motief: de

hoofddader was zelf pizzabezorger geweest, had ruzie gemaakt met zijn baas en

wilde daarom een pizzabezorger van die firma beroven. De pizzabezorger verscheen

niet en vervolgens werd er een andere firma gebeld. Vanaf dat moment verloopt dit

delict volgens het typische straatroofscript.

- Deze bezorger verschijnt wel. Ze lokken hem in de val, doen een sjaal voor hun

gezicht en bedreigen de jongen door hem een mes te laten zien. Ze zeggen dat

ze zijn geld willen hebben, nemen het geld en de pizza af en gaan ervandoor met

f 155 die ze, evenals de pizza, onderling verdelen.

Hoewel de daders dus in eerste instantie een specifiek slachtoffer voor ogen stond,

is het uiteindelijk toch een min of meer willekeurig slachtoffer geworden en afgezien

van de oorspronkelijke reden i berhaupt een beroving te plegen, is dit een geval van

straatroof. Datzelfde geldt voor de andere beroving van een pizzabezorger.

De andere twee gevallen van beroving van personeel houden het midden tussen

straatroof en een overval. Het gaat om een geldkoerier die, terwijl hij in zijn auto

zittend een geldcassette in de nachtkluis van een bank deponeerde, door een man

met gas in het gezicht gespoten werd terwijl een andere man hem sommeerde de

geldcassette af te geven. Het slachtoffer kon, met geldcassette, wegrijden.

In het laatste incident in deze categorie gaat het om een poging het personeel van

een kledingwinkel te beroven. Dit geval onderscheidt zich van de andere doordat de

dader de winkel en het personeel al geruime tijd observeerde. Hij sloeg uiteindelijk

toe na sluitingstijd, met het idee dat het personeel de dagopbrengst dan bij zich zou

hebben.

- Als ze op weg gaan naar huis, komt hij uit zijn schuilplaats achter de winkel en

bedreigt een van de verkopers met een pistool dat hij speciaal voor de overval

gekocht heeft. (...) Hij roept dat hij geld wil; de verkoper gooit de plastic tassen

die hij draagt op de grond en biedt de dader aan met hem terug naar de winkel

te gaan om daar het geld op te gaan halen. Op weg naar de winkel bemerkt de

verkoper dat de dader ervandoor is met de plastic tassen en dat het andere

personeel weggevlucht is.
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Schema 1: De plaats van geweld in de verschillende delicten

scène winkeldiefstal tasjesroof straatroof woning bedrijf personeel

voorbereiding

binnenkomst X

preconditie(s) X X

instrumentele preconditie X X

instrumentele initiatie X X

instrumentele actualisatie X X

uitvoering X

postconditie X X

vertrek X X

x
x

X

X

X
^F;'

Bron: Leddo en Abelson (1986).

2.3 De plaats en functie van geweld

Na deze korte schets van de verschillende vormen van diefstal met geweld, die een

indruk geeft van de variëteit aan incidenten die achter dit etiket schuilgaan, kan

nader worden ingegaan op de plaats en de functie van het geweld in de vermogens-

delicten. Zoals in hoofdstuk 1 is aangekondigd, zal dat gebeuren aan de hand van

scènes waarin het delict wordt opgedeeld. Voor elke verschijningsvorm van diefstal

met geweld is vervolgens het moment aangegeven waarop geweld is gebruikt en/of

er gedreigd is met geweld (zie schema 1). Aan de hand van dat moment kan nader

worden ingegaan op de functie van het geweld.

Winkeldiefstal

In geen van de acht gevallen van winkeldiefstal was het geweld (of de bedreiging

met geweld, waarvan in één geval sprake is) gericht op het verkrijgen van de buit; in

dat geval zou het, per definitie, als overval ingedeeld zijn. Het gebruikte geweld lijkt

dan ook zelden gepland. Als we het dragen van een wapen als indicatie nemen voor

de mate waarin de dader een algemene bereidheid tot geweld vertoont, was de

bereidheid in zeven gevallen niet zo aanwezig. In twee gevallen droeg de dader een

mes bij zich en in één geval traangas.

Het letsel dat in de zaken van winkeldiefstal opgelopen werd, is niet bijzonder

ernstig te noemen. In vijf van de acht gevallen was in het geheel geen sprake van

letsel. Onder deze letselloze zaken vallen allebei de zaken waar messen in het spel

waren; met andere woorden, de messen zijn niet daadwerkelijk gebruikt. In het

derde geval waarin sprake was van een wapen (het traangas), is dit wel gebruikt,

maar resulteerde het evenmin in letsel. In de drie gevallen waar wel letsel werd

opgelopen, is dit met de blote hand toegebracht. Het letsel bleef hier beperkt tot

blauwe plekken, een pijnlijke' nek en een 'bezeerde' hand.
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Het voorkomende geweld trad, zoals gezegd, om andere redenen dan het verkrijgen

van de buit op. In twee van de acht gevallen werd het geweld gebruikt (of de bedrei-

ging geuit, want ook het ene geval waar het bij bedreiging bleef valt in deze groep)

om ontsnapping mogelijk of gemakkelijker te maken.

- Als hij een camera wil stelen, pakt de eigenaar van de zaak hem aan zijn jas.

(...) De dader duwt zijn belager van zich af en verlaat de winkel zonder zijn jas.

In deze gevallen was de geweldpleging minimaal. In de meerderheid van de geval-

len, echter, liep de winkeldiefstal uit op geweldpleging op het moment dat ofwel de

winkelier ofwel het beveiligingspersoneel van de winkel de dader aanhield en mee

wilde nemen. Het doel van het geweld was in dit geval het proberen te vermijden

van aanhouding, waarmee het afwijkt van de vorige groep in zowel het moment van

optreden van geweld als het doel van het geweld. Waar in de eerste onderscheiden

groep het geweld gebruikt kon worden zowel bij als na betrapping, gaat het in deze

groep altijd om geweld na betrapping. De winkeldiefstallen zijn bijna altijd vormen

van diefstal gevolgd door geweld.

Het gebruik van geweld in deze groep delicten kan instrumenteel genoemd worden

in die zin dat het in dienst stond van het afronden van het delict. Het gaat hier niet

om geweld dat het vermogensdelict mogelijk maakt; de buit was al in bezit van de

daders. Het geweld werd gebruikt om de plaats des misdrijfs (de winkel) te kunnen

verlaten en aanhouding te vermijden, of als 'verzet bij aanhouding'.

Opvallend hierbij is dat het door de dader gebruikte geweld in de meeste gevallen

reactief lijkt te zijn; dat wil zeggen, het geweld trad doorgaans niet op voordat er,

door winkelier of beveiligingspersonéel, enige vorm van contact was geïnitieerd.

Vaak was het door de dader gebruikte geweld zelfs een reactie op fysieke aanraking.

Dit kon gebeuren door het vastpakken of (een poging tot) het meevoeren van de

dader.

- (...) de beambten volgen één der daders [buiten de winkel] en spreken hem

aan. Ze legitimeren zich en zeggen dat zij gezien hebben dat de man enige

goederen in zijn bezit heeft die niet zijn afgerekend. Zij vragen de man hen te

vergezellen, maar deze weigert en wil weglopen. Ze pakken de man vervolgens

vast en zeggen dat hij aangehouden is. (...) De man begint te schoppen en te

slaan.

- Hij wordt aangehouden door een beveiligingsbeambte die hem wil meevoeren

naar het kantoor. De dader verzet zich en er ontstaat een kleine vechtpartij.

- Ze worden echter door de bedrijfsbeveiliging betrapt en (...) de man blijft

achter met de beveiligingsbeambte die hem mee wil nemen en er ontstaat een

duw- en trekpartij.

Dit lijkt het meest typische scenario van winkeldiefstallen gevolgd door geweld te

zijn. Het geweld ontstond na betrapping, tijdens of na aanhouding, wanneer een

winkelier of diens beveiligingspersoneel de dader fysiek benaderden. In een enkel

geval gingen winkeliers nog verder.
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- De juwelier begint hard te roepen en stormt de winkel uit, de dader achterna.

Inmiddels rennen een aantal collega-winkeliers met hem mee. De dader wordt

tegen de grond gewerkt, de juwelier springt meteen bovenop hem en houdt hem

in een houdgreep. De dader spuit dan de juwelier traangas in het gezicht.

In dit laatste geval was overigens van feitelijke winkeldiefstal geen sprake, de winke-

lier verklaarde later niets uit zijn winkel te missen. Ook in andere opzichten is deze

zaak niet representatief voor de groep van winkeldiefstallen met geweld. Winkelier

en dader kenden elkaar (de winkelier had in het verleden koopwaar van hem be-

trokken), waarmee deze zaak meer in de sfeer van het persoonlijke conflict komt te

liggen.

Samenvattend kan gesteld worden dat in deze groep delicten het geweld op de

diefstal volgde, doorgaans minimaal was en bedoeld was om ontsnapping mogelijk

te maken.

Tasjesroof

In paragraaf 2.2 is opgemerkt dat de SRM-zaken van tasjesroof beslist atypisch lijken.

Naast de kenmerken van de daders zijn ze dat ook wat betreft het gebruikte geweld.

Een kenmerk van tasjesroof is normaliter dat het geweld minimaal is, omdat er

nauwelijks sprake is van een confrontatie tussen dader en slachtoffer. In vier van

de negen SRM-zaken echter was er enige worsteling nodig om de tas te kunnen be-
machtigen.

- Zij rent langs de vrouw en snijdt met een stanleymes het handvat van de tas

door; de bejaarde vrouw kan nog maar nauwelijks haar evenwicht bewaren na

deze brute aanval.

Ook is het geweld in de typische tasjesroof bij uitstek instrumenteel te noemen: het

dient direct en alleen om de buit in handen te krijgen. Het is een delict dat het van

zijn snelheid moet hebben en daar past een confrontatie met een slachtoffer niet

in. Waar tasjesroof in het algemeen dan ook zelden of nooit gepaard gaat met het

gebruik van een wapen (Ferwerda e.a., 1998) - tenminste, niet om het slachtoffer te

bedreigen, hetgeen onderscheiden dient te worden van het gebruik van een mes om

een tas los te snijden - is er in twee van de SRM-zaken sprake van een wapen. Het

daadwerkelijk bestaan van het wapen is weliswaar niet zeker (het is onduidelijk of

het wapen getoond is of niet) maar bedreiging met een wapen was wel aan de orde.

- (...) en [de dader] heeft gezegd dat de vrouw de tas moest geven, omdat ze haar

anders dood zou schieten. Wanneer de dader de tas probeert te pakken, houdt

het slachtoffer de tas goed vast. Het hengsel breekt en de dader rent weg met de
tas.

- (...) ze loopt naar de vrouw toe, begint tegen haar te schelden en roept dat ze
haar kapot zal schieten.

Van deze twee gevallen moet derhalve geconstateerd worden dat ze wellicht ten

onrechte als tasjesroof geclassificeerd zijn, waaruit blijkt dat de indeling volgens
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populaire benamingen niet noodzakelijk verhelderend werkt wanneer het gaat om

het beschrijven van geweld. De `typische' tasjesroof is in de regel slechts minimaal

gewelddadig; het enige geweld waarvan sprake is, is dat geweld dat nodig is om zich

de tas toe te eigenen. De gehanteerde modus operandi in deze voorbeelden echter

- een confrontatie tussen dader en slachtoffer, een bedreiging en vervolgens pas de

diefstal van de tas - lijkt meer op die van straatroof.

Straatroof

In een minderheid van de gevallen van straatroof is geen geweld toegepast en bleef

het bij bedreiging met geweld. Bedreiging vond in alle gevallen plaats voorafgaand

aan de diefstal.

- Een van hen draait het slachtoffer bij zijn schouder om en nu ziet de jongen

een mes in de hand van de dader, die hem beveelt zijn portemonnee te laten

zien. Uit angst overhandigt de jongen zijn portemonnee.

In de meerderheid van de gevallen kwam het, zoals gezegd, wel tot daadwerkelijk

gebruik van geweld. Het gebruikte geweld bij straatroof vond voor het overgrote deel

(tien van de dertien gevallen) plaats voorafgaand aan het vermogensdelict. In één

geval vond het geweld plaats in plaats van het vermogensdelict, in één geval na het

vermogensdelict en in het laatste geval is het niet geheel duidelijk. Op deze drie

zaken zal later worden ingegaan. Met deze bevinding kan het typische straatroof-

script worden beschreven: de straatrover benadert het slachtoffer, bedreigt deze, al

dan niet met een wapen, deelt eventueel een paar klappen uit, pakt vervolgens geld

en/of goederen af - of laat deze afgeven - en maakt zich uit de voeten.

- Hij wil de snorfiets hebben en besluit om hem te stelen. Hij geeft het meisje

dat voorop zit een klap in het gezicht en bedreigt haar. Zijn vriend doet zijn

hand in de binnenzak van zijn (...) jas en zegt dat hij haar dood zal schieten

als ze niet afstapt. Uit angst stapt ze van de snorfiets af (...) De daders rijden

vervolgens samen weg.

- Aan de achterkant van het station wachten ze de beide jongens op en vragen

hen naar de tijd. Onze dader (...) schopt vervolgens één van de jongens midden

in zijn gezicht waarbij de bril van de jongen het begeeft. De jongen met de Nikes

krijgt van de andere drie daders een paar klappen en wordt gedwongen zijn

schoenen af te staan.

Dit geweld is derhalve niet direct bedoeld om de buit in handen te krijgen; in veel

gevallen overhandigt het slachtoffer zelf zijn portemonnee, snorfiets of schoenen. In

het laatste van de twee bovenstaande fragmenten is er zelfs geweld gebruikt tegen

een persoon die niet de eigenaar van de beoogde buit was. Hieruit blijkt een essen-

tieel verschil met tasjesroof, waarin de confrontatie met het slachtoffer zo veel

mogelijk wordt vermeden. Het gebruikte geweld lijkt daarmee wellicht niet func-

tioneel; immers, het is heel wel mogelijk om het in een straatroof bij bedreiging te

laten. Bedreiging, zeker met een wapen, is meestal effectief genoeg om de buit te
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verkrijgen. Toch is dit geweld, vanuit het daderperspectief bezien, wei degelijk

functioneel. Zoals uit interviews met daders is gebleken, kan dit geweld dienen om

medewerking van het slachtoffer (die bij straatroof niet gegarandeerd is) te verzeke-

ren, dominantie van de dader uit te drukken of verwacht verzet door het slachtoffer

al bij voorbaat de kop in te drukken (Indermaur, 1995). Daarnaast heeft een dader er

belang bij de confrontatie zo kort mogelijk te laten duren om eventuele herkenning

op een later tijdstip of interruptie van het delict door derden te voorkomen, waar-

mee het motief voor het geweld als zelfbescherming te interpreteren is, en door

daders ook zo gezien wordt (Katz, 1988): als noodzakelijk.

De relatie tussen het gebruikte geweld en de aanwezigheid van een wapen is inte-

ressant. Zoals eerder gezegd, was er in ongeveer de helft van de gevallen (10 van de

19) een wapen aanwezig (in één geval is het niet duidelijk: het slachtoffer verklaarde

een mes te hebben gezien, de dader ontkende dit). Het ging in totaal om vijf messen,

twee vuurwapens, een knuppel, een combinatie van stukken hout en metaal, en een

geval waarin zowel messen als een (nep)pistool gebruikt zijn. Van die tien gevallen

zijn er zes waarin ook daadwerkelijk geweld is gebruikt, maar in slechts twee

gevallen is voor dat geweld het meegebrachte wapen gebruikt: de knuppel en de

stukken hout en metaal.

Opvallend aan deze beide zaken is dat het gebruikte geweld noch voorafging aan de

diefstal, noch daarmee samenviel, maar in de eerste zaak ogenschijnlijk in plaats

van de diefstal plaatsvond.

- Ook bekent de dader met een vriend een man op straat bedreigd te hebben

met een knuppel om geld te krijgen: de man zegt geen geld te hebben en rent

weg, maar struikelt. De dader en zijn vriend zijn achter hem aangegaan. Na nog

een keer gevraagd te hebben om geld slaat de dader de man met de knuppel op

het been.
De functie van dit geweld is op het eerste gezicht niet zo gemakkelijk te interprete-

ren. Het geweld lijkt direct noch indirect gerelateerd aan het verkrijgen van een buit;

immers, de dader was verteld dat er niets te halen viel. Nog afgezien van het feit dat

de dader het slachtoffer wellicht niet geloofde, liet hij het niettemin bij bedreiging,

hetgeen suggereert dat het hem niet in de eerste plaats om het geweld begonnen

is. Hoe kan nu een beroving, die het bemachtigen van geld tot doel en geweld als

middel had, uiteindelijk resulteren in een mishandeling zonder enige materiële

winst?

Aanknopingspunten voor een mogelijke verklaring zijn te vinden bij Blok (1991), die

stelt dat het onderscheid tussen 'functioneel' en 'zinloos' geweld niet categorisch is,

maar dat er sprake is van een continuum. Als elke gewelddadige handeling inder-

daad beide componenten in zich draagt, kan, door de weigering van het slachtoffer

mee te werken, de balans verschoven zijn in de richting van het meer expressieve

geweld. Aan beide soorten geweld (geweld als middel bij beroving en geweld als

uiting) kan dezelfde motivatie ten grondslag liggen, namelijk het beheersen van
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een situatie of persoon. Op het moment dat de beheersing over de beroving `onze'

dader ontglipte, was zijn status als berover aangetast en moest deze hersteld wor-

den, hetgeen hij deed door middel van geweld. Het geweld kan derhalve gediend

hebben om het gezicht van de berover te redden en het slachtoffer te bestraffen. De

interactie met het slachtoffer is hier dan ook van belang om het geweld te kunnen

begrijpen.

In de tweede zaak waarin het meegebrachte wapen gebruikt is, is het niet duidelijk

wat precies het moment was waarop het geweld optrad. Het gaat om een zaak

waarbij een scholier door twee klasgenoten meermalen afgeperst werd, waarbij hij

herhaaldelijk geslagen is. Deze zaak speelde over langere tijd en gesteld zou kunnen

worden dat het geweld zowel voor als na de vermogensdelicten plaatsvond. Wat

betreft de functie van dit geweld lijkt het er nog meer dan in het boven beschreven

incident op dat beroving en mishandeling voor de daders inwisselbaar waren; doel

van beide was om dominantie over het slachtoffer uit te drukken.

Met betrekking tot het gebruik van wapens in de gevallen van straatroof lijkt het

erop dat de messen en vuurwapens niet zozeer bedoeld waren om het slachtoffer

te verwonden, maar veeleer ter afschrikking, bedreiging of om medewerking te ver-

zekeren. Immers, als deze gewapende straatrovers overgingen tot geweld, gebruikten

zij daar liever hun handen voor dan de wapens die zij hadden meegebracht.

- De overvallen gaan gepaard met het nodige fysieke geweld, terwijl er met een

mes alleen wordt gedreigd.

- Hiertoe hebben ze een speelgoedpistool zwart geverfd dat evenals een vlinder-

mes en twee breekmesjes later bij de overval wordt gebruikt. Twee mededaders

lokken vervolgens twee mannen mee en zetten ze klem in een steeg waar de

drie anderen ze opwachten. Hier worden ze bedreigd met geweld en krijgen ze

klappen waarop de ene man f 60 en de andere man f 130 afdraagt.

Er is veel geschreven over de rol van verzet door het slachtoffer bij straatroof en in

het bijzonder de vraag hoe verstandig het is om zich te verzetten. Vaak wordt gesteld

dat vooral ongewapend verzet de diefstal niet voorkomt en de kans op gebruik van

geweld, en daarmee letsel, vergroot (bijvoorbeeld Block, 1977; Kleck en DeLone,

1993). De meeste slachtoffers verzetten zich ook niet. Toch kan verzet in sommige

gevallen effectief zijn. Van de SRM-zaken zijn er twee waarin het slachtoffer zich

verzette en daardoor in elk geval de diefstal wist te voorkomen.

-Wanneer een man (...) geld uit een geldautomaat pint, wordt hij vastgegrepen

en geslagen door twee mannen. (...) In paniek gaat de man schreeuwen en om

zich heen slaan. Zijn pasje en het opgevraagde geld zitten dan nog in de geld-

machine, maar de daders vluchten weg.

In andere gevallen echter, kon een assertieve houding van het slachtoffer hem veel

schade berokkenen, vooral wanneer dit na het vermogensdelict gebeurde. Het

volgende fragment is afkomstig uit de enige SRM-zaak van straatroof waarin er
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geweld is gebruikt na het vermogensdelict. Deze zaak is daarmee even atypisch als

afschrikwekkend.

- Een 22-jarige student rijdt met zijn fiets en met een meloen achterop naar

huis. (...) twee jongens (...) zeggen een stukje meloen te willen (...) De jongens
komen naar hem toe en pakken de meloen af. De meloen valt op de grond en is

kapot. Het slachtoffer wordt boos en gooit de pet van één van de daders in het

water. Hierdoor worden de daders woest en één van hen gooit het slachtoffer

tegen de grond. Hij gaat op de jongen zitten en slaat hem twee keer in zijn

gezicht. Volgens de getuigen horen ze wat kraken. De andere jongen slaat hem

in zijn buik en onze dader neemt hem in een wurggreep. Het slachtoffer zit

intussen onder het bloed.

In deze zaak was het vermogensdelict (diefstal van een meloen) feitelijk volkomen

ondergeschikt aan het geweld dat volgde op het protest van het slachtoffer. Van alle

slachtoffers van straatroof is dit de enige persoon die zich onder doktersbehande-

ling heeft moeten stellen. Het gebeurde heeft daarmee meer kenmerken van een

mishandeling dan van straatroof. Ditzelfde geldt voor een andere SRM-zaak die nu

als diefstal met geweld in de statistieken terechtgekomen is. Drie meisjes werden in

een park lastiggevallen door drie jongens. Een andere jongen, die in het park zat te

vissen, kwam tussenbeide en nam het (verbaal) voor de meisjes op:

- De drie daders gaan nu hem achterna, één van hen slaat hem, onze dader

pakt zijn hengel af en geeft die aan een andere jongen die toevallig langs komt

fietsen.

Het geweld in dit incident is vergelijkbaar met het geweld in een straatroofzaak,

waarin het slachtoffer mishandeld werd nadat hij liet weten geen geld bij zich te

hebben. Ook hier trad een dergelijke verschuiving op: op het moment dat het lastig-

vallen van de meisjes onmogelijk werd gemaakt, verplaatste het misdrijf zich naar

het mishandelen (en bestelen) van de jongen.

Ook vertoont: dit laatste incident sterke overeenkomsten met de geweldsmisdrijven

waaraan in hoofdstuk 1 is gerefereerd, die bevolking en politiek zo bezighouden en

verontrusten. Hoewel dat dus meestal zaken van mishandeling zijn, zien we hier,

dankzij de beschrijvingen in de SRM, dat ze ook wel eens onder diefstal met geweld

terecht kunnen komen.

Duidelijk mag zijn dat dergelijke zaken, die niet zozeer zijn begonnen om een buit te

bemachtigen, maar waar het gebruikte geweld veel meer expressieve componenten

in zich draagt, meer kans op letsel met zich meebrengen. De meloeneigenaar uit het

eerste fragment was, zoals gezegd, het zwaarstgewonde slachtoffer in deze categorie.

In de meeste gevallen liepen de slachtoffers geen letsel op. Waar wel letsel werd op-

gelopen, bleef dat beperkt tot schaafwonden (tweemaal) en kneuzingen (eenmaal).

Eén slachtoffer liep een kapotte bril op. Hoewel het dus in de meeste straatroof-

incidenten wel tot geweld kwam, bleef het meestal bij klappen waarvoor het slacht-

offer geen medische hulp nodig had. Het is, voor de slachtoffers, wellicht een zeer
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bedreigende vorm van diefstal met geweld, maar in termen van kansen op en ernst

van lichamelijk letsel zeker niet de meest gevaarlijke vorm, in tegenstelling tot

diefstal met geweld in woningen.

Diefstal met geweld in woningen

Opvallend aan de diefstallen met geweld in woningen is het gebruik van ernstig

geweld. Bij een van de incidenten bracht het slachtoffer het er niet levend vanaf

en in een tweede geval liep het slachtoffer onherstelbaar letsel op. In geen van de

gevallen bleef het bij bedreiging. Sterker nog, het lijkt erop alsof er geen sprake was

van dreiging, maar dat geweld vrijwel meteen bij confrontatie met het slachtoffer

toegepast werd. Die confrontatie kon op twee momenten optreden: voorafgaand aan

of volgend op de diefstal. In één zaak is de toedracht onduidelijk en deze zaak wordt

buiten het hieronder besprokene gelaten.

Confrontatie (en dus geweld) voorafgaand aan de diefstal kwam vier keer voor.

Hierbij werd het geweld in eerste instantie gebruikt om toegang tot de woning te

verkrijgen.

- Wanneer een vrouw opendoet, trekt hij haar aan haar haren op de stoep.

Direct daarop slaat hij met het stuk hout op haar in, op haar hoofd, schouders

en armen. Vervolgens duwt hij haar omver en springt naar binnen.

Eenmaal in de woning hield in geen van deze gevallen het geweld op. Wel was er

variatie in de functie van het geweld dat volgde. In het hierboven geschreven geval

werd de echtgenoot van de vrouw eerst nog mishandeld, waarna de dader beide

slachtoffers geld liet overhandigen. De functie van het geweld lijkt overeen te komen

met die van geweld in straatroof: het duidelijk maken aan de slachtoffers wie de

baas is en wat de bedoeling is, door intimidatie medewerking van de slachtoffers af

te dwingen en eventueel verzet te voorkomen.

In een tweede geval van geweld voorafgaand aan diefstal lijkt het geweld eveneens

aanvankelijk bedoeld om de woning te kunnen betreden, maar neemt daarna ook

andere vormen aan. De daders belden aan en een van hen drong zich naar binnen.

- In het huis overvalt hij de man en legt hem na een korte worsteling op de

keukenvloer neer. (...) De mededader verklaart (...) dat de dader het slachtoffer

met de wieldopsleutel geslagen heeft en tegen het hoofd geschopt heeft. Het

tweetal doorzoekt het huis maar vindt het geld niet. (...) Het slachtoffer dat na

de overval zwaargewond en geboeid in het onverwarmde gedeelte van het huis

ligt, sleept zich naar het verwarmde gedeelte van het huis en hijst zich op een

stoel. De stoel valt echter om en het slachtoffer valt met zijn been tegen de

gloeiend hete kachel. De man raakt in coma en wordt de volgende dag met een

tot op het bot verbrand been gevonden. Het been wordt geamputeerd en de man

overlijdt ongeveer twee maanden later aan zijn overige verwondingen.

Hoewel naar alle waarschijnlijkheid het overlijden van het slachtoffer niet de bedoe-

ling van het geweld was, was het letsel dat hij had opgelopen al zeer ernstig voordat
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de daders het huis verlieten: hij had onder meer grote hoofdwonden en een gebro-

ken oogkas. De functie van dit geweld is een andere dan in de vorige zaak, namelijk

het onschadelijk maken van het slachtoffer om ongestoord de woning te kunnen

doorzoeken. De mate van geweld in dit geval mag excessief genoemd worden.

Er waren twee zaken waarin de confrontatie tussen dader en slachtoffer(s) plaats-

vond na de diefstal. De dader drong een woning binnen (in één geval door een wc-

raam, in het andere geval is het niet duidelijk), verzamelde geld en/of goederen en

ontmoette vervolgens een bewoner.

- Deze grijpt hem en probeert hem vast te houden totdat de politie komt. Onze

dader ziet echter een hamer liggen, pakt die op en begint om zich heen te slaan.

- Een bewoner ziet de man uit één van de kamers komen en vraagt de eigenaar

van de kamer of hij een vriend op bezoek heeft. Als dat niet het geval blijkt te

zijn (...) gaan ze de dader achterna. Ze houden hem staande, pakken een tas (...)

af terwijl er een worsteling ontstaat (...) De dader dreigt met het net gestolen

mes te zullen steken als de mannen hem niet loslaten. De politie rekent de man

vervolgens in.

In beide gevallen werd het de daders onmogelijk gemaakt het delict te voltooien

door hen te beletten de woning te verlaten. Het geweld ontstond na betrapping en

nadat de bewoners de daders beetpakten. De functie van het gebruikte geweld, dat

overigens niet bijzonder ernstig was, was om de plaats des misdrijfs te ontsnappen

en/of aanhouding te vermijden.

De verschillen tussen de twee hierboven beschreven verschijningsvormen van dief-

stal met geweld in woningen lijken samen te hangen met verschillen in de mate

waarin het geweld en de confrontatie gepland waren (in de eerste twee gevallen

ging het om een openlijke confrontatie, in de laatste twee gevallen verliep het delict

in eerste instantie heimelijk) die weer samenhangen met verschillen in kenmerken

van de dader. Om met dat laatste te beginnen: beide daders bij wie de confrontatie

plaatsvond na de diefstal, waren drugsverslaafd en hadden beduidend langere

strafbladen dan de andere vier. Ook hadden deze twee daders zelf geen wapens

meegenomen, zij zijn de slachtoffers te lijf gegaan met voorwerpen die in de woning

aanwezig waren.

Aan de confrontaties voorafgaand aan de diefstal lijkt een grotere mate van planning

en voorbereiding ten grondslag te liggen, al is deze niet in alle gevallen even groot.

De dader uit het allereerste fragment was in eerste instantie van plan om zijn ouders

te bezoeken, besluit op het allerlaatste moment niet aan te bellen maar een hem

bekende familie in de buurt te beroven. Zijn 'wapen', een stuk hout of boomtak, ver-

wierf hij onderweg van de ene woning naar de andere.

Wel is duidelijk dat de twee vormen grote gevolgen hebben voor het gebruikte

geweld. Confrontatie voorafgaand aan de diefstal resulteerde in zwaar, misschien

zelfs excessief te noemen geweld. In twee van de vier gevallen was het toegebrachte

letsel zeer ernstig. Bij confrontatie na de diefstal werd daarentegen geen letsel toe-
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gebracht. In het eerste geval was het geweld pro-actief, in het tweede geval reactief.

Het geweld dat na de diefstal door de daders gebruikt is diende om te ontsnappen

aan de bewoner(s) of aan aanhouding. Het script van deze vorm van diefstal met

geweld in woningen vertoont daarmee sterke gelijkenis met dat van winkeldief-

stallen gevolgd door geweld.

Diefstal met geweld in bedrijven

In de meest prototypische - en meest voorkomende - vorm van diefstal met geweld

in bedrijven, de roofoverval, ontstond het geweld, of de dreiging daarmee, vooraf-

gaand aan de diefstal. Vaak ging het nog door tijdens de diefstal. Tot daadwerkelijk

gebruik van geweld kwam het in de meeste gevallen niet. De dreiging, zeker wanneer

die ondersteund wordt door een vuurwapen, was voldoende om medewerking van

personeel te verzekeren. In drie van de twaalf roofovervallen werd echter wel geweld

toegepast. In één geval diende het geweld om de dreiging kracht bij te zetten, of

wellicht om verwacht (verder) verzet te voorkomen.

- Twee mannen met bivakmutsen plegen een overval op een cafetaria. De over-

vallers bedreigen het aanwezige personeel en een klant met een pistool. Een

mannelijk personeelslid wordt bij de overval mishandeld en bedreigd. De daders

vertrekken met een buit van ongeveer f 1000.

In een tweede geval lijkt het gebruikte geweld extremer, vooral gezien het feit dat

de overvallers in deze zaak bijzonder zwaar bewapend waren en bovendien in een

groep van zeven of acht personen opereerden. De functie van het geweld kan dan

ook niet puur de beheersing over de situatie zijn, zeker niet als het motief voor de

overval in de beschouwing betrokken wordt. De intensiteit van het geweldsvertoon

lijkt voor een groot deel bedoeld te zijn om de aanwezigen bang te maken.

- Een jonge vrouw die in een bar werkt, wordt op een nacht lastiggevallen door

de eigenaar, ze is niet van zijn avances gediend. Als zij de volgende ochtend

klaar is met werken, wordt ze zonder haar loon te krijgen ontslagen (...) Over-

stuur gaat ze naar huis waar ze haar verhaal vertelt aan haar vriend (...) Deze

roept via zijn zwager een aantal mannen bij elkaar. 's Avonds rijdt men in drie

auto's naar het café (...) In het café worden de vijftien daar aanwezige bezoekers

gedwongen op de grond te gaan liggen. Een van hen is in zijn gezicht geschopt

en gestompt, er wordt met vuurwapens en machinegeweren gezwaaid en stoelen

worden omver getrapt. Een barmeisje moet geld uit de kassa geven (...) De

vriend van de vrouw heeft volgens verklaringen gezegd: 'Waar is M., zeg maar

dat dit een lesje is, want hij heeft mijn vriendin geript,' waarbij hij met een vuur-

wapen zou hebben gezwaaid.

Deze overval was derhalve niet geïnspireerd door het verkrijgen van een buit. De

aanleiding voor de overval was een persoonlijke kwestie, waarvoor de hulp is in-

geroepen van een groep mensen die overigens gezocht werden voor een reeks

gewapende roofovervallen. De vrouw verklaarde dan ook later dat het alleen de
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bedoeling was haar loon alsnog te krijgen en dat ze niet gerekend had op zoveel

machtsvertoon.

Niet alle overvallers brachten dergelijke imponerende wapens mee. In twee gevallen

was sprake van wapens die alleen bedoeld kunnen zijn om te tonen, te weten in het

eerste geval een neppistool of klappertjespistool en in het tweede geval een bonte

verzameling van niet-dodelijke wapens.

- Hij koopt een luchtdrukpistool, doet dit samen met een calculator in een

diplomatenkoffer en gaat de bank binnen. Hij gaat op een stoel zitten en opent

de koffer. De kantoorbeheerder ziet het pistool en gaat de politie waarschuwen.

Ondertussen roept de dader: 'Dit is een overval!', zwaait met pistool en calcu-

lator, waarvan hij beweert dat het de afstandsbediening is van een bom in de

koffer. Vrijwel onmiddellijk wordt hij door twee aanwezige klanten overmeesterd

en op de grond geklemd. Tijdens de worsteling valt er ook nog een speelgoed-

pistool uit zijn binnenzak op de grond. De politie verschijnt en neemt hem mee.

Overigens kende ook de andere overval met nepwapens een voor de daders ongun-

stige afloop. Het personeel van het restaurant dat zij beoogden te overvallen deed

alsof het de bedoeling niet begreep, waarop de daders in hun zenuwen wegvlucht-

ten. Voor beide overvalpogingen geldt dat de daders hiervoor geen ervaring hadden

met overvallen, hetgeen hun status als 'wankoper' onderschrijft.

In alle tot nu toe besproken zaken van diefstal met geweld in bedrijven gaat dus het

(gedreigde) geweld vooraf aan de (gepoogde) diefstal, hoewel er in de laatste zaak

twijfel over kan worden uitgesproken of er zelfs wel van een dreiging met geweld of

een poging tot diefstal sprake is. In de overige zaken trad het geweld op een ander

moment en om deels andere redenen op. Deze zaken passen dan ook minder goed

- in sommige gevallen zelfs helemaal niet - in het klassieke overvalscenario.

Het dichtstbij komen de volgende twee zaken, waarbij de eerste afwijkt van het

script door het moment en de wijze waarop de'overval' aanvangt en de tweede door

het moment waarop het geweld optreedt.

- Tijdens een bezoek aan een discotheek is de dader aan het gokken en dwingt

onder bedreiging van een mes de barman, die op dat moment de enige werk-

nemer in de zaak is, tot afgifte van f 200.

De dader was al voor de overval aanwezig in de discotheek zonder dat hij zich op

dat moment als overvaller gedroeg. Hoewel bekend is dat overvallen lang niet altijd

even grondig worden voorbereid, lijkt deze daad wel heel plotseling totstandgeko-

men. De functie van het geweld is deels dezelfde als in het typische overvalscript:

medewerking van het slachtoffer. Een verschil is dat het geweld tijdens de feitelijke

diefstal doorging en ook na de diefstal is er nog gedreigd door de dader, wellicht om

door intimidatie aangifte te voorkomen.

De tweede semi-overvalzaak valt op doordat er niet op voorhand met geweld wordt

gedreigd, maar er gewoon gevraagd wordt om de beoogde buit (in dit geval medi-

cijnen).
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- Als de medewerkers van de apotheek weigeren medicijnen af te geven op

de kopie van een recept, klimt hij [de dader] op de toonbank, bedreigt het

personeel en gooit met het winkelinterieur. Het personeel van de apotheek is

doodsbang van hem en een personeelslid slaat hem. De door het personeel

gewaarschuwde politie neemt dader en personeelslid mee.

Dit is het enige incident in deze categorie waarin geen wapen gebruikt is. De dader

had namelijk eerder met dezelfde methode in dezelfde apotheek succes gehad, dus

wellicht dat hij meende dat (dreiging met) geweld niet nodig was. De functie van

het geweld achteraf is dan moeilijk te plaatsen. Het lijkt niet waarschijnlijk (maar

ook niet onmogelijk) dat het bedoeld was om alsnog een buit te kunnen verwerven.

Eerder lijkt het op een geval waarin een dader gefrustreerd wordt in de diefstal, zo

beheersing over de situatie verliest en vervolgens overgaat tot geweld, om toch iets

te kunnen doen.

De laatste drie zaken van diefstal met geweld in een bedrijf hebben alledrie ken-

merken van andersoortige delicten dan de eerder beschreven gevallen. In alledrie

de incidenten lijkt diefstal het hoofddoel, waarbij confrontatie met slachtoffers niet

de bedoeling geweest lijkt te zijn. Ook hebben deze zaken gemeen dat het geweld

optrad na de diefstal, of poging daartoe.

- In het buurthuis gaat hij naar boven, op zoek naar eten en hij komt in een

keukentje terecht. Daar staat een archiefkast met slot, hij (...) breekt de kast

open met een [meegebrachte] schroevendraaier. Er staat alleen een krat bier

in de kast en hij pakt er een flesje uit. Dan komt er een man die hem verzoekt

naar beneden te gaan. De man ontdekt de opengebroken kast en vraagt aan een

medewerkster de politie te bellen. Hierop wordt onze dader in een kantoortje

geduwd. Hij begint wild om zich heen te slaan en wordt vervolgens (...) tegen

de grond gehouden. De politie arriveert en de dader verzet zich tegen zijn aan-

houding, bedreigt de aanwezige mensen, trapt nog wat om zich heen en krijgt

een klap van één van de agenten in zijn gezicht.

Deze en nog een zaak laten zich beter betitelen als inbraak of insluiping, waarbij

het geweld pas ontstaat na betrapping en in het laatste fragment zelfs pas nadat de

dader eerst is geduwd door degene die hem betrapte. Beide zaken volgen een script

dat in grote lijnen overeenkomt met dat van winkeldiefstal met geweld, evenals de

twee zaken die beschreven staan bij diefstal met geweld in een woning waarbij het

geweld een reactie was op betrapping of aanhouding. De functie van het geweld in

al deze gevallen is enkel het ontkomen aan de plaats van diefstal en aanhouding.

De laatste SRM-zaak van diefstal met geweld in een bedrijf vertoont weliswaar over-

eenkomsten met de hierboven beschreven incidenten, maar onderscheidt zich door

de ernst van het gebruikte geweld.

- Na een feestje in een buurthuis gaat een groepje jongeren op stap om broden

te stelen bij een bakkerij. Een chauffeur van de bakkerij ziet hoe een aantal van

de jongens broden wegneemt van de laadklep van de vrachtauto (...) Een collega
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komt af op het rumoer. Omdat hij denkt dat de jongens zijn collega willen slaan,

neemt hij een ijzeren staaf mee. Deze wordt hem echter afgenomen door één

van de jongens. De chauffeur ziet vervolgens hoe zijn collega door de jongens

wordt geslagen en geschopt. (...) De jongens lopen weg. Daarbij wordt nog

schade toegebracht aan de deur van de vrachtwagen. Eén van hen pikt de por-

tefeuille van de chauffeur uit de vrachtwagen.

Dit is de enige zaak in deze categorie waarvan bekend is dat het slachtoffer letsel

opliep.13 Het geweld in deze zaak vond plaats tussen twee diefstallen in, wat het een

uitzonderlijk geval maakt. In eerste instantie lijkt diefstal het doel te zijn, maar op

het moment dat zij betrapt werden, en wel door iemand bewapend met een ijzeren

staaf, gingen de daders over tot mishandeling, een geweldsmisdrijf. Het is mogelijk

dat zij de man met ijzeren staaf als bedreiging zagen en dat het geweld een reactie

daarop was, maar gezien het feit dat er zes tot acht jongens waren en twee werk-

nemers, lijkt dat geen reële bedreiging. Het geweld hier kan beter begrepen worden

als een reactie op het feit dat zij hun diefstal niet ongestoord konden afronden. Ook

vertoont het gebeurde overeenkomsten met door Indermaur (1995) beschreven

gevallen waarin een groep personen geweld gebruikte tegen één slachtoffer toen

zij `gestoord' werden in hun diefstal. Uit de interviews met de daders bleek dat. zij

het gestoord worden opvatten als belediging en het geweld moest de machteloos-

heid van het slachtoffer onderstrepen. Het geweld lijkt ook hier weer, althans

gedeeltelijk, een product van de interactie met het slachtoffer. Verder is bekend dat

de aanwezigheid van een publiek van peers de kans op geweld aanzienlijk verhoogt

(onder andere Morrison, 1993; Gilbert, 1994), een factor die hier ook een rol ge-

speeld kan hebben. Tot slot is dit een van de weinige SRM-zaken waarin de daders

onder invloed van alcohol waren, hetgeen het beoordelingsvermogen van de daders

aangetast kan hebben.

Dat er daarna ook nog een portemonnee werd gestolen, is moeilijker te begrijpen.

Deze diefstal lijkt impulsief te zijn geweest en plaatsgevonden te hebben omdat de

gelegenheid zich aandiende. Mogelijk was het een verdere poging het slachtoffer te

bestraffen voor het feit dat hun oorspronkelijke diefstal van brood verstoord werd.

De daders waren door de mishandeling al buiten hun boekje gegaan en wellicht

hebben zij gedacht dat nog iets verder erbuiten gaan dan ook niet zoveel meer

uitmaakte.

Samenvattend zijn twaalf van de achttien diefstallen met geweld in bedrijven te

betitelen als roofovervallen, waarbij het geweld bij binnenkomst optrad én diende

om medewerking van slachtoffers te krijgen of om hun eventuele verzet te voor-

komen. Meestal kwam het in deze groep niet tot het toepassen van geweld en was

13 Wel is bekend van twee slachtoffers dat zij 'psychische problemen' hadden als gevolg van het gebeurde,

hetgeen onderstreept dat een roofoverval een zeer bedreigende gebeurtenis kan zijn voor de slacht-
offers.
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het dreigen ermee voldoende om de diefstal te kunnen plegen. Drie gevallen laten

zich beter beschrijven als uit de hand gelopen inbraken of diefstallen, waarbij het

geweld in twee zaken diende om ontsnapping te bewerkstelligen of aanhouding te

voorkomen, en in de laatste zaak was het een reactie op betrapping. De overige drie

zaken zijn moeilijker onder te brengen. De functie van het geweld daarin is niet

meteen duidelijk, waarschijnlijk diende het geweld in die gevallen meer doelen.

Beroving van personeel

Zoals reeds is gemeld, volgden twee van de berovingen van personeel het straatroof-

script, namelijk die op de pizzabezorgers: het slachtoffer werd bedreigd waarna hij

gedwongen werd geld en een pizza af te staan. Het geweld was bedoeld om de buit

in handen te krijgen. In één van de twee gevallen echter, wordt de diefstal ook nog

gevolgd door geweld:

- De bezorger wordt na afgifte van het geld op de straat gegooid en driemaal in

zijn maag getrapt.

Dit is een ongebruikelijk scenario voor straatroof en naar het motief voor of de

functie van dit geweld is moeilijk te raden. Het geld was reeds overhandigd en de

typische straatrover had zich op dat moment uit de voeten gemaakt. Wellicht diende

het om de dominantie van de daders nog eens te onderstrepen of de pizzabezorger

extra angst aan te jagen. Ook kan het woede uitgedrukt hebben, bijvoorbeeld over

de relatief kleine buit (f 30). In elk geval is dit geweld na de diefstal niet anders dan

als expressief te betitelen.

2.4 De geweldsdimensie

In de paragrafen 2.2 en 2.3 is een indeling van diefstal met geweld gepresenteerd die

beoogde een indruk te geven van de grote variëteit aan gebeurtenissen die onder

dat etiket schuilgaan. In eerste instantie is aangesloten bij de bestaande literatuur

waarin vooral roofovervallen en straatroof aan studie onderworpen zijn. Deze twee

categorieën bleken maar een deel van de diefstallen met geweld te beslaan, zodat

aanvullende categorieën onderscheiden zijn, gebaseerd op gangbare benamingen

en variabelen als pleegplaats en slachtoffer. Bij de bespreking van het geweld in deze

delicten bleek verder dat geweld in de verschillende vormen van diefstal met geweld

op verschillende momenten kan optreden en, in samenhang daarmee, verschillende

functies kan vervullen. In deze paragraaf zullen op basis van die verschillen, die ge-

deeltelijk samenvallen met de hiervoor onderscheiden categorieën, de delicten die

diefstal met geweld heten opnieuw worden ingedeeld. Door de delicten volgens een

'geweldsdimensie' in te delen, kunnen ze op een nieuwe manier beschouwd worden,

die kan bijdragen aan dieper inzicht in het verloop van deze geweldsdelicten.

De eerste dimensie betreft de initiatie van het geweld. Vooral de relatief grote groep

winkeldiefstallen die eindigden in geweld, hebben geleid tot het onderscheiden van
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pro-actief en reactief geweld. Belangrijk ijkpunt hierbij is de interactie tussen dader

en slachtoffer. Initieert de dader het geweld of is het een reactie op het gedrag van

het slachtoffer?

De tweede dimensie betreft de buitgerichtheid van het geweld ofwel in hoeverre

het geweld in dienst stond van de diefstal. De bezwaren die kleven aan de termen

'instrumenteel' en 'expressief' - samen te vatten als: 'instrumenteel' kan op ver-

schillende manieren gedefinieerd worden, waarbij in de breedste definitie vrijwel

elk geweld als instrumenteel kan worden voorgesteld - worden hiermee aanzienlijk

verkleind. Het onderscheiden van deze dimensies leidt tot vier groepen: pro-actief

buitgericht geweld, reactief buitgericht geweld, pro-actief niet-buitgericht geweld

en reactief niet-buitgericht geweld (zie schema 2). Elk van deze groepen wordt ver-

tegenwoordigd door een aantal SRM-zaken, achtereenvolgens te noemen geweld als

middel tot diefstal ('pure' diefstal met geweld), diefstal gevolgd door geweld, geweld

met diefstal en pogingen tot diefstal. In de rest van deze paragraaf zullen deze

groepen in detail worden besproken. Het is belangrijk op te merken dat de indeling

op deze twee dimensies een aanzienlijke versimpeling van het materiaal betekent.

Het is niet zo dat het geweld in een incident altijd van slechts één van de genoemde

soorten is. Incidenten zijn ingedeeld in de groep die het geweld zo goed mogelijk

typeert, dat wil zeggen, het geweld was overwegend of primair meer van één soort

dan van een andere. Het model is dan ook tentatief en kan opgevat worden als een

suggestie voor verder onderzoek.

Ook staat de gehanteerde indeling in principe los van de mate of de ernst van het

geweld. Wel kan gesteld worden, op basis van de SRM-zaken, dat het geweld in 'dief-

stal gevolgd door geweld' minimaal was en in 'geweld met diefstal' zeer ernstig. In

de overige twee groepen varieerde het van minimaal tot excessief.

Geweld als middel tot diefstal

In de grootste groep van diefstallen met geweld (49 zaken) vond het geweld of de

dreiging daarmee voor en/of tijdens de diefstal plaats en kan daarmee als middel

tot de diefstal ofwel pro-actief en buitgericht betiteld worden. Deze groep voldoet

het meest aan de definitie uit het Wetboek van Strafrecht en is daarmee het meest

typisch voor dit delict. Alle roofovervallen vallen in deze groep alsmede alle tasjes-

roven en de meeste gevallen van straatroof. Er zijn binnen deze groep wel verschil-

len aan te geven in de mate van buitgerichtheid van het geweld. Zo is bij tasjesroof

het geweld louter en alleen direct op het verkrijgen van de buit gericht, terwijl het

geweld bij bijvoorbeeld straatroof eerder geweld tegen personen is dat indirect ge-

richt is op de buit. Hoewel eerder gesteld is dat het niet juist is om diefstal met ge-

weld te reduceren tot roofovervallen en straatroof, aangezien een aanzienlijk deel

van de onderzochte gevallen niet onder deze categorie geplaatst kan worden, is

deze groep wel prototypisch voor het delict. Toch zit er nog aanzienlijke variatie in

de soorten en functies van geweld in deze zaken.
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Schema 2: Diefstal met geweld op twee geweldsdimensies

diefstal gevolgd

door geweld (n=12)

- winkeldiefstal

- inbraak + vlucht

diefstal met geweld (n=49)

- overval

- straatroof

- beroving personeel

- tasjesroof

geen diefstal (n=6)

- mislukkingen

geweld met diefstal (n=4)

- mishandeling

- seksueel geweld

44

In alle gevallen vond er geweld of de dreiging daarmee plaats voorafgaand aan de

diefstal. Dit kon echter op twee momenten en om twee redenen gebeuren. In de

eerste plaats was er in sommige gevallen geweld nodig (bijvoorbeeld drie van de

diefstallen met geweld in woningen) om toegang tot de woning te kunnen krijgen.

Dit geweld staat niet in direct verband met het verkrijgen van buit, maar is wel een

voorwaarde om in een positie te kunnen raken waarin de diefstal kan plaatsvinden.

Als het om straatroof of een roofoverval op een bedrijf gaat, is deze reden voor ge-

weld vanzelfsprekend niet aan de orde. De tweede reden voor geweld voorafgaand

aan de diefstal kwam dan ook vaker voor. Dit geweld (of, in de meerderheid van de

gevallen, de bedreiging met geweld) is gericht op het beheersen van de situatie en

het slachtoffer. Medewerking van het slachtoffer wordt door (dreiging met) geweld

verzekerd, verzet voorkomen of dominantie uitgedrukt. Deze vorm van geweld laat

zich moeilijk onderbrengen in ofwel instrumenteel ofwel expressief geweld. Het is

realistischer te stellen dat het waarschijnlijk componenten van beide in zich draagt.
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Medewerking verzekeren en verzet voorkomen staan in dienst van de diefstal en

kunnen overwegend instrumenteel genoemd worden, alhoewel dat niet wil zeggen

dat het geweld wanneer dat daadwerkelijk gebruikt werd, niet excessief kon zijn.

Dominantie uitdrukken staat veel minder in rechtstreeks verband met het ver-

mogensdelict, maar kan voor de dader wel degelijk belangrijke, zelfs voor hem

noodzakelijke functies vervullen.

Geweld tijdens de diefstal varieerde eveneens. Gedeeltelijk hangt het gebruik van

geweld tijdens de diefstal samen met hetgeen daarvoor heeft plaatsgevonden. Als

de dreiging met geweld vooraf afdoende is om medewerking van het slachtoffer te

verzekeren, is geweld tijdens de diefstal doorgaans niet nodig. In een enkel geval

kwam het toch voor en liepen de slachtoffers ook letsel op; dit geweld was excessief

te noemen en stond niet direct in dienst van de diefstal. Indien het echter om bij-

voorbeeld tasjesroof gaat, is er nauwelijks sprake van een confrontatie tussen dader

en slachtoffer en dreiging met geweld; het enige geweld is dat geweld dat nodig is

om de buit in handen te krijgen. Een tasjesroof gaat zo per definitie gepaard met,

weliswaar in de regel minimaal, maar desalniettemin daadwerkelijk gebruik van

geweld. Dit geweld is gemakkelijker als puur instrumenteel te plaatsen, het is niet

bedoeld om het slachtoffer te verwonden, maar dient de materiële doelen van de

dader. Dit neemt overigens niet weg dat de gevolgen wel degelijk ernstig kunnen

zijn, doordat de slachtoffers van tasjesroof meestal oudere tot zeer oude vrouwen

zijn, die slecht ter been zijn.

Wanneer dan de buit verkregen is, is het zaak voor de dader zich uit de voeten te

maken. In het merendeel van de zaken ging de ontsnapping niet gepaard met ge-

weld, in een enkel geval wel met dreigen. De uitzonderingen op deze regel worden

gevormd door een geval van straatroof en een afpersing onder klasgenoten, waarbij

het slachtoffer na afgifte van de buit nog geslagen en geschopt is. Dit geweld was

niet bedoeld om ontsnapping te verzekeren en stond daarmee bij de straatroof in

elk geval niet in dienst van de diefstal. Bij de afpersing kan het geweld nog gediend

hebben om eventuele toekomstige medewerking van het slachtoffer te verzekeren.

Verder kan de enige functie die het geweld voor de daders, had alleen een psycho-

logische geweest zijn: een uitdrukking van macht of dominantie.

Hoewel het meeste geweld in deze groep in mindere of meerdere mate instrumen-

teel kan worden genoemd, is het zelden mogelijk een afzonderlijke uiting van ge-

weld ondubbelzinnig als zodanig te betitelen. Naarmate geweld op een later

moment in het script (nog) wordt toegepast, lijkt het diverse functies tegelijkertijd

te vervullen of, anders gesteld, meer naar de expressieve kant van het continuum

tussen instrumentaliteit en expressiviteit te verschuiven. Als grove indicator kan

worden gesteld dat naarmate de interactie met het slachtoffer langer duurt, er

wederzijds meer acties en reacties zijn, waarvan (verder) geweld er één kan zijn.

De daderkenmerken uit deze categorie variëren sterk en zijn representatief voor

de totale groep. De meeste daders hadden eerdere feiten op hun naam staan, waar-
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onder veel vermogensdelicten, maar daarnaast een ruime hoeveelheid uiteenlopen-

de feiten. Van een kleine minderheid is bekend dat zij een verslaving hadden.

Diefstal gevolgd door geweld

Een tweede, duidelijk te onderscheiden script in de zaken van diefstal met geweld

wordt gevormd door de diefstallen gevolgd door geweld. Het geweld in deze zaken

is te classificeren als reactief en buitgericht. Twaalf van de SRM-zaken (ongeveer een

-zesde) verliepen volgens dit script en in al deze gevallen kwam het uiteindelijk tot

daadwerkelijk gebruik van geweld. Alle winkeldiefstallen met geweld kunnen hier

worden ingedeeld. Daarnaast waren er twee gevallen van diefstal met geweld in

woningen alsmede twee in bedrijven die eenzelfde verloop hadden. In al deze

gevallen was de diefstal de hoofdzaak. Het geweld vond daarna plaats, om ont-

snapping mogelijk te maken of om aanhouding te vermijden. Het geweld was niet

gerelateerd aan het verkrijgen van een buit, in de meeste gevallen eerder aan het

behouden van de buit of aan ontsnapping. Wanneer deze dieven niet betrapt

geweest zouden zijn, hadden zij het naar alle waarschijnlijkheid bij diefstal of

poging tot diefstal gelaten en had er geen geweld plaatsgevonden. Juist de betrap-

ping en de interactie met de betrappende of aanhoudende persoon resulteerde in

geweld. In de meerderheid van de gevallen was het door de dader gebruikte geweld

zelfs een directe reactie op het aangeraakt of beetgepakt worden. Met betrekking

tot de ernst van het gebruikte geweld kan geconcludeerd worden dat die over het

algemeen niet bijzonder groot was. In dit diefstal-met-geweldscript ging het voor-

namelijk om worstelingen waarbij zelden een wapen aanwezig was. Sommige

betrapte dieven pakten weliswaar ter plekke een voorwerp op om dat vervolgens

als wapen te gebruiken, maar van een meegebracht wapen was maar in een paar

gevallen sprake.

Gesteld zou kunnen worden dat de daders uit deze zaken in aanleg een vermogens-

delict voor ogen stond. Dat het uiteindelijk op geweld uitdraaide en zij vervolgens

terechtstonden voor een geweldsdelict, kan grotendeels geweten worden aan de

(gebrekkige) uitvoering van het vermogensdelict; verondersteld mag worden dat

de betrapping die tot het geweld leidde, niet de bedoeling en niet gepland was. Uit

onderzoek met behulp van politiecijfers komt naar voren dat diefstal-met-geweld-

plegers op grond van hun antecedenten in twee grote groepen (en daarnaast nog

een aantal kleinere) uiteenvallen. De eerste groep bestaat uit specialisten in diefstal

met geweld en beginnende daders waarvan alleen diefstallen met geweld bekend

zijn, de tweede uit personen die daarvoor voornamelijk diefstallen op hun naam

hadden staan (wODC/CBS, in voorbereiding). Het lijkt dat deze laatste groep vooral

vertegenwoordigd is in deze categorie; met andere woorden, dat het hier gaat om

mensen die normaliter vermogensdelicten plegen en daarbij ook een keer in een

gewelddadige situatie terechtkomen. Slechts één dader was nog niet eerder met

justitie in aanraking geweest, alle anderen hadden in elk geval en overwegend ver-
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mogensdelicten op hun naam staan. Opvallend mag de verslavingsproblematiek in

deze categorie genoemd worden: van tien van de twaalf daders is bekend dat zij

een verslaving aan harddrugs en/of alcohol hadden. Wellicht heeft de verslaving bij-

gedragen aan de gebrekkige uitvoering en daarop de betrapping bij deze diefstallen.

Geweld met diefstal

Een derde, weliswaar kleine groep gevallen (tweemaal straatroof, een diefstal met

geweld in een bedrijf en een diefstal met geweld in een woning) van diefstal met

geweld onderscheidt zich duidelijk van de rest. Dat onderscheid berust niet zozeer

door het moment waarop het geweld optrad, maar door de functie van dat geweld.

Wat deze zaken gemeen hadden, is het relatief geringe belang van de diefstal, of

deze nu voor of na het geweld of helemaal niet plaatsvond. Het geweld in deze

zaken is dan ook niet-buitgericht en pro-actief. Gevallen in deze categorie laten

zich feitelijk beter beschrijven als mishandeling waarbij ook nog een (poging tot)

diefstal gepleegd werd en komen het dichtst bij het soort geweldsdelicten dat thans

in de media als `zinloos geweld' bekend staat. In deze groep valt de zaak waarin een

meloen kapot viel, waarna de eigenaar van de meloen kwaad werd, er een hand-

gemeen ontstond en de meloeneigenaar ernstig mishandeld werd. De diefstal,

of liever gezegd vernieling van een meloen valt in het niet bij hetgeen zich daarna

afspeelde.
Een tweede geval begon met een diefstal van brood uit een bedrijf waarna een con-

frontatie met een werknemer volgde, welke op een mishandeling uitliep. Vervolgens

werd bij het verlaten van de plaats des misdrijfs nog een diefstal gepleegd, ditmaal

van een portemonnee. Hier vond het geweld plaats tussen twee diefstallen in, terwijl

er nauwelijks een relatie was tussen de drie incidenten.

In een derde zaak vond de diefstal plaats na het geweld; het hele incident kwam

voort uit een persoonlijk conflict tussen daders en slachtoffers. Deze bevinding

komt overeen met categorieën van diefstal met geweld die door Indermaur (1995)

gevonden zijn (en daar maar liefst ruim een kwart van alle diefstallen met geweld

beslaan) door hem als domestic dispute en assault as part of a dispute betiteld.

In de laatste zaak in deze groep bleef het bij dreiging met geweld en betrof het

andersoortig, namelijk seksueel, geweld. Sommige auteurs wijzen op de overeen-

komsten tussen vermogensdelicten als inbraak en seksueel geweld door ze allebei te

beschrijven als predatory crimes of crimes of stealth (Warr, 1988; Indermaur, 1995).

Bij genoemde auteurs was echter het vermogensdelict de hoofdzaak waarbij het

seksuele geweld een `bijkomstigheid' was. Indermaur stelt dan ook dat het seksuele

geweld dat soms bij inbraken plaatsvindt, opportunistisch is en optreedt wanneer

de juiste omstandigheden zich voordoen (pp. 34-35). In de SRM-zaak was de diefstal

niet de hoofdzaak. Deze was in feite een initiatief van het slachtoffer dat de dader

geld aanbood om haar huis te verlaten. In deze zaak was derhalve het geweldsdelict

primair. De dader uit deze laatste zaak is de enige in deze groep van wie eerdere
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contacten met justitie bekend zijn, onder meer was hij eerder veroordeeld voor

verkrachting. Wat daarnaast aan de daders uit deze categorie opvalt, is dat geen van

hen op het moment dat zij het delict pleegden, ouder was dan 18 jaar.

Het mag opmerkelijk genoemd worden dat de hier besproken zaken uiteindelijk

onder het artikel diefstal met geweld geplaatst zijn en als zodanig vervolgd zijn.

Feitelijk voldoen zij namelijk niet aan de definitie die in het Wetboek van Strafrecht

gegeven wordt: in geen van de gevallen stond het gebruikte geweld in dienst van het

vermogensdelict. Soms waren de twee volledig ongerelateerd, in andere gevallen

lijkt het eerder alsof de diefstal de mishandeling kracht bij moest zetten, om het

slachtoffer verder te kwetsen, of lijkt het een kwestie van adding insult to injury. Uit

het voorkomen van deze groep blijkt dat ook diefstal net als geweld een kneedbaar

begrip kan zijn. Dat deze gevallen toch als diefstallen met geweld vervolgd zijn, kan

duiden op de eerder gesignaleerde neiging geweld als instrumenteel te zien (onder

andere Blok, 1991). Daarnaast zijn de maximumstraffen voor diefstal met geweld

(negen tot vijftien jaar) hoger dan die voor mishandeling (twee tot zes jaar) en

enigszins hoger dan die voor seksueel geweld (acht jaar voor aanranding, twaalf

jaar voor verkrachting, twee tot vier jaar voor pogingen tot een van beide). Wellicht

dat deze strafmaten de reden vormden voor het onderbrengen van dergelijke zaken

bij diefstal met geweld.

Poging tot diefstal

In een enkel geval ten slotte (twee straatroven en vier diefstallen met geweld in

bedrijven) vond uiteindelijk geen diefstal plaats. Het geweld was dan ook niet-buit-

gericht en overwegend reactief. De daders waren in deze gevallen ongewapend of

hanteerden nepwapens. Kenmerkend voor deze categorie is de relatieve onervaren-

heid van de daders met het delict dat zij pleegden: op één na was dit voor allen de

eerste diefstal met geweld. Ook kwam in deze categorie veel verslavingsproblema-

tiek voor (vijf van de zes daders). De aanpak van de daders kan `amateuristisch'

genoemd worden. In vier zaken vroegen de daders simpelweg om de beoogde buit

(geld, en eenmaal medicijnen in een apotheek), in de andere dreigden zij daarbij

met geweld. Wat deze groep onderscheidt, is de reactie van de slachtoffers: zij wei-

gerden de beoogde buit af te staan. De helft van deze daders sloeg daarop prompt

op de vlucht. De andere helft daarentegen ging over tot geweld op het moment dat

hun het gevraagde geweigerd werd, omdat de slachtoffers het niet konden of niet

wilden afgeven. Dit geweld komt het dichtst bij puur expressief geweld omdat er

sprake is van woede en kwaadheid bij de daders, maar is wellicht nog beter te

beschrijven met Zillmanns (1978) term annoyance motivated. De daders werden

door de slachtoffers gefrustreerd in hun poging tot diefstal en het geweld lijkt bij

uitstek een product van het - voor de dader ongunstige - verloop van de interactie.

Ook in deze groep voldoen de incidenten niet aan de definitie van diefstal met ge-

weld, omdat het geweld niet in dienst stond van de diefstal. Is in woede uitbarsten
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en met het meubilair van een winkel gooien nadat het gevraagde geweigerd wordt,

geweld'met het oogmerk een diefstal voor te bereiden, te vergemakkelijken of te

ontsnappen'? Eens te meer wordt ook de rekbaarheid van het begrip diefstal

geïllustreerd: is vragen om iets dat je wil hebben altijd een poging tot diefstal?

2.5 Discussie

De eerste doelstelling van dit rapport is een indruk te geven van de gebeurtenissen

die schuilgaan achter het strafrechtelijke etiket'diefstal met geweld'. Een van de

aanleidingen daartoe vormde het gegeven dat diefstal met geweld veelal geredu-

ceerd wordt tot straatroof en/of roofovervallen. Uit de beschrijvingen van de

verschillende delicten in de paragrafen 2.1 en 2.2 blijkt dat diefstal met geweld

inderdaad een enorme verscheidenheid van incidenten herbergt, die in allerlei

opzichten van elkaar verschillen: dader, slachtoffer, pleegplaats, modus operandi en

de (beoogde) buit.

De onderscheidende variabele waaraan in dit rapport bijzondere aandacht is

besteed, is geweld. In paragraaf 2.3 zijn de delicten nogmaals beschreven, maar

nu aan de hand van de plaats, de functie en de mate van geweld. Om met dat laatste

te beginnen: in een minderheid van de diefstallen met geweld is er geen geweld

toegepast (32 van de 71 gevallen) maar bleef het bij bedreiging. Bijgevolg is het in

de meeste gevallen wel tot geweldpleging gekomen. Het gebruikte geweld liep uiteen

van minimaal geweld, wat duwen en trekken, tot excessief geweld waarbij ernstig

letsel is toegebracht en zelfs een dode is gevallen.

Het scriptconcept dat gebruikt is om de delicten te analyseren, heeft in twee op-

zichten verhelderend gewerkt. Ten eerste zijn verschillende vormen van diefstal met

geweld, op deze gestandaardiseerde wijze weergegeven, gemakkelijk te vergelijken.

Ten tweede heeft de indeling van delicten in scènes houvast geboden bij de be-

spreking van het geweld. De gevalsbeschrijvingen uit de SRM hebben het mogelijk

gemaakt om de plaats van geweld in de sequentie van gebeurtenissen die het delict

vormen, vrij nauwkeurig vast te stellen. Aan de hand van die plaats konden vervol-

gens uitspraken worden gedaan over de functie van het geweld. Het streven was om

het geweld in eerste instantie niet bij voorbaat terug te brengen tot instrumenteel of

expressief geweld. Veel handelingen van geweld hebben componenten van beide in

zich, die lastig uit elkaar te trekken zijn. Daarnaast is vooral instrumenteel geweld

een rekbaar begrip. Is alleen dat geweld instrumenteel dat gericht is op het ver-

krijgen van een buit en ontsnapping? Kan geweld dat gericht is op het beheersen

van de situatie niet evengoed instrumenteel genoemd worden, evenals geweld dat

dominantie uitdrukt? Op zijn minst heeft de analyse niet behulp van scripts uiteen-

lopende vormen van instrumentaliteit aan het licht gebracht. Verder is het geweld zo

specifiek mogelijk beschreven, met inachtneming van de context waarin het optrad.

t
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Het is immers, tenminste gedeeltelijk, de situatie die het al dan niet gewelddadige

gedrag produceert. Met het oog op eventuele preventiestrategieën is het zo nauw-

keurig mogelijk bepalen van het moment waarop een situatie gewelddadig wordt,

van groot belang.
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In paragraaf 2.4 zijn twee dimensies onderscheiden die het geweld in de SRM-zaken

van diefstal met geweld beschrijven. De eerste dimensie betreft de initiatie van het

geweld en is verdeeld in pro-actief en reactief geweld. Dat deze dimensie relevant is,

bleek allereerst uit de tamelijk uniforme groep van diefstallen gevolgd door geweld.

In deze gevallen was het geweld reactief, een product van de interactie tussen dader

en slachtoffer dat niet bij de oorspronkelijke opzet van de dader hoorde. De tweede

dimensie betreft de buitgerichtheid van het geweld. Deze dimensie vertoont gelijke-

nissen met de verdeling in instrumenteel en expressief geweld, maar is minder

rekbaar. Alleen dat geweld dat gericht is op het plegen of afronden van de diefstal,

wordt buitgericht genoemd. Uiteraard is deze dimensie alleen van toepassing op

geweldsdelicten waarbij sprake is van een buit: diefstallen met geweld.

Van de vier groepen die ontstaan door combinatie van de twee dimensies, is er één

die 'typische' diefstal met geweld genoemd kan worden. Het geweld is een middel

dat in dienst staat van de diefstal (buitgericht) en begint met geweld of dreiging

door de dader (pro-actief). Twee derde van de onderzochte zaken valt in deze

categorie van 'pure' diefstallen met geweld. Dit betreft alle tasjesroven, de meerder-

heid van de straatroven, de berovingen van personeel en meer dan de helft van de

diefstallen met geweld in bedrijven en woningen, namelijk die gevallen die als

roofovervallen te betitelen zijn. De ernst van het gebruikte geweld besloeg het hele

spectrum van (slechts) bedreiging tot zeer ernstig geweld. De opgelegde straffen

varieerden overeenkomstig: terwijl een enkeling er met een boete of een taakstraf

van afkwam was de hoogste straf in deze categorie vijf jaar onvoorwaardelijke

gevangenisstraf. Indien er een vrijheidsstraf werd opgelegd, hetgeen in ruim drie

kwart van de gevallen gebeurde, was die gemiddeld 14,5 maanden. Dat gemiddelde

is hoger dan in de andere categorieën.

In de drie andere groepen ging het bijgevolg om andersoortige dan klassieke dief-

stallen met geweld. De duidelijkst te onderscheiden groep wordt gevormd door de

diefstallen gevolgd door geweld. Dit waren alle winkeldiefstallen, twee diefstallen

met geweld in een bedrijf en twee in een woning, welke beter aangeduid kunnen

worden met uit de hand gelopen inbraken. Het geweld stond in dienst van de

diefstal of het afronden van de diefstal, doordat het gericht was op het (met buit)

ontsnappen (buitgericht) en ontstond na betrapping of poging tot aanhouding,

waardoor het reactief geweld is. In deze delicten was de vermogenscomponent

primair, de geweldscomponent secundair. Zonder de geweldpleging te willen

bagatelliseren (de meeste daders uit deze categorie toonden zich immers bereid
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om over te gaan tot geweld), kan desalniettemin gesteld worden dat het niet de

oorspronkelijke opzet van de daders was een geweldsdelict te plegen.

In de derde groep lagen de vermogenscomponent en de geweldscomponent om-

gekeerd: het geweldsdelict was primair (pro-actief en niet-buitgericht) en daarbij

is het slachtoffer ook nog een eigendom kwijtgeraakt. In twee straatroven en een

diefstal met geweld in een bedrijf betrof het feitelijk mishandeling. In een geval van

diefstal met geweld in een woning betrof het seksueel geweld. In geen enkel geval

was het alleen om de uiteindelijke buit begonnen. In één geval was er zelfs in het

geheel geen sprake van een buit: het ging hier om een meloen die stukviel. In het

geval van seksueel geweld was de vermogenscomponent een initiatief van het

slachtoffer. Deze groep incidenten is interessant omdat ze feitelijk niet voldoen

aan de definitie van diefstal met geweld uit het Wetboek van Strafrecht, maar daar

onder 'gewrongen' lijken te zijn. Een mogelijke reden waarom dat gedaan is, kan de

(hogere) straf zijn die op diefstal met geweld staat in vergelijking met mishandeling,

of de mogelijkheid die dit delict biedt tot preventief hechten van een verdachte.

Men zou kunnen zeggen dat het opnemen van een vermogenscomponent in hun

geweldsdelicten deze daders duur is komen te staan.

De laatste groep zaken van diefstal met geweld omvat mislukte pogingen tot diefstal

en anderszins deviante gevallen. In een paar gevallen kan er zelfs twijfel over be-

staan of de poging tot diefstal wel serieus was, zoals het geval van een man die in

een bank een. rekenmachine toonde, zei dat het de ontsteking van een bom was,

maar vervolgens niet om geld vroeg en ging zitten wachten tot de politie was

gearriveerd. Bij zijn arrestatie vond een worstelingetje plaats. In een paar andere

gevallen trad het geweld op nadat de dader geen buit had kunnen bemachtigen. Het

daadwerkelijke geweld in deze groep was overwegend reactief en niet-buitgericht,

het ontstond uit de interactie met het slachtoffer, hoewel er daarnaast in een enkel

geval (pro-actief en buitgericht) gedreigd is.

Het model dat in paragraaf 2.4 gepresenteerd is, kan opgevat worden als een sug-

gestie of basis voor nader onderzoek. Het model is noodzakelijk, door de kleine

aantallen, tentatief. Door gericht analyseren van grotere groepen diefstallen met

geweld zou het model gevalideerd of verfijnd kunnen worden. Daarvoor zijn wel

beschrijvingen van de toedracht van de delicten nodig, zoals de SRM die biedt. Op

basis van registratiesystemen die alleen globale, kwantitatieve overzichten geven

van aantallen en soortenvan zaken, zijn geen uitspraken over de rol van geweld

mogelijk. Zou men bijvoorbeeld constateren dat het aantal diefstallen met geweld

groeit, dan kan daaruit niet afgeleid worden dat het geweld toeneemt. Het is dan

immers niet duidelijk om welke soort geweld het gaat. De verschillen tussen een

winkeldiefstal gevolgd door geweld, een roofoverval en een mishandeling met een

vermogenscomponent zijn groot.
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Mogelijkheden van de SRM

Door de combinatie van kwantitatieve variabelen en gevalsbeschrijvingen die de

SRM biedt, kunnen hierboven beschreven factoren en processen zichtbaar worden

gemaakt. De 'kale' gegevens krijgen een verdieping door de gevalsbeschrijvingen en

de beschrijvingen kunnen worden onderbouwd met de kwantitatieve gegevens. Deze

veelheid aan informatie maakt het mogelijk een onderwerp vanuit verschillende

invalshoeken te benaderen. In dit rapport was in eerste instantie een specifiek delict

onderwerp. De nadruk lag daarbij op de kwalitatieve gevalsbeschrijvingen. Vervol-

gens is op basis van de variabele geweld hetzelfde onderwerp van een andere kant

of, liever gezegd, op een ander niveau bekeken. Een verdere stap zou kunnen zijn

om bijvoorbeeld de variabele geweld in verschillende geweldsdelicten te analyseren.

De SRM moet, door deze flexibiliteit en veelzijdigheid, in staat worden geacht op

veel uiteenlopende vragen een antwoord te kunnen geven.

Andere toepassingsmogelijkheden van de SRM komen voort uit het feit dat er perio-

diek data verzameld worden. Dit rapport is samengesteld op basis van de eerste

dataverzameling. Op het moment van schrijven is echter de tweede dataverzameling

in een vergevorderd stadium en wanneer er meer metingen beschikbaar komen,

levert dat weer talloze nieuwe mogelijkheden op. In de eerste plaats kunnen dan

trends in kwantitatieve gegevens worden gevolgd. Zo kan bijvoorbeeld gekeken

worden naar kenmerken van daders en ontwikkelingen daarin, of ontwikkelingen

in straftoemeting binnen een delict.

In de tweede plaats moet de meerwaarde van de SRM echter vooral gezocht worden

in de informatie die de gevalsbeschrijvingen biedt. Zo kunnen er ontwikkelingen in

de toedracht van een delict gesignaleerd worden. Om bij het onderwerp van dit

rapport te blijven: men kan bezien of de morfologie van diefstal met geweld aan

verandering onderhevig is. Daarnaast kan nagegaan worden of die verandering een

veranderde samenstelling van het conglomeraat inhoudt of dat bepaalde subtypen

wellicht kwalitatief aan het veranderen zijn. Als het aantal diefstallen met geweld

zou toenemen, is die toename dan proportioneel dezelfde voor alle subgroepen,

groeien sommige dan harder dan andere, of is er wellicht zelfs sprake van afname

in een subgroep? In het bijzonder de ontwikkeling van de nu zeer kleine groep

'geweld met diefstal' kan interessant zijn, aangezien deze delicten enigszins gefor-

ceerd onder artikel 312 Sr geplaatst zijn. Indien deze groep zou toenemen, zou dat

kunnen duiden op een veranderende interpretatie door politie en justitie van het

wetsartikel. Daarnaast kunnen ontwikkelingen in de straftoemeting, zowel voor

diefstal met geweld in het algemeen als voor de verschillende vormen, gevolgd

worden. Een andere interessante vraag is die naar de ontwikkeling van pro-actief

versus reactief geweld. Het blijkt dat in diefstal met geweld een niet onaanzienlijk

deel van het geweld voortkwam uit de interactie tussen dader en slachtoffer. Indien

deze groep 'reactief geweld' zou toenemen, zou dat een vertekend beeld kunnen

geven van de mate waarin geweldpleging een vooropgezet doel van de daders was.
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Deze daders gingen immers pas over tot geweldpleging op het moment dat hun

beoogde vermogensdelict verstoord werd; vaak hadden zij niet de bedoeling een

geweldsdelict te plegen en was minder duidelijk of het geweld gepland was. Daar-

naast is het bij pro-actief geweld veel vaker mogelijk om het bij bedreiging te laten,

doordat het (gedreigde) geweld in die gevallen wel gepland is.

In elk geval lijkt nader onderzoek naar de interactie tussen dader en slachtoffer,

waarin vooral de rollen van slachtoffer en eventuele omstanders tot dusverre

onderbelicht zijn gebleven, van cruciaal belang om gebruik en ernst van geweld te

begrijpen. Duidelijk is geworden dat de rol van het slachtoffer in het verloop van het

delict aanzienlijk kan variëren; in sommige gevallen was het optreden van geweld

een gevolg van gedrag van het slachtoffer, terwijl in andere gevallen het slachtoffer

geen enkele invloed had op het gebruik van geweld. Ieder potentieel slachtoffer zal

er bij gebaat zijn te weten wat zijn of haar rol kan zijn in het vóórkomen en voor-

kómen van geweld.



Summary

Violence and property crime

An in-depth study based on the WODC Criminal

Justice Monitor

This report offers an impression of violent property crime. Within the larger classi-

fication of violent offences, violent property crime is the second largest category,

after assault. Most of the literature on violent property crime focuses on one

specific form, i.e. robbery. Violent property crime is defined in the Penal Code as

a (attempted) property offence that is preceded, accompanied or followed by (threat

of) violence. Robbery is, therefore, not the only incident that fits this definition. An

incident of shoplifting, where the offender is apprehended and escapes using vio-

lence for instance - very different from a robbery in both form and use of violence -

also meets the criteria. Especially in a time in which violence is of great concern

to many, these differences are important. If we do not know how violent a violent

crime is, we do not know anything about a possible growth in violence either. The

first goal of the present study is to illustrate the diversity in violent property

offences. In addition, special attention is being paid to the role of violence in each

of the various forms of violent property crime. Central questions are: When does the

violence occur?, and: What purpose does the violence serve?

To answer the research questions, data were used from the Criminal Justice Monitor

(Strafrechtmonitor, SRM) that was developed by the WODC. The SRM is a registration

system based on criminal files that are collected periodically. Unique feature of

the SRM is the presence of qualititative descriptions of cases, in addition to the

quantitative data that are also present in other existing monitors. The qualitative

descriptions contain information that is difficult to encode or complimentary to the

quantitative data. Because of this extra information, it is possible to reconstruct the

actual sequence of events in any particular case, which is necessary to determine at

which moment violence occurs. On the one hand, the information from the SRM has

been processed several times: first by police and other officials who have created

the files and secondly by the research assistants who encoded the files. On the

other hand, there is a reasonable amount of certaintly that the version of events as

registered in the SRM is what really happened. In other words, the version this report

is based on is a less direct one than can be obtained from for instance interviews

with offenders, hut it is also a less coloured one.

The present report is based on the first round of data collection and contains cases

that were handled by the courts in 1993. This first round yielded 79 instances of
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violent property crime. These have at first been sorted into six common categories:

shoplifting followed by violence, purse-snatching, personal/non-commercial rob-

bery, violent property crime in a private home, violent property crime in a place of

business, and robbery of personnel. A detailed description of each of the categories

is presented, illustrated with examples from the qualitative data of the SRM. These

descriptions underline the great diversity in factual events that fall under the label

violent property crime.

Next, the place and function of violence is analysed for each category. Analysis

consisted of division of each incident into nine scenes that are in a chronological

and - theoretically, at least - causal order. This allows us to establish a scenario for

each incident that highlights the moment at which violence occurs. In addition,

other aspects of violence are discussed: actual use of violence vs. threats, serious-

ness of violence and victim injuries, use of weapons and the role of the interaction

between offender and victim in the use of violence. Especially from the moment

violence occurs, information about the function of violence can be deduced. For

instance, if violence occurred after the property offence, one can conclude that the

violence did not serve to make the property offence possible. The analysis shows

that both moment of use of violence and function of violence differed considerably

in the various categories.

Finally, based on those two variables, the incidente are categorised again according

to two dimensions. The first dimension concerns the initiation of the violence.

Results show that in a number of cases of violent property crime (particularly the

incidents of shoplifting resulting in violence), the violence occurs after apprehen-

sions of the offender and appears to be a product of the interaction between

offender and victim: the violence can be labelled 'reactive' as opposed to the 'pro-

active'active' violence that is generally associated with robberies. The second dimension

concerns the degree in which the violence was related to the theft. The relevance of

this dimension was indicated by a small group of incidents that can be characterised

as violent crime with a property component. In these cases, the core of the event

was (sexual) assault; the theft was subsidiary and in all likelihood not part of the

offender's original plan. The fact that these cases were prosecuted as violent prop-

erty crime is remarkable, since they do not fit the definition from the Penal Code,

the violence did not serve the property offence.

It is concluded that in two thirds of the cases analysed the (threatened) violence was

proactive and directly related to the theft. This can be called'pure' violent property

crime and con'sists of those offences that are generally studied: robbery and purse-

snatching. A third of the cases is consequently made up of various other types of

incidents. A distinctive group of property offences followed by violence can be iden-

tified (shoplifting and burglaries where the burglar is apprehended), where the

property component was more important than the violent component. Violence in
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these cases can be called reactive and related to the theft in the sense that is was

intended to escape the crime scene with the stolen goods. In addition, there was the

small group of incidente already mentioned, where the importance of the property

and violent component were reversed: these offenders did not start out committing
a property offence, but rather a violent crime, which renders the violence proactive

and not related to the theft. Finally, there was a group of incidents that represents

failed attempts. In all these cases, the property crime was unsuccessful and violence

ensued the moment the failure became clear: reactive violence that is not related to

the theft therefore.

The model of violence in violent property crime that is proposed is tentative and

should primarily be regarded as a suggestion for further research. In particular the

role the victim plays or can play in the occurrence of violence seems to warrant

further investigation. In the final section of the report, some proposals for research

are mentioned that make use of the periodical nature of the SRM. When more rounds

of data collection have been done and more measurements become available, the

number of possibilities for further research will grow accordingly.

f
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Bijlage 1

De WODC-strafrechtmonitor

De gegevens die in dit rapport worden gepresenteerd, zijn afkomstig uit de WODC-straf-

rechtmonitor. De Strafrechtmonitor (SRM) is een onderzoeksproject naar de kenmerken

van strafzaken die bij het Openbaar Ministerie worden ingeschreven. Tweejaarlijks wordt

er een steekproef van strafzaken getrokken uit de volgende hoofdcategorieën van mis-

drijven: vermogen, agressie, openbare orde en gezag, vernieling en drugs. De strafdossiers

van de geselecteerde zaken worden vervolgens met behulp van een speciaal voor dit doel

ontwikkeld instrument geanalyseerd. Bij de ontwikkeling van het instrument is gebruik-

gemaakt van de bij het WODC aanwezige kennis, opgedaan bij de vele onderzoeken

waarbij strafdossiers als informatiebron werden gebruikt.

Het instrument bestaat uit achttien verschillende vragenformulieren die steeds in wisse-

lende combinaties worden ingevuld, al naar gelang de aard en complexiteit van de zaak.

De gegevens uit de dossiers worden zo veel mogelijk overgebracht in vaste rubrieken. Zo

worden zij geschikt gemaakt voor kwantitatieve verwerking.

De SRM bevat zeer gedetailleerde informatie. Per strafzaak zijn er uitgebreide dader-

gegevens beschikbaar, maar worden er ook gegevens over het slachtoffer, over de dwang-

middelen, over de afdoening en eis van de officier van justitie en de uitspraak van de

rechter in bestanden opgeslagen. Bovendien worden van elk delict dat in het proces-

verbaal van de politie wordt omschreven, de belangrijkste kenmerken (modus operandi,

locatie, schade enzovoort) geregistreerd. Per zaak wordt daarnaast ook een complete

casusbeschrijving opgesteld.

De combinatie van casusbeschrijvingen en gedetailleerde kwantitatieve informatie maken

de SRM tot een unieke bron voor wetenschappelijk onderzoek. De SRM is in tegenstelling

tot bestaande informatievoorzieningen als Herkenningsdienstsysteem en Rapsody primair

ontworpen voor wetenschappelijk onderzoek. Met de SRM kan op tal van zaken dieper op

de achtergronden van de door het Openbaar Ministerie behandelde strafzaken worden

ingegaan.

Op dit moment zijn de analysemogelijkhedén van de SRM nog beperkt. Er heeft tot dusver

één dataverzamelingsronde plaatsgevonden, waarin 700 dossiers uit 1993 werden ver-

werkt. Het is de bedoeling dat daar in de loop van 1999 1.000 zaken (afgedaan in 1995)

bijkomen. Met het toenemen van het aantal zaken zullen er steeds meer vragen vanuit de

SRM beantwoord kunnen worden.
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