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Hoofdstuk 1: Onderhandelingen bij crisisincidenten - een introductie

Ellen Giebels en Marc Van De Plas
1. De aanleiding
Eind november 1998 vond in Arnhem, Nederland, de ‘First European Conference on
Hostage

Negotiations’

plaats.

Deze

conferentie

bracht

politiemensen

en

gedragswetenschappers uit 21 landen bij elkaar, allen werkzaam op het gebied van
gijzelingsonderhandelingen. De conferentie leverde een aantal concrete uitkomsten op.
Zo werd er een internationale werkgroep gevormd, werd er een begin gemaakt met het in
Europees verband registreren van incidenten en er werden afspraken gemaakt voor
operationele samenwerking en gezamenlijke oefening (zie Adang & Giebels, 1999).
Bovendien werd de aanbeveling gedaan om onderzoeksprojecten op te starten die meer
inzicht moesten bieden in een aantal - tot dan toe - onderbelichte thema’s waar nog maar
weinig empirisch onderzoek naar was gedaan.
Een eerste thema volgt uit de constatering dat er weliswaar een uitgebreid scala aan
onderhandelingsstrategieën is gedocumenteerd, maar dat er nog maar weinig bekend is
over welke strategieën onder welke omstandigheden wel of niet effectief zijn. Dit
betekent dat de keuze voor een strategie vooral is gebaseerd op ervaring en eerder
intuïtief wordt genomen. Daarnaast zien we dat, als er al rekening wordt gehouden met
situationele variabelen, dit vooral de klinische typering van een dader betreft, zoals het
onderscheid tussen de inadequate en de antisociale persoonlijkheid. De vraag is welke
strategieën wel of niet effectief zijn in situaties waar dergelijke klinische typeringen
minder relevant zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ontvoeringen en afpersingen die
eerder het karakter hebben van een zakelijke transactie. Binnen Europa zien we een
toename van dergelijke harde onderhandelingssituaties (zie Giebels, 1999). Bovendien
speelt daarbij een andere situationele variabele, de culturele context, veelal een rol.
Uitgezonderd een enkele studie die vooral ingaat op de Amerikaanse situatie (zie bijv.
Hammer, 1997) is er tot op heden amper onderzoek gedaan naar de invloed van cultuur
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op onderhandelingen bij crisisincidenten. Door de toenemende mobiliteit van de
wereldbevolking en het openstellen van de Europese binnengrenzen is er echter een
duidelijke stijging waarneembaar van grensoverschrijdende incidenten. Hierbij spelen
cultuurverschillen vaak een rol. Ook wijzen onderzoekers op de sterke opkomst van de
allochtone misdaad in West-Europa (zie bijvoorbeeld, Bovenkerk & Van San,1999). Dit
vraagt om onderzoek binnen een Europese context, gericht op de effectiviteit van
verschillende onderhandelingsstrategieën in harde onderhandelingssituaties en rekening
houdend met de culturele context.
Een tweede thema volgt uit de constatering dat het perspectief van anderen dan het
bevoegd gezag, oftewel de politie-eenheden, onderbelicht is gebleven. Hierbij valt te
denken aan de andere partijen die een rol spelen bij de onderhandelingen, namelijk daders
en slachtoffers. Dit is vanwege een aantal redenen opvallend te noemen. Ten eerste
omdat er bij een onderhandeling altijd sprake is van twee partijen, die elkaar wederzijds
beïnvloeden. Dit betekent dat de wijze waarop een dader de politieonderhandelaar en
diens beïnvloedingspogingen waarneemt, van invloed is op het verloop en de uitkomst
van de onderhandelingen. Daarnaast zijn de gegijzelden de inzet van de wederzijdse
beïnvloedingspogingen en is het hun leven dat op het spel staat. Slachtoffers hebben ook
vaak contact met zowel dader als politieonderhandelaar en zicht op de gesprekken die
gevoerd worden. Bovendien is de wijze waarop zij zich gedragen van invloed op het
verdere verloop van de onderhandelingen. Kortom, er lijken belangrijke aanvullende
inzichten te behalen vanuit het perspectief van zowel daders als slachtoffers.
Om meer inzicht te verkrijgen in bovengenoemde thema’s, moeten voldoende reële
onderhandelingssituaties kunnen worden onderzocht. België en Nederland zijn echter te
klein om dit apart te doen. Daarom zijn de politieorganisaties in België en Nederland
samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Katholieke Universiteit Leuven, in 1999
een onderzoeksproject gestart. Het voorliggende rapport is het resultaat van deze
samenwerking. Alvorens we ingaan op het onderzoek, de resultaten en conclusies, zullen
we in dit hoofdstuk eerst een algemeen kader schetsen.
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2. Afbakening van het fenomeen ‘onderhandelingen bij crisisincidenten’
Politieonderhandelaars worden ingezet bij zeer uiteenlopende typen incidenten, variërend
van

gijzeling

en

ontvoering

tot

suïcidepogingen,

gebarricadeerde

personen,

gevangenisopstanden, demonstraties, en problemen in de huiselijke sfeer. Daarbij is het
belangrijk onderscheid te maken naar twee typen situaties: zachte crisissituaties en harde
onderhandelingssituaties (zie tabel 1.1.; zie ook Giebels, 2002; Giebels, Van De Plas,
Vervaeke & Van Pelt, 2000).
Tabel 1.1. Kenmerkende verschillen tussen zachte en harde situaties.1

Zachte crisissituatie

Harde onderhandelingssituatie

Kenmerk:
Dader

individu

groep of individu

Toestand dader(s)

emotioneel, impulsief

rationeel, berekenend

Relatie tot slachtoffer

persoonlijk

instrumenteel

Eisen gesteld?

vaak niet

altijd

Interactie met OH*

veel en intensief

beperkt en oppervlakkig

type gesprek

crisishulpverlening

zakelijke transactie

* OH = onderhandelaar

Zachte situaties ontstaan meestal spontaan, dader en slachtoffer kennen elkaar veelal en
de communicatie tussen gijzelnemer en politieonderhandelaar is intens en emotioneel. Dit
type interactie valt goed te typeren als een hulpverleningsgesprek: de dader heeft een
‘probleem’ en de onderhandelaar ‘helpt’ bij de oplossing daarvan. Dit betekent dat in
zachte crisissituaties ook meestal geen eisen worden gesteld. Soms vertoont dit type
onderhandeling sterke gelijkenis met ouder-kindinteracties, waarbij de gijzelnemer sterk
dwingend gedrag vertoont en waarbij de onderhandelaar de ander probeert te laten inzien
1

Uiteraard is het onderscheid in tabel 1.1 een kunstmatig onderscheid en weerspiegelt de praktijk
van onderhandelen situaties met kenmerken van beide of kan in de tijd een verandering optreden.
Denk bijvoorbeeld aan een spontane huiselijke twist die ontaardt in een gijzeling met harde
onderhandelingselementen. In principe kan iedere onderhandeling voortdurend schuiven op een
dimensie hard-zacht.
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dat hij of zij er maar beter mee op kan houden. Van een dergelijke asymmetrische
verhouding tussen partijen is in de meeste harde onderhandelingssituaties geen sprake.
Denk bijvoorbeeld aan een ontvoeringszaak waarbij wordt onderhandeld over de
hoeveelheid losgeld. Dit lijkt eerder op een zakelijke transactie tussen relatief
gelijkwaardige partijen. Hier zijn de daders veelal goed voorbereid en worden de
gegijzelde(n) meer instrumenteel bezien. Harde onderhandelingen kunnen we typeren als
“unieke communicatieve interacties waarbij één of meer individuen het leven van
anderen bedreigen en als ruilmiddel inzetten om de gestelde eisen te realiseren” (zie ook
McMains & Mullins, 2001). Uit deze omschrijving blijkt dat in het geval van een
gijzelingsonderhandeling er aan de kant van de gijzelnemer sprake moet zijn van
doelgericht gedrag dat tot uiting komt in eisen die worden gesteld. Ongeplande
gijzelingen als gevolg van bijvoorbeeld een uit de hand gelopen echtelijke ruzie worden
hiertoe dus niet gerekend. In dit geval heeft de gijzeling geen vooropgezet doel. Met
uitzondering van de eis dat de politie moet verdwijnen, worden er in deze situatie ook
vaak geen verdere eisen gesteld. Een tweede element uit bovenstaande definitie is dat de
eisen kracht bij worden gezet door het leven van anderen te bedreigen. Dit betekent dat er
ook bij suïcidepogingen geen sprake is van een harde onderhandeling. Het leven van
anderen is immers geen ruilmiddel dat dient voor vervulling van de gestelde eisen. In dit
verband spreekt men bij de onderhandelingsunit van de FBI ook van ‘victims’ en niet van
‘hostages’ (Noesner, 1999).
Een belangrijk verschil tussen beide situaties is dat de interactie in zachte situaties vooral
in de emotionele beginperiode risicovol is, omdat de opgebouwde frustratie gemakkelijk
aanleiding is voor impulsief gebruik van geweld. In deze eerste fase is de rol van
eventuele ‘first responders’ dan ook cruciaal, omdat onderhandelaars niet altijd direct ter
plaatse zijn. Het komt regelmatig voor dat andere politiemensen of hulpverleners dan al
contact hebben gehad met een dader. Harde onderhandelingssituaties zijn vaak over de
gehele lijn risicovol. Hier is een grote kans op slachtoffers tijdens de gehele duur van de
onderhandelingen omdat de daders de gegijzelden meer instrumenteel bezien. Bovendien
is er vanuit de optiek van de gijzelnemers niet zozeer sprake van onderhandelen in de
gebruikelijke en dagelijkse zin van het woord (zgn. normatieve onderhandelingen). Dat
wil zeggen, de gijzelnemer heeft helemaal niet de bedoeling om via geven en nemen tot
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een oplossing te komen, maar denkt door middel van dwang het conflict in eigen
voordeel te kunnen beslechten (Giebels e.a., 2000).
Naar schatting worden Europese onderhandelaars in ongeveer 60 % van de gevallen
ingezet bij zachte situaties, en in 40 % bij harde situaties2 (Giebels, 1999). Waarschijnlijk
als gevolg hiervan heeft onderzoek op het gebied van crisisincidenten zich tot nu toe
vooral toegespitst op relatief zachte situaties. Meer kennis over en inzicht in harde
onderhandelingssituaties is vanwege een aantal redenen belangrijk:
•

Binnen Europa is er een toename te signaleren van het aantal harde crisissituaties
waarbij politieonderhandelaars worden ingezet. Het percentage harde situaties in
het geval van grensoverschrijdende crisisincidenten bedraagt maar liefst 95 %
(Giebels, 1999).

•

In harde crisissituaties wordt vaak fysiek geweld gebruikt3. In de door ons
geanalyseerde incidenten was er bijvoorbeeld in 40 % van de gevallen sprake van
gewonden of doden onder slachtoffers of daders.

•

De publieke impact van harde crisissituaties is vaak groot. Het betreft vaak
relatief langdurige situaties die zich onder het oog van de media voltrekken.

•

De lange duur van veel harde crisissituaties brengt een grote inzet van personeel
en middelen met zich mee. Dit vraagt om een efficiënte en effectieve inzet van
middelen, waaronder onderhandelen.

3. Gijzelingen, ontvoeringen en afpersingen
Alhoewel zowel gijzelingen, ontvoeringen als afpersingen getypeerd kunnen worden als
harde onderhandelingssituaties, zijn er een aantal belangrijke verschillen en
overeenkomsten te benoemen (zie tabel 1.2.). Zo staat alleen bij gijzeling of ontvoering
het slachtoffer onder directe controle van een dader. Afpersingszaken hebben met
ontvoeringszaken gemeen dat de locatie van de dader onbekend is en de duur relatief
lang. Bovendien is meestal alleen in gijzelingszaken de politie zichtbaar aanwezig.
2

Binnen Europa bestaan er wel substantiële regionale en nationale verschillen.
Het gaat hier eerder om instrumentele dan om reactieve agressie. In het geval van instrumentele
agressie wordt agressie bewust gebruikt als pressiemiddel om bijvoorbeeld concessies los te
krijgen. Reactieve agressie is veel minder instrumenteel en onder controle en fungeert meer als
afweermechanisme, kortom, als reactie op bepaalde gebeurtenissen.
3
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Verder zijn er met betrekking tot afpersingszaken grofweg twee verschillende typen te
onderscheiden. De eerste categorie betreft gevallen gericht op afpersing van een concern
of bedrijf. De wijze waarop dit gebeurt, varieert van (dreiging met) het vergiftigen van
winkelproducten -zogenoemde productcontaminatie-, brandstichting of het op een andere
manier in gevaar brengen van omwonenden of klanten. In dit soort situaties zijn de
directe slachtoffers niet op de hoogte van de bedreigende situatie totdat hen wat
overkomt. Een andere vorm van afpersing is gericht op individuen, waarbij de dader door
bedreigingen aan het adres van het slachtoffer probeert zijn eisen ingewilligd te krijgen.
Hierbij kan het zowel gaan om fysieke bedreiging als om - bijvoorbeeld door
openbaarmaking van bepaalde informatie - het leven van iemand te verwoesten. Dit gaat
overigens meestal wel gepaard met (dreiging van) geweld.
Tabel 1.2. Kenmerkende verschillen tussen gijzelingen, ontvoeringen en afpersingen

Gijzelingen

Ontvoeringen

Afpersingen

Kenmerk:
Locatie dader bekend

ja

nee

nee

Politie zichtbaar aanwezig

ja

nee

nee

Relatieve duur incident

kort

<

lang

lang

Relatieve duur interactie

lang

>

kort

kort

Slachtoffer onder directe controle
van dader

ja

ja

nee

Locatie SO bekend

ja

nee

ja

4. Beleidsuitgangspunten
Bij ontvoeringen, afpersingen en gijzelingen heeft het beleidscentrum de moeilijke
opgave om adequaat te reageren op een misdaad die zich op dat moment -vaak onder het
kritisch oog van de media- voltrekt. In Nederland waren dat bijvoorbeeld de gijzeling van
een officier van justitie in een Arnhems gerechtsgebouw en de ontvoering van Reinier
Terwindt, zoon van een Nederlandse baksteenmiljonair. In België speelden de
geruchtmakende ontvoeringszaken van de kleine Anthony DeKlerck en Paul van den
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Boeynants. In dit soort situaties wordt, wereldwijd, onderhandelen steeds meer gezien als
een effectief middel om de crisissituatie vreedzaam op te lossen. Vaak zijn andere
middelen om het conflict te beslechten, zoals fysiek ingrijpen, onwenselijk of
onacceptabel omdat er mensenlevens op het spel staan. Uit cijfers blijkt dat
onderhandelen in ongeveer 1 % van de gevallen leidt tot gewonden of doden, terwijl die
kans bij een fysieke interventie meer dan 70 % is (Greenstone, 1995). Onderhandelen is
bovendien onvermijdelijk in situaties waarin er sprake is van een onbekende locatie van
de daders en slachtoffers zoals bij ontvoeringen en afpersingen vaak het geval is.
In de regel vragen crisisincidenten veel capaciteit in de zin van personeel en middelen.
Met name in gijzelingssituaties zal de eerste aandacht uitgaan naar het isoleren en
immobiliseren van de crisissituatie. Het beleidscentrum zal personeel inzetten om de
plaats te beveiligen, er wordt een onderhandelingsteam gemobiliseerd, er worden
interventie-eenheden gealarmeerd, en er is de nodige capaciteit vereist voor het
gerechtelijk of rechercheonderzoek.
Beleidsprioriteit bij dit soort crisisincidenten is het veiligstellen van het leven van
onschuldige slachtoffers. Uiteraard blijven idealiter alle betrokkenen ongedeerd. De
beleidsverantwoordelijken hebben er alle belang bij crisissituaties zo snel mogelijk te
stabiliseren. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing die voorkomt dat de geuite
dreigementen worden uitgevoerd. Een tweede prioriteit is aanhouding van de daders. In
dit kader dient onderhandelen drie doelen: het winnen van tijd, het inwinnen van
informatie en gedragsbeïnvloeding.

4.1. De factor tijd
Vanuit het perspectief van het bevoegd gezag is het zeker in de beginperiode belangrijk
tijd te winnen om veiligheidsmaatregelen te nemen en om een en ander te organiseren.
Daarnaast levert het winnen van tijd nog een aantal bijkomende voordelen op. Zo zijn bij
aanvang van het incident de spanningsgevoelens bij alle partijen vaak zo hoog dat zij
informatie onvoldoende kunnen verwerken en daardoor vaak minder weloverwogen
beslissingen nemen (vgl. McMains & Mullins, 2001). Bovendien zorgt tijd voor een
bijstelling van verwachtingen, waardoor partijen vaak inhoudelijk nader tot elkaar
komen. Partijen komen bovendien persoonlijk nader tot elkaar omdat zij met het
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verstrijken van de tijd frequenter contact hebben gehad. Klassiek onderzoek laat zien dat
louter de toename van contact met een ander zorgt voor positievere evaluaties van die
ander (i.e. de Contacthypothese, Zajonc, 1968). Ten eerste verbetert hierdoor vaak de
band tussen politieonderhandelaar en dader, wat de onderhandelingen ten goede komt.
Daarnaast ontstaat er ook vaak een band tussen slachtoffer en dader, iets wat positief
bijdraagt aan de overlevingskansen van het slachtoffer (zie Hoofdstuk 4).
Echter, het winnen van zoveel mogelijk tijd lijkt op gespannen voet te staan met een
aantal andere zaken. Zo kennen crisisincidenten voor zowel slachtoffers, politie als
daders een hoge tijdsdruk. Vanuit het slachtofferperspectief lijkt het prioriteit zo snel
mogelijk zorg te dragen voor het veiligstellen van het leven van slachtoffers. Voor de
politie speelt daarbij bovendien nog de inzet van personen en middelen. Ook voor veel
daders speelt tijdsdruk. Zij willen immers vaak zo snel mogelijk hun eisen ingewilligd
krijgen en - zeker in het geval van ontvoeringen en afpersingen - de opsporingskans
minimaliseren. Bovendien is het vaak zo dat met de toename van tijd, ook de ervaren
tijdsdruk toeneemt. Van de kant van de dader kan dit leiden tot impulsiviteit, terwijl
politiediensten het risico lopen op de ontwikkeling van ongewenste psychologische
groepsprocessen. Zo kan een groep onder de druk te conformeren tot inadequate
beslissingen komen, temeer omdat in een groep toch al de neiging bestaat vast te houden aan
de eerst gevonden oplossing. Janis (1982) noemt ernstige vormen van dit verschijnsel
'groupthink'. Een hieraan gerelateerd fenomeen betreft groepspolarisatie: de tendens dat de
gemiddelde reactie van de groep extremer is dan de gemiddelde individuele respons (Myers
& Lamm, 1976). Dit uit zich bijvoorbeeld in de neiging van groepsleden, die individueel
geneigd zijn om risico’s te nemen, in het nemen van nog meer risico als groep. Dit
fenomeen staat in de literatuur bekend als ‘risky shift’. Andersom worden individuele leden
die neigen naar voorzichtigheid, in een groep nog voorzichtiger (zie ook Van Oudenhoven
& Giebels, 2004).
Een andere negatieve consequentie van het verstrijken van de tijd is dat slachtoffer en
dader gezamenlijk negatieve gevoelens kunnen ontwikkelen richting bevoegd gezag. In
extreme gevallen kunnen deze gevoelens ertoe leiden dat slachtoffers zich aan de kant
scharen van de tegenpartij en de politie onjuiste informatie verschaffen (vgl. het
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‘Stockholm Syndroom’). Vooral in de beginperiode lijkt tijd winnen belangrijk, terwijl
naarmate de tijd vordert ook de kans op ongewenste processen toeneemt.

4.2. Informatie-inwinning en gedragsbeïnvloeding
Een andere belangrijke functie van onderhandelen is informatie-inwinning. Het stellen
van veel open vragen (Wat/Waarom/Hoe) kan voor de beleidsverantwoordelijken
cruciale informatie opleveren die de situatie verduidelijkt. Tijdens crisisincidenten zijn
onderhandelaars ook vaak als enige in staat een goed beeld te krijgen van de sfeer en de
emotionele toestand van daders en slachtoffers. Daarnaast zorgt het goed toepassen van
luistervaardigheden er voor dat agressie afneemt en daarmee de kans op slachtoffers. In
relatief zachte crisissituaties wordt het concept van ‘actief luisteren’ bovendien vaak
toegepast om de gewenste gedragsverandering bij een dader te bewerkstelligen.
Essentieel bij deze benadering is de aansluiting bij het referentiekader en de
belevingswereld van de ander (Rogers, 1951, 1961; zie ook Lang & Van der Molen,
1993). Door de ander vervolgens te bevragen over consequenties en te confronteren met
tegenstrijdige of irrationele gedachten, komt uiteindelijk ook de - voor een vreedzame
oplossing noodzakelijke - gedragsverandering tot stand.
Alhoewel goede luistervaardigheden voor informatievergaring uiteraard ook in relatief
harde situaties onontbeerlijk zijn, lijkt deze hulpverlenende aanpak minder geschikt om
een gedragsverandering bij de ander teweeg te brengen. In deze situaties zal het veel
meer aankomen op het bewust toepassen van beïnvloedingsstrategieën die we dagelijks
tegenkomen, bijvoorbeeld in reclame en in zakelijke en privé-contacten. Voor zover wij
weten zijn deze beïnvloedingsstrategieën binnen het domein van politieonderhandelingen
nog maar zeer beperkt in kaart gebracht en wordt er ook in de opleiding van
onderhandelaars nog weinig systematisch aandacht aan besteed. Een uitzondering hierop
betreft werk van McMains en Mullins (2001) op het gebied van crisisonderhandelingen.
In hun boek besteden zij aandacht aan verschillende beïnvloedingsstrategieën die een
politieonderhandelaar kan toepassen. Op p.218 zeggen zij daarover ook het volgende:
“The negotiator can use all of these techniques on an ongoing basis. If one technique does not
prove fruitful, leave it, go to another, and later retry the technique… .”
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Het onjuist toepassen van technieken kan echter de geloofwaardigheid van de politieonderhandelaar ernstig schaden en daarmee een bedreiging vormen voor het leven en
veiligheid van de betrokkenen. In de voorliggende studie zullen we juist proberen ons
inzicht te vergroten in welke strategieën onder welke omstandigheden effectief zijn.

5. Tot besluit
In dit hoofdstuk introduceerden we de context waarbinnen onderhandelingen bij crisis
plaatsvinden. Puur onderhandelingstechnisch gesproken, stellen we vast dat politieonderhandelaars vooral een beroep doen op hun persoonlijke ervaring en intuïtie,
aangevuld met onderhandelingsprincipes uit andere disciplines zoals de klinische
psychologie. Als het gaat over het redden van mensenlevens volstaat het echter niet om te
veronderstellen dat principes van de ene discipline transponeerbaar zijn op de andere.
Empirisch onderzoek, waarbij politieonderhandelingen geanalyseerd worden en waaruit
wetenschappelijke conclusies kunnen worden getrokken voor de toekomst, lijkt ons dan
ook noodzakelijk. Meer specifiek hebben we het dan over onderzoek naar de effectiviteit
van beïnvloedingsstrategieën in harde onderhandelingen en het perspectief van anderen
dan het bevoegd gezag. In hoofdstuk 2 introduceren we een raamwerk voor
interpersoonlijk beïnvloedingsgedrag in onderhandelingen, de Tafel van Tien. Daarnaast
komen de fasen in de onderhandeling en de culturele context aan bod. Hoofdstukken drie
en vier bevatten de resultaten van onze kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Hoofdstuk
drie handelt over de analyse van 35 daadwerkelijke onderhandelingen. Deze uitkomsten
worden aangevuld met inzichten uit twee daderinterviews. Hoofdstuk vier is gebaseerd
op interviews met 17 directe en indirecte slachtoffers van crisisincidenten. In hoofdstuk
vijf,
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader - beïnvloeding, fasen en culturele
context in crisissituaties

Ellen Giebels, Wim Kamphuis en Sigrid Noelanders
“Russische commando's hebben in de vroege ochtend een bloedig eind gemaakt aan het
gijzeldrama in een Moskous theater. Bij de bevrijdingsactie zijn zeker negentig gijzelaars
en vijftig Tsjetsjeense rebellen omgekomen. Honderden mensen zijn naar ziekenhuizen
gebracht. Tientallen zijn er slecht aan toe omdat zij gas hebben ingeademd dat bij de
bevrijding werd gebruikt.” (NOS nieuws, 26 oktober 2002)

Uit bovenstaand bericht blijkt hoeveel er op het spel kan staan bij crisissituaties. Achteraf
bleken na de tactische ingreep van de Russische commando’s 129 gijzelaars en 41
gijzelnemers de dood te hebben gevonden. In deze situatie werd er gekozen voor een
tactische ingreep omdat de onderhandelingen vastliepen en de rebellen de gegijzelden
begonnen te executeren. Een crisissituatie die opgelost wordt met behulp van louter
onderhandelingen leidt vanzelfsprekend tot veel minder slachtoffers. Maar hoe
onderhandel je met gijzelnemers? Op welke manier moet je ze beïnvloeden om de zaak
tot een goede afloop te brengen? Is één bepaalde aanpak de beste, of zijn verschillende
aanpakken effectief in verschillende situaties?
In dit hoofdstuk bespreken we eerst wat onderhandelen is en hoe zich dat verhoudt tot
onderhandelingen bij crisissituaties. Daarna gaan we in op het proces van beïnvloeding,
gevolgd door een raamwerk voor beïnvloedingsgedrag, de ‘Tafel van Tien’. Verder
spitsen we de aandacht toe op de belangrijkste variabelen in ons onderzoek: de
verschillende fasen in een onderhandeling en de culturele context. We sluiten dit
hoofdstuk af met een aantal verwachtingen omtrent de onderzoeksresultaten.
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1. Onderhandelen
De vele definities van onderhandelen die in omloop zijn, hebben een aantal
gemeenschappelijke kenmerken (zie bijv. Fisher & Ury, 1981; Rubin, Pruitt & Kim,
1994; Thompson, 1998; Van de Vliert, 1997). Zo is onderhandelen een manier om iets
van anderen gedaan te krijgen bij strijdige belangen. Bovendien zijn partijen voor het
bereiken van gewenste onderhandelingsuitkomsten van elkaar afhankelijk. Cruciaal is dat
de partijen communiceren en in een betrekkelijk goed onderling vertrouwen
overeenstemming proberen te bereiken over wat ieder zal geven en nemen. Precies met
betrekking tot dit vertrouwen wijken onderhandelingen in crisissituaties af van de meer
dagelijkse onderhandelingen. Ten eerste zorgt het levensbedreigende karakter van deze
onderhandelingen voor veel wantrouwen tussen de partijen. Daarnaast betreffen
onderhandelingen bij crisisincidenten alles-of-niets situaties waarbij elke partij zich in de
regel concentreert op één alternatief. Een gijzelnemer wil zijn eisen ingewilligd zien,
terwijl de politieonderhandelaar dit probeert te voorkomen en de dader zo probeert te
beïnvloeden dat er geen slachtoffers vallen. Beide partijen streven dus primair hun eigen
doel na en zullen proberen de tegenpartij zo ver te krijgen dat ze bereid is om van haar
oorspronkelijke intenties af te stappen. Hierbij speelt beïnvloeding een belangrijke rol.

2. Beïnvloeding
Beïnvloeding kan gedefinieerd worden als het proces waarmee een communicator een
verandering teweeg probeert te brengen in de attitude, het geloof of gedrag van een
andere persoon of groep van personen door de overdracht van een boodschap (Perloff,
1993). Beïnvloeding onderscheidt zich van meer dwingende fenomenen zoals
manipulatie en indoctrinatie, omdat de ander in ieder geval een bepaalde mate van
keuzevrijheid heeft en de verandering daarmee het gevolg is van private aanvaarding
(Gass & Seiter, 1999).
Opvallend is dat er pas recentelijk aandacht is gekomen voor een meer interpersoonlijke
benadering van beïnvloeding (Gass & Seiter, 1999; Perloff, 1993). De klassieke
benadering van beïnvloeding spitst zich vooral toe op massacommunicatie, zoals bij
overheidsvoorlichting of reclameboodschappen, waarbij een persuasieve boodschap
eenzijdig naar een grote groep consumenten wordt gecommuniceerd (zie ook Miller &
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Burgoon, 1978; Perloff, 1993). Beïnvloeding is echter onlosmakelijk verbonden met
sociale interacties. In de meeste relaties proberen we immers geregeld anderen zo ver te
krijgen hun attitudes of gedrag te veranderen in een door ons gewenste richting (Perloff,
1993). Zo proberen we collega’s zover te krijgen dat zij ons vragen voor gewilde
projecten, doen we pogingen om onze partner meer bij het huishouden te betrekken, en
doen we ons best een positieve indruk op belangrijke anderen te maken. Je zou zelfs
kunnen stellen dat het welhaast onmogelijk is om een gesprek te voeren zonder dat
beïnvloeding daarbij een rol speelt (vgl. Gass & Seiter, 1999, p.6).

3. Eerder onderzoek naar beïnvloeding
In eerder onderzoek en theorievorming op het gebied van beïnvloeding lijken twee
onderzoekslijnen relevant. Ten eerste is er het werk van de Amerikaanse experimenteel
sociaal-psycholoog Robert Cialdini. Hij onderscheidde zes psychologische mechanismen
op basis van vele onderzoeken in goed gecontroleerde experimentele settings (voor een
recente bespreking zie Cialdini, 2001). Zo bleek dat mensen hun gedrag veranderen
omdat ze een ander aardig vinden of omdat deze autoriteit vertegenwoordigt. Daarnaast
bleek dat mensen hun gedrag veranderen als gevolg van sociaal bewijs, dus omdat
anderen het doen, of omdat een gevoel van schaarste opgewekt wordt door de beperkte
beschikbaarheid van een goed. Dit laatste mechanisme is het gevolg van de waarde die
mensen hechten aan middelen, mogelijkheden of personen die minder beschikbaar zijn.
Tenslotte zijn we sterk geneigd het principe ‘voor wat hoort wat’ te hanteren en passen
we ons gedrag of overtuigingen aan om het in overeenstemming te brengen met wat we
in een eerdere situatie hebben gedaan. In dit laatste geval is onze gedragsverandering het
gevolg van ‘cognitieve-dissonantiereductie’ (Festinger, 1957).
Een tweede onderzoekslijn richt zich op beïnvloedingsgedrag van managers in
werksituaties (zie bijv. Kipnis, Schmidt & Wilkinson, 1980; Yukl & Falbe, 1990; Yukl &
Tracey, 1992). Deze onderzoeken richten zich op de frequentie van optreden en de
effectiviteit van verschillende beïnvloedingsstijlen van managers. In de regel wordt
daarbij onderscheid gemaakt naar zes tot negen verschillende categorieën, zoals rationeel
overtuigen, inspireren, druk uitoefenen, consulteren en legitimeren. Mede omdat het hier
langdurige werkrelaties betreft, focust dit eerdere onderzoek vooral op strategieën voor
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meer permanente gedragsverandering op basis van attitudeverandering. In veel
onderhandelingssituaties (bijv. in gijzelingen) gaat het echter om eenmalige
gebeurtenissen

en

zijn

beïnvloedingspogingen

voornamelijk

gericht

op

gedragsverandering. In het nu volgende wordt daarom een raamwerk gepresenteerd,
gericht

op

het

interpersoonlijke
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in

onderhandelingen, met als doel gedragsverandering. Daarbij is gekeken in hoeverre de
hiervoor besproken categorieën ook van toepassing blijken op onderhandelingen bij
crisisincidenten.

4. De Tafel van Tien
Middels interviews met Nederlandse en Belgische politieonderhandelaars en observatie
van hun onderhandelingsgedrag in de praktijk, zijn uiteindelijk tien categorieën van
beïnvloedingsgedrag geïdentificeerd, de zogenoemde ‘Tafel van Tien’ (Giebels, 2002).
Daarbij is onderscheid aangebracht tussen strategieën die zich richten op de relatie tussen
partijen (relationele strategieën) en strategieën die meer samenhangen met de boodschap
(inhoudelijke strategieën).4 Tabel 2.1. geeft een overzicht van de Tafel van Tien. De
strategieën staan vermeld in de tabel, alsook het principe dat aan een bepaalde strategie
ten grondslag ligt en een beschrijving van kenmerkend gedrag.
In de volgende paragraaf worden de verschillende strategieën uitgebreid toegelicht.
Daarbij worden in een kader steeds twee concrete voorbeelduitspraken van
politieonderhandelaars gegeven. Het eerste voorbeeld handelt om een gijzeling na een
mislukte bankoverval door een in geldnood geraakte bijstandsvader. Het tweede
voorbeeld heeft betrekking op een profijtelijke ontvoering van de 10-jarige Irene Y,
dochter van een rijke zakenman.

4

Veel van deze strategieën zijn te plaatsen binnen vijf brede categorieën van conflictgedrag en
onderhandeling (forceren, toegeven, compromis zoeken, vermijden en probleemoplossen) die
gehanteerd worden binnen de reguliere conflicthanteringsliteratuur (zie bijv. Van de Vliert, 1997;
Rubin e.a., 1993).
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Tabel 2.1.: De Tafel van Tien
Strategie
Aardig zijn

Gelijkwaardig zijn

Geloofwaardig zijn

Emotioneel appèl

Onderliggend principe
Sympathie

Gelijksoortigheid

Autoriteit

Zelfbeeld

Omschrijving van gedrag
• Bereidheid tonen tot luisteren
•

Empathisch reageren

•

Gezamenlijkheden benadrukken

•

Externe vijand benoemen

•

Tonen betrouwbaarheid

•

Tonen expertise

•

Inspelen op gevoelens (aandacht
vragen voor slachtoffers)

Intimidatie

Beperking opleggen

Directe druk

Afschrikking / angst

Schaarste

Kracht van herhaling

•

Wijzen op te verdienen respect

•

Waarschuwen voor consequenties

•

Persoonlijke aanval

•

Uitstellen concessies

•

Negeren tegenpartij

•

Verzoek

herhalen

(het

zaadje

planten)

Legitimeren

Ruilen

Rationeel overtuigen

Legitimiteit

Wederkerigheid

Consistentie

•

Voldongen feit

•

Refereren aan regels en wetten

•

Beroepen op mening anderen

•

Iets terugvragen

•

Concessie na hoog inzetten

•

Aandragen argumenten

•

Confronteren met
tegenstrijdigheden
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4.1. Relationele strategieën
In vrijwel alle onderhandelingen wordt het opbouwen van een goede persoonlijke relatie
met de ander gezien als een voorwaarde om te komen tot een klimaat waarin
gedragsbeïnvloeding mogelijk is. Daarbij wordt wel eens vergeten dat je via de relatie de
ander ook meer direct kunt beïnvloeden. Wat deze strategieën gemeenschappelijk
hebben, is dat zij meer te maken hebben met de zenderpersoon zelf en de relatie met de
ander dan met de inhoud van diens boodschap.
We identificeerden drie relationele strategieën die in onderhandelingen veelvuldig
worden toegepast. De eerste strategie aardig zijn is gebaseerd op het psychologische
principe dat de mens zich meer open stelt voor en zich makkelijker laat beïnvloeden door
anderen die hij aardig vindt (Karrass, 1974). Een eerste tactiek die onder deze strategie
valt is zo veel en zo lang mogelijk contact zoeken met de tegenpartij. Klassiek onderzoek
laat zien dat herhaalde blootstelling aan iets of iemand ertoe leidt dat deze stimulus
positiever geëvalueerd wordt (Zajonc, 1968; zie ook Hoofdstuk 1). Andere veelgebruikte
voorbeelden zijn: de bereidheid tonen naar iemand te willen luisteren en begrip tonen
voor de situatie van de ander.

Voorbeelduitspraken politieonderhandelaar: Aardig zijn
Gijzeling:

Ik snap goed dat je geen andere oplossing meer zag

Ontvoering:

Ik luister……

Bij het gebruik van de strategie gelijkwaardig zijn gaat men uit van het klassieke gegeven
in onderzoek naar beïnvloeding dat de zender van een boodschap een grotere kans heeft
om de attitude van de ontvanger te beïnvloeden wanneer hij als gelijksoortig aan de
ontvanger wordt gezien dan wanneer hij als ongelijksoortig wordt gezien (Perloff, 1993).
Dit komt onder andere doordat de mens anderen die op hem lijken, sympathiek vindt
(Byrne, 1971). Tactieken die onder deze strategie vallen zijn het delen van eigen
ervaringen, het creëren van een externe vijand en het benadrukken van de wederzijdse
interdependentie (Giebels, 2002; McMains & Mullins, 2001).
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Voorbeelduitspraken politieonderhandelaar: Gelijkwaardig zijn
Gijzeling:

Ik heb zelf ook kinderen…

Ontvoering:

Samen komen we er wel uit.

De geloofwaardigheid van de bron van een boodschap is misschien wel het oudste
concept in onderzoek naar beïnvloeding en wordt vaak beschouwd als een belangrijke
factor voor het slagen van een beïnvloedingspoging. Volgens Hovland, Janis & Kelly
(1953) bestaat geloofwaardigheid uit twee componenten, namelijk expertise en
betrouwbaarheid. Tactieken die uit de strategie geloofwaardig zijn voortvloeien en die de
onderhandelaar ter beschikking staan, zijn bijvoorbeeld de tegenpartij laten weten dat je
de positie en de capaciteiten hebt om de situatie te hanteren en dat je laat zien dat de
ander je kan vertrouwen.
Voorbeelduitspraken politieonderhandelaar: Geloofwaardig zijn
Gijzeling:

Het eten is onderweg. Dat had ik je toch beloofd?

Ontvoering:

Zoals afgesproken zijn we vandaag naar de bank geweest.

4.2. Inhoudelijke strategieën
Door de strategie emotioneel appèl te gebruiken speelt de onderhandelaar in op de
persoonlijke gevoelens, de waarden, idealen en het zelfbeeld van de tegenpartij.
Tactieken die onder deze strategie vallen zijn: appelleren aan het rechtvaardigheidsgevoel
en de menslievendheid van de tegenpartij, inspelen op de menselijke behoefte zich goed
te voelen door te verwijzen naar het goede gevoel dat de juiste keuze met zich meebrengt,
wijzen op het respect dat de tegenpartij zal verdienen als hij voor de door de
onderhandelaar aangedragen oplossing kiest of de aandacht van de tegenpartij verplaatsen
naar voor hem belangrijke anderen (bijvoorbeeld zijn gezinsleden) en refereren aan de
gevolgen voor hen.
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Voorbeelduitspraken politieonderhandelaar: Emotioneel appèl
Gijzeling:

Verplaats je eens in de mensen die bij je zijn. Zij kunnen er toch niets aan
doen?

Ontvoering:

Zorg je wel goed voor Irene? Haar ouders zijn vreselijk ongerust.

Als de onderhandelaar de strategie intimidatie gebruikt, benut hij het vermogen om
degene die niet instemt met zijn verzoeken of eisen, straffen op te leggen (French &
Raven, 1959). Onder deze strategie vallen allerlei tactieken met een sterk dwingend
karakter, zoals waarschuwingen, dreigementen en persoonlijke aanvallen. Dit dwingende
karakter perkt de keuzevrijheid van de tegenpartij aanzienlijk in, waardoor deze strategie
zich eigenlijk bevindt op de grens tussen beïnvloeding en dwang. De keuzevrijheid die de
ontvanger heeft is immers essentieel om van beïnvloeding te kunnen spreken.

Voorbeelduitspraken politieonderhandelaar: Intimidatie
Gijzeling:

Als je de mensen die bij je zijn iets aandoet, dan gaan ze dat hier niet meer
door de vingers zien.

Ontvoering:

Dat is niet waar. Wat je nu zegt klopt niet.

De strategie beperking opleggen is gebaseerd op het ‘schaarsteprincipe’. Volgens het
schaarsteprincipe vinden mensen bepaalde zaken of mogelijkheden waardevoller
naarmate ze moeilijker verkrijgbaar zijn (Cialdini, 1984). Dit komt omdat we geleerd
hebben dat dingen die moeilijk te krijgen zijn, vaak ook waardevoller zijn. Bovendien
voelen we ons door de beperkte beschikbaarheid ook beperkt in onze keuzevrijheid en
reageren we hierop door het juist te willen hebben. Schaarste kan betrekking hebben op
de hoeveelheid van een bepaald goed, maar ook op de tijd die men heeft om een goed te
verkrijgen of een keuze te maken. Een tactiek die voortvloeit uit het schaarsteprincipe is
het uitstellen van bepaalde concessies, maar ook het verbinden van een tijdslimiet aan een
aanbod, zodat de tegenpartij snel een beslissing moet nemen (McMains & Mullins,
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2001), alsook het negeren van de tegenpartij zodat de onderhandelaar zelf een ‘schaars
goed’ wordt.
Voorbeelduitspraken politieonderhandelaar: Beperking opleggen
Gijzeling:

Zullen we nu praten over hoe we dit gaan oplossen of zal ik over een
kwartiertje even terugbellen?

Ontvoering:

Ik kan je dat antwoord nu niet geven. We zijn er nog mee bezig.

Met de strategie directe druk voert de onderhandelaar, net als bij de strategie intimidatie,
de druk op. Directe druk heeft echter een neutraler karakter en mist het dwingende en
dreigende van de strategie intimidatie. Een tactiek die onder deze strategie valt, is
volharden door een eis te blijven herhalen totdat dit leidt tot enig effect. Een andere
tactiek bestaat eruit de tegenpartij voor een voldongen feit te stellen, zodat de tegenpartij
wel moet gaan onderhandelen om eraan te ontkomen (Vrolijk & Timmerman, 1974).

Voorbeelduitspraken politieonderhandelaar: Directe druk
Gijzeling:

Ik vraag je nogmaals: stop er gewoon mee.

Ontvoering:

Ik wil eigenlijk nog even terugkomen op...

De strategie legitimeren is een indirecte vorm van beïnvloeding, waarbij de
onderhandelaar aan externe zaken refereert. Daarvoor kan de onderhandelaar refereren
aan bestaande regels, wetten en procedures. Ook kan de onderhandelaar een beroep doen
op het moreel besef van de tegenpartij, door aan bepaalde normen en waarden en morele
regels te refereren. Tenslotte kan de onderhandelaar ook personen die in aanzien staan bij
de tegenpartij inschakelen om zijn of haar boodschap te bekrachtigen.

Voorbeelduitspraken politieonderhandelaar: Legitimeren
Gijzeling:

Je weet dat ik dat niet kan doen. Dat is nu eenmaal wettelijk zo geregeld.

Ontvoering:

Ik moet uiteraard wel rekening houden met reguliere bankprocedures.
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De strategie ruilen is gebaseerd op het ‘principe van wederkerigheid’ (Cialdini, 2001). De
mens voelt zich verplicht om iets terug te geven als hij wat van een ander heeft gekregen.
Dit gevoel van verplichting is diepgeworteld en praktisch universeel. De onderhandelaar
kan van dit principe gebruikmaken door zelf concessies te doen, maar daar wel wat voor
terug te vragen (de ‘voor-wat-hoort-wat’ tactiek). Zelfs als de onderhandelaar niks
terugvraagt voor zijn gunst, voelt de tegenpartij zich verplicht de ‘schuld terug te
betalen’. Daarnaast worden kleine concessies vaak opgevolgd door veel grotere gunsten
(Cialdini, 2001; McMains & Mullins, 2001). Een andere tactiek, die bekend is geworden
als de ‘door-in-the-face’ techniek (Cialdini e.a., 1975), komt erop neer dat de
onderhandelaar begint met een verzoek dat zo groot is, dat het vrijwel zeker door de
tegenpartij niet gehonoreerd zal worden. Na de afwijzing door de tegenpartij verlaagt de
onderhandelaar het verzoek aanzienlijk. Dit verlaagde verzoek van de onderhandelaar
wekt de schijn van een concessie op, waardoor de tegenpartij onder druk staat om iets
terug te doen. De kans dat het verlaagde verzoek nu door de tegenpartij wordt ingewilligd
is aanzienlijk groter dan wanneer hetzelfde verzoek het oorspronkelijke verzoek was
geweest (Cialdini & Ascani, 1976; vgl. de tactiek van ‘het zaadje planten’).

Voorbeelduitspraken politieonderhandelaar: Ruilen
Gijzeling:

Als ik voor drinken zorg, laat jij de zwangere vrouw dan gaan?

Ontvoering:

Als jij ervoor zorgt dat wij zeker weten dat Irene nog leeft, dan zijn wij
bereid te betalen.

Bij de laatste strategie van de tafel van tien, rationeel overtuigen, is de beoogde
gedragsverandering het gevolg van een attitudeverandering. De onderhandelaar probeert
met behulp van logica en feitelijke informatie de tegenpartij ervan te overtuigen dat zijn
verzoek of voorstel haalbaar is en in overeenstemming met gezamenlijke doelen (Eagly
& Chaiken, 1984). Logisch redeneren en argumenteren spelen hierin dus een belangrijke
rol. Ook bij deze strategie staat de onderhandelaar een aantal tactieken ter beschikking.
Zo kan de onderhandelaar gebruik maken van ‘het principe van commitment en
consistentie’ (Cialdini, 2001). Dit principe verwijst naar de behoefte om ons denken of
gedrag in overeenstemming te brengen met eerder vertoond gedrag of een eerder

THEORETISCH KADER 27

genomen beslissing. Dit wordt veroorzaakt door de binding die de mens voelt met keuzes
die hij maakt of standpunten die hij inneemt (commitment). In de praktijk betekent dit dat
een ander eerder geneigd is in te stemmen met een oplossing die ‘logisch’ lijkt in het licht
van het verleden. De onderhandelaar kan van deze principes gebruik maken door beloftes
of handelingen uit te lokken bij de tegenpartij, waardoor de tegenpartij zich verplicht zal
voelen er ook in de toekomst in overeenstemming mee te handelen (vgl. de ‘zelfperceptie
theorie’; Bem, 1967). Een andere tactiek die gebaseerd is op de principes van
commitment en consistentie staat bekend als de ‘voet-tussen-de-deur’ techniek (Perloff,
1993). De onderhandelaar maakt bij deze techniek gebruik van het gegeven dat de
tegenpartij eerder op een tweede, groter verzoek in zal gaan als hij al in is gegaan op een
initieel, kleiner verzoek. Hoe vaker de tegenpartij instemt met een verzoek, hoe lastiger
het voor hem wordt om een verzoek af te wijzen.

Voorbeelduitspraken politieonderhandelaar: Rationeel overtuigen
Gijzeling:

Die vuurwapens lossen het probleem toch niet op?

Ontvoering:

Haar ouders kunnen nu niet autorijden. Ze zijn veel te gespannen.

Nu we het raamwerk voor beïnvloeding in crisisonderhandelingen uitgebreid toegelicht
hebben, gaan we in de volgende twee paragrafen in op twee variabelen die de effectiviteit
van het gebruik van de verschillende strategieën kunnen beïnvloeden. We verwachten
immers dat de effectiviteit van de verschillende strategieën afhankelijk is van de fase van
de onderhandeling en van de culturele achtergrond van de dader.

5. Fasen in een onderhandeling
Sinds de casestudies van Ann Douglas (1957, 1962) doen onderzoekers binnen de
communicatiekunde en de sociale psychologie op kleine schaal onderzoek naar de
fasestructuur van onderhandelingen. Douglas’ model vindt nog altijd veel weerklank in
de theorievorming omtrent fasemodellen van onderhandelingen (Holmes, 1992). Volgens
Douglas (1962) bestaat een onderhandeling uit drie fasen. In de eerste fase vindt de
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ontmoeting tussen de partijen plaats en proberen beide partijen hun verhaal te doen en
aan te geven wat ze willen. Hierdoor wordt de schijnbaar onoverbrugbare kloof tussen de
partijen duidelijk. In de tweede fase verschuift de aandacht van de onderhandelaars van
hun eigen eisen naar punten van overeenstemming, waardoor het mogelijk wordt dat de
onderhandelaars zich gaan bezighouden met probleemoplossing. Er vindt in deze fase
veel interpersoonlijke interactie plaats, die wordt gekenmerkt door allerlei vormen van
wederzijdse beïnvloeding. De derde fase luidt het einde van de onderhandeling in; de
standpunten van de partijen komen dichter bij elkaar en partijen houden zich bezig met de
formulering van de bereikte overeenstemming en de implementatie daarvan.
Onderzoekers na Douglas zijn gekomen tot soortgelijke indelingen van het
onderhandelingsproces (zie bijv. Gulliver, 1979; Putnam, Wilson & Turner, 1990). Het
dominante descriptieve model voor onderhandelingen is dan ook het drie-fasen model
met

achtereenvolgens

de

aanvangsfase,

de

probleemoplossingsfase

en

de

beëindigingsfase.
Deze indeling in drie fasen lijkt ook op te gaan voor onderhandelingen bij
crisisincidenten (zie Abott, 1986). Ook Donohue, Ramesh & Borchgrevink (1991) komen
na een inhoudelijke analyse van een aantal gijzelingszaken tot de conclusie dat zowel
criminele als huiselijke incidenten gekarakteriseerd worden door een gefaseerd verloop
met drie inhoudelijk te onderscheiden fasen; in de eerste fase raken de daders verzeild in
een intense crisis, gekenmerkt door sterk competitieve gedragingen, vervolgens is er een
lange fase van normatief onderhandelen en in de laatste fase is er opnieuw sprake van een
crisis en angst bij de dader, als het vrijlaten van de slachtoffers en de overgave van de
dader ter tafel komt.
Verder verwachten we dat de specifiek voor gijzelingen geïdentificeerde drie fasen
minder toepasbaar zijn op harde situaties zoals ontvoering en afpersing. Harde situaties
zijn vaak gepland en de dader zal de interactie tot een minimum proberen te beperken.

6. Hoge- versus lage-contextculturen
Cultuur is een door een gemeenschap gedeeld systeem van waarden, normen, ideeën,
attitudes, gedragingen, communicatiemiddelen en de producten ervan, dat van generatie
tot generatie wordt overgeleverd. Vaak spreken we over cultuur in termen van zichtbaar
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gedrag. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we zien dat in sommige oosterse
gemeenschappen de vrouw als teken van haar ondergeschiktheid aan de man, een aantal
meter achter haar man behoort te lopen of dat in de Chinese cultuur een gift vaak wordt
verpakt in het rood – de kleur van het geluk. Hofstede (1980; 2001) gebruikte de
metafoor van de ui om te laten zien dat aan deze zichtbare buitenkant vaak iets veel
diepgaander en fundamenteler ten grondslag ligt. Als je, zo stelt hij, de buitenste laag van
de ui afpelt dan komt daar steeds een diepere laag tevoorschijn. Aan de in eerste instantie
zichtbare buitenlaag van het gedrag liggen dus diepere lagen, zoals de onderliggende
normen en waarden, ten grondslag. De kern wordt gevormd door een algemene
basishouding waarmee men in een bepaalde gemeenschap naar de wereld kijkt en deze
interpreteert. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de sociale rollen die de twee seksen in de
samenleving behoren te vervullen of hoe men aankijkt tegen predestinatie. Hofstede
spreekt daarom in het geval van cultuur ook wel over een mentale programmering of over
cultuur als ‘software of the mind’.
Een belangrijk aspect van cultuur is dat zij niet is aangeboren, maar aangeleerd, meestal
in de vroegste jeugd. Cultuur wordt echter niet door iedereen in een gemeenschap in
gelijke mate gedeeld. Sommigen identificeren zich sterk met de opvattingen en
gedragingen binnen een gemeenschap, terwijl dat voor anderen veel minder het geval is.
Dit hangt voor een deel af van de hechtheid van een cultuur. Eenvoudige samenlevingen
met een geringe beroependifferentiatie zijn doorgaans hechter dan samenlevingen met
een uitgebreide differentiatie in beroepen. Wanneer de cultuur hecht is, zal de
identificatie groter zijn; is de cultuur losser, dan hebben de leden een grotere vrijheid om
elementen van een cultuur naast zich neer te leggen.
Ook is cultuur niet hetzelfde als nationaliteit. In de psychologische literatuur worden
vaak personen van twee verschillende nationaliteiten vergeleken - vooral populair is de
vergelijking van Amerikanen met Japanners of Chinezen - om vervolgens verschillen in
gedrag of denken toe te schrijven aan de verschillen in cultuur. De Verenigde Staten
staan dan voor de westerse, individualistische cultuur en Japan of China voor de oosterse,
collectivistische cultuur. Op zich is deze gelijkschakeling niet zo gek, want vaak zijn
nationaliteiten gevormd op basis van een gemeenschappelijke cultuur, meestal op basis
van gemeenschappelijke godsdienst of taal. Zo hebben bij het ontstaan van nieuwe landen
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als Kroatië (rooms-katholiek), Servië (orthodox) en Kosovo (islamitisch) uit het
voormalige Joegoslavië de godsdienstige scheidingslijnen een duidelijke rol gespeeld.
Tegelijkertijd zijn het voormalige Joegoslavië en de Sovjet-Unie voorbeelden van
nationaliteiten die zo heterogeen waren dat niet van één cultuur gesproken kon worden.
Over het algemeen blijkt uit onderzoek wel dat de verschillen tussen landen groter zijn
dan de individuele verschillen binnen een land (zie bijvoorbeeld, Hofstede, 2001).
Nationaliteit kan dus opgevat worden als een goede schatting van cultuur. Een
kanttekening hierbij is dat de toeschrijving van kenmerken aan een nationale cultuur
stereotypering en het ontstaan van vooroordelen in de hand werkt.
Er is een toenemend besef dat culturele verschillen een belangrijke rol kunnen spelen
tijdens crisisonderhandelingen. Hoewel er een veelheid aan culturen te onderscheiden is
en eveneens een grote hoeveelheid aan dimensies waarop die verschillen worden
beschreven, is een belangrijk basisonderscheid te maken naar lage- en hogecontextculturen (Pinto, 1994). Onder een hoge-contextcultuur verstaan we een cultuur
waarbinnen een uitgebreide set van gedragsregels bestaat voor elke situatie en waarin
meer gebruik gemaakt wordt van impliciete communicatie dan in een lage-contextcultuur
(Pinto, 1994). Veel samenlevingen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika worden beschouwd
als culturen met een hoge context, terwijl (Noord-)Europa en de Angelsaksische wereld
meer als lage-contextculturen beschouwd kunnen worden.
Een belangrijke dimensie waarop hoge- en lage-contextculturen van elkaar verschillen is
de cultuurdimensie individualisme-collectivisme, één van de belangrijkste en meest
onderzochte cultuurdimensies (Hofstede, 2001; Ting-Toomey & Oetzel, 2001; Triandis,
1995). Individualisme-collectivisme verwijst naar de sterkte van de banden tussen het
individu en allerhande groepen (familie, bedrijf, buurt, e.d.). In collectivistische
samenlevingen zijn mensen geïntegreerd in hechte groepen. Deze groepen nemen een
centrale plaats in en beschermen de mensen gedurende (een belangrijk deel van) hun
leven in ruil voor loyaliteit. In individualistische samenlevingen zijn de banden losser en
worden individuen als onafhankelijk en zelfstandig opgevat. Het individu staat centraal
en autonomie, zelfontplooiing en eigenbelang zijn kernbegrippen. In vergelijking met
mensen uit individualistische culturen, leggen collectivistische samenlevingen een
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grotere nadruk op sociale normen en plichten, gedeelde over-tuigingen en coöperatie met
anderen (Hofstede, 1991; Wheeler, Reis & Bond, 1989).
Een tweede cultuurdimensie die in verband wordt gebracht met hoge- en lagecontextculturen is machtsafstand. Machtsafstand staat voor de mate waarin de minder
machtige leden van instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat
macht ongelijk verdeeld is. In hoge-contextculturen is er vaak sprake van een grote
machtsafstand. Begrippen als hiërarchie, privileges en statussymbolen zijn hier
kernbegrippen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat samenlevingen die meer
collectivistisch zijn ook vaak hoger scoren op machtsafstand (zie Hofstede, 2001). Een
voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat daar waar mensen in hechte groepen
leven, slagvaardig handelen vraagt om taakverdeling en niveaudifferentiatie.
Een ander onderscheid tussen hoge- en lage-contextculturen heeft te maken met de
manier waarop omgegaan wordt met begrippen als schaamte, schande, gezichtsverlies en
eeraantasting. In collectivistische, hoge-contextculturen spelen deze begrippen een
grotere rol bij de motivatie voor gedrag dan in individualistische, lage-contextculturen
(Ting-Toomey & Oetzel, 2001). De mening van de buitenwereld, met name het eigen
sociale netwerk, is van groot belang. Gezichtsbehoud ten opzichte van dit netwerk is
uitermate belangrijk (zie ook Box 1). In de meer individualistische lage-contextculturen
echter wordt de eigen identiteit minder bepaald door de groepen waartoe men behoort,
maar meer door de eigen prestaties, acties en behoeften.
Cultuurverschillen zijn ook direct gerelateerd aan attitudes en gedrag. Zo laat recent
onderzoek zien dat de wijze waarop we anderen proberen te beïnvloeden sterk cultureel
bepaald is (zie bijv. Fu & Yukl, 2000; Langeloo & Giebels, 2003; Tinsley, 2001;
Wosinska, Cialdini, Barett & Reykowski, 2001). Uit onderzoek komt bijvoorbeeld naar
voren dat men in individualistische culturen veel meer belang toekent aan logica en
rationaliteit dan in collectivistische culturen. Dit betekent dat gedrag en attitudes in veel
westerse lage- context samenlevingen sneller bijgesteld worden op basis van inhoudelijke
argumenten en veel minder omdat de boodschapper een hoge status heeft of op basis van
emoties. Dit laatste is veel eerder het geval in veel niet-westerse hoge-contextculturen.
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Box 1. Gezichtsverlies
Gezichtsverlies vermijden is een universeel psychologisch mechanisme om een
positief zelfbeeld te hebben en te behouden. De belangrijkste voorwaarde voor
het optreden van gezichtsverlies is de aanwezigheid (zichtbaar of voelbaar) van
een publiek. Gezichtsverlies speelt in crisisonderhandelingen bij zowel de
politieonderhandelaar als een dader vanwege de confronterende aard van de
interactie en omdat er vrijwel altijd sprake is van een publiek (Rogan, 1999).
De behoefte tot het vermijden van gezichtsverlies neemt sterk toe naarmate (1)
een persoon zichzelf incompetent voelt, (2) het publiek ziet als competent en
evaluerend, en ( 3) alleen de actor de precieze kosten weet die het vermijden
van gezichtsverlies met zich meebrengt.
Het gedrag van de dader is in hoge mate gericht op het vermijden van
gezichtsverlies en, als er toch gezichtsverlies is, het herstellen van een positief
zelfbeeld.

Vooral in veel Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse samenlevingen is het tonen van
emoties een belangrijk communicatiemiddel. In westerse culturen zie je juist weer een
rationele benadering van emoties: we praten over emoties om ‘dingen te verwerken’ en
alles ‘op een rijtje’ te zetten. Ook Triandis (1995) maakt onderscheid tussen het belang
van ratio versus emotie. Hij stelt dat individualistische, lage-contextculturen meer belang
hechten aan de rationele analyse van voor- en nadelen, terwijl men in hogecontextculturen meer de nadruk legt op onderlinge relaties.

7. Verwachtingen
Op basis van het voorgaande kunnen we een aantal globale verwachtingen formuleren.
Ten eerste verwachten we dat het gebruik van relationele strategieën door een
onderhandelaar, met name ‘aardig zijn’ en ‘gelijkwaardig zijn’, een positief effect
hebben. Ook verwachten we dat strategieën uit de Tafel van Tien die gebaseerd zijn op
dwang of autoriteit, of daarmee geassocieerd kunnen worden, een meer negatieve
uitwerking zullen hebben. Daarnaast verwachten we dat beïnvloedingspogingen van een
onderhandelaar in een hectische en emotionele beginfase minder effect zullen hebben dan
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beïnvloedingspogingen in de daarop volgende probleemoplossingfase. Dit zal vooral
gelden voor relatief zachte crisissituaties en in veel mindere mate voor harde situaties. In
deze harde situaties verwachten we bovendien dat meer zakelijke onderhandelingsstrategieën, zoals ‘ruilen’ en ‘rationeel overtuigen’, positief uitwerken. Een laatste
verwachting is dat ‘rationeel overtuigen’ vooral goed aansluit bij daders afkomstig uit een
lage-contextcultuur en veel minder bij daders uit een hoge-contextcultuur.

Hoofdstuk 3 : Analyse van de onderhandelingen 5

Ellen Giebels en Sigrid Noelanders

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste uitkomsten met betrekking tot de 35
geanalyseerde crisisincidenten. Daarvoor gaan we allereerst in op de opzet van het
onderzoek. Aan bod komen de procedures die werden doorlopen, de methode van
dataverzameling, en de gekozen analysetechnieken. Daarna geven we een overzicht van
het daadwerkelijk gebruik van de Tafel van Tien door politieonderhandelaars en daders.
We rapporteren vervolgens in hoeverre dit gedrag varieert als gevolg van het type
incident. Verder besteden we ruim aandacht aan de effectiviteit van beïnvloedingsstrategieën in onderhandelingen en in hoeverre dit afhankelijk is van het type incident. In
gijzelingssituaties gaan we in op de fase van onderhandeling en koppelen we de
belangrijkste bevindingen aan enkele aanvullende inzichten die volgden uit een tweetal
interviews met gijzelnemers. Bij ontvoeringen en afpersingen besteden we vooral
aandacht aan de interactiepatronen tussen onderhandelaar en dader en de culturele
context die in veel situaties een rol blijkt te spelen.

1.

De opzet van het onderzoek

1.1. Procedure en dataverzameling
Na goedkeuring van het onderzoeksproject door verschillende instanties en na het
tekenen van een protocolakkoord tussen de betrokken partijen, is contact gezocht met de
Belgische en Nederlandse politieonderhandelaars met de vraag geluidsopnames van
onderhandelingen ter beschikking te stellen van het onderzoek. In Nederland gebeurde dit
via het Nederlands Onderhandelaars Platform (NOP), in België via de Directie Speciale
Eenheden (DSU) van de Belgische Federale politie. Daarbij vroegen we de
onderhandelaars zaken voor te dragen die voldeden aan de volgende criteria:
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1. De onderhandelingen moesten op band zijn vastgelegd. Dit is niet evident, omdat het
niet altijd mogelijk is geluidsopnames te maken. Wel is het zo dat dit vooral de laatste
jaren steeds systematischer gebeurt;
2. Er moest voldoende communicatie tussen onderhandelaar en dader zijn geweest om
zinnige uitspraken over de effectiviteit van de onderhandeling te kunnen doen. We
hanteerden hierbij een minimumgrens van 10 minuten contact;
3. Er moest aanvullende informatie over het incident beschikbaar zijn. Bij voorkeur
waren er zowel dossiers over het incident voorhanden als een vertegenwoordiger van
het onderhandelingsteam, die de onderhandelingen kon toelichten;
4. De incidenten moesten van relatief recente datum zijn. Bij voorkeur moesten zij
hebben plaatsgevonden in de afgelopen 10 jaar; zij mochten in elk geval niet ouder
zijn dan 15 jaar.

Daarnaast werd ook besloten een aantal incidenten die nog onder de rechter waren buiten
beschouwing te laten. Uiteindelijk bleken 19 Nederlandse en 16 Belgische casussen te
voldoen aan bovengenoemde criteria. De Nederlandse casussen waren afkomstig uit de
politieregio’s Rotterdam-Rijnmond (3), Amsterdam-Amstelland (3), Utrecht (3),
Limburg-Noord (3), Limburg-Zuid (2), Brabant-Zuid-Oost (2), Brabant-Noord (2) en
Noord-Oost-Gelderland (1). De Belgische casussen betroffen in 5 gevallen Waalse zaken,
de overige 11 incidenten speelden in Vlaams gebied. Meer dan 70 % van de incidenten
vond plaats in de afgelopen 5 jaar. Alle daders waren van het mannelijke geslacht. In
bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de in het onderzoek opgenomen casussen met
een aantal aanvullende gegevens.

1.2. Overzicht van de casussen
Van de 35 incidenten ging het in 9 gevallen om gijzeling, in 16 gevallen om ontvoering
en in 10 gevallen om afpersing. Na een eerste inspectie van de geselecteerde incidenten
bleek dat bij de gijzelingszaken onderscheid te maken valt naar drie subcategorieën. De
eerste categorie betreft gijzelingen als gevolg van problemen in de relatiesfeer die
escaleren. Hierdoor lopen de emoties zo hoog op dat een ongeplande gijzeling het gevolg
is. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is een vader die na een echtscheiding ruziet
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met zijn ex-vrouw over een omgangsregeling met de kinderen en haar gijzelt wanneer
deze ruzie escaleert. Dit hebben we eerder getypeerd als een typische zachte
onderhandelingssituatie (zie hoofdstuk 1). Een tweede categorie gijzelingen betreft
gijzelnemers die bewust kiezen voor een gijzeling om aandacht te krijgen voor een
probleem of om een zaak aan de orde te stellen. Een extreem voorbeeld hiervan waren de
gijzelingen in de jaren 70 door Molukkers die streefden naar een vrije Republiek der
Zuid-Molukken. Alleen in deze situaties is er dus sprake van een geplande gijzeling. De
derde categorie betreft individuen met een criminele achtergrond die aan de politie
proberen te ontsnappen. Voorbeelden hiervan zijn een uit de hand gelopen bankoverval,
een gedetineerde die aan detentie probeert te ontsnappen of criminelen die achtervolgd
worden door de politie. Deze situaties zijn weliswaar ongepland, maar kunnen eerder als
harde onderhandelingssituaties getypeerd worden. Zo worden er vaak (materiële) eisen
gesteld en worden slachtoffers meer instrumenteel bekeken, ook omdat er vaak op
voorhand geen persoonlijke band met de slachtoffers bestaat.
Alle 26 ontvoerings- en afpersingszaken konden verder worden getypeerd als harde
onderhandelingssituaties. Van de 26 incidenten was het in 24 zaken te doen om het
verkrijgen van geld, in één geval ging het om waardepapieren en in één geval om het
verkrijgen van informatie.

1.3. De onderzoeksstrategie
In 20 gevallen werden de onderhandelingen in een andere taal dan het Nederlands
gevoerd; deze onderhandelingen werden ofwel tijdens de onderhandeling door een tolk
vertaald, ofwel na de onderhandeling door een vertaalbureau vertaald. Daarna werden
alle onderhandelingen gecodeerd door twee onafhankelijke beoordelaars. Iedere
spreekbeurt van de onderhandelaar en van de dader kreeg een code, die de dominante
boodschap van die spreekbeurt representeerde. Daarvoor werd een uitputtend
codeerschema ontwikkeld. Dit codeerschema kwam tot stand na analyse van eerdere
incidenten en inbreng van de Belgische en Nederlandse onderhandelaars. Het
codeerschema bevatte in totaal 13 mogelijke codes. De eerste tien codes kwamen overeen
met de ‘Tafel van Tien’ (zie Hoofdstuk 2). Hiervan richten drie strategieën zich vooral op
de onderlinge relaties tussen de partijen, terwijl een zevental strategieën zich meer op de
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inhoud van de onderhandeling richten. Daarnaast werden drie categorieën van uitspraken
geïdentificeerd die niet direct betrekking hebben op beïnvloeding, maar eerder op
informatie-uitwisseling tussen de partijen, namelijk:
1) Uitwisseling van zakelijke informatie, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van
wapens en slachtoffers of over het gebruik van de telefoon;
2) Uitwisseling van gevoelsinformatie, bijvoorbeeld uitspraken die aangeven dat je
verdrietig of opgelucht bent;
3) Uitwisseling van procedurele informatie, bijvoorbeeld wanneer een plan voor
aflevering van materiële zaken wordt doorgesproken.
Met behulp van transcripten afkomstig uit de opleiding van onderhandelaars werd net zo
lang getraind totdat een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Cohen’s Kappa) van .75 was
bereikt. Deze training duurde circa 30 uur. Daarna gingen de codeurs met het
daadwerkelijke onderzoeksmateriaal aan de slag. Zij gaven afzonderlijk van elkaar elke
spreekbeurt in een gesprek één code. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hiervan was
goed: per incident varieerde deze van .70 tot .92 met een gemiddelde van .85. Wanneer
de twee beoordelaars het niet met elkaar eens waren, werd middels discussie besloten
welke code uiteindelijk het beste van toepassing was op de betreffende spreekbeurt.
De coderingen van de spreekbeurten werden aangevuld met informatie uit de dossiers en
ingevoerd in 2 verschillende statistische programma’s, namelijk SPSS (Statistical
Program for Social Sciences) en Analyzing Interaction: Sequential Analysis with SDIS
and GSEQ (Bakeman & Quera, 1995). Bij de bespreking van de resultaten richten we ons
op de beïnvloedingsstrategieën van de politieonderhandelaars. Verder gaan we alleen in
op significante resultaten (p < .01).

2.

Resultaten

2.1. Het gedrag van de politieonderhandelaar en het gedrag van de dader
Het gedrag van de politieonderhandelaar
De 35 incidenten bevatten in totaal 8935 spreekbeurten van de politieonderhandelaars.
Hiervan konden 2444 spreekbeurten getypeerd worden als informatie-uitwisseling (27%).
Dit betreft voor het grootste gedeelte de uitwisseling van zakelijke informatie (19%),
gevolgd door procedurele informatie (7%) en gevoelsinformatie (1%). Daarnaast konden
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6491 spreekbeurten (73%) getypeerd worden als beïnvloedingsgedrag. In tabel 3.1 wordt
een uitsplitsing gemaakt naar het type beïnvloedingsstrategie. Omdat de duur van de
verschillende incidenten nogal wisselde, werd daarvoor eerst per incident de relatieve
mate van voorkomen van elk type gedrag bepaald (in %).

Tabel 3.1. Beïnvloedingsstrategieën van de onderhandelaar naar type incident
Gijzeling

Ontvoering

Afpersing

Totaal

Relationeel
Aardig zijn

32 %

>

21 %

17 %

22 %

Gelijkwaardig zijn

4%

>

1%

1%

1.5 %

Geloofwaardig zijn

8%

5%

5%

6%

Emotioneel appèl

3%

2%

0.5 %

2%

Intimidatie

1%

6%

7%

5%

Beperking opleggen

3%

5%

7 %

5%

Directe druk

18 %

16 %

17 %

17 %

Legitimeren

1%

0.5 %

0.5 %

0.5 %

Ruilen

1%

2%

2%

1.5 %

Rationeel overtuigen

9%

8%

9%

8%

Totaal

80 %

Inhoudelijk

<

>

66.5 %

>

66 %

68.5 %

Noot. Significante verschillen zijn met een < (kleiner dan) of een > (groter dan) teken aangegeven.

Over alle incidenten heen blijkt dat de helft van het beïnvloedingsgedrag te typeren valt
als relationele strategie en de andere helft als inhoudelijke strategie. Gemiddeld werd in
een onderhandeling het meest gebruik gemaakt van de strategieën ‘aardig zijn’, ‘directe
druk’ en ‘rationeel overtuigen’. Opvallend is dat dit zowel geldt voor gijzelingen,
ontvoeringen als afpersingen. Verder werden een drietal significante verschillen
gevonden tussen gijzelingen enerzijds en ontvoeringen en afpersingen anderzijds. In
gijzelingsincidenten worden de relationele beïnvloedingsstrategieën ‘aardig zijn’ en
‘gelijkwaardig zijn’ meer gebruikt, terwijl ‘intimidatie’ meer wordt gebruikt in
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ontvoeringen en afpersingen. Emotioneel appèl wordt meer gebruikt in gijzelingen en
ontvoeringen en minder in afpersingen. Opvallend is de sterke gelijkenis qua gebruikte
beïnvloedingsstrategieën in ontvoeringen en afpersingen. Bij het bekijken van de totale
percentages zien we dat er bij gijzelingen relatief meer beïnvloedingsgedrag is in
vergelijking met ontvoeringen en afpersingen.

De samenhang tussen de beïnvloedingsstrategieën
Middels een statistische techniek, factoranalyse genaamd, is het mogelijk in kaart te
brengen hoe de verschillende beïnvloedingsstrategieën zich tot elkaar verhouden. Dit
betekent dat gedragingen die dichter in mekaars nabijheid worden geplaatst veelvuldig
samen optreden. Het patroon dat daaruit naar voren kwam is weergegeven in figuur 3.1.
Aan de linkerkant is te zien dat vechtstrategieën zoals ‘intimidatie’ en ‘beperking
opleggen’ vaak samen optreden. Deze strategieën kunnen worden gezien als uitingen van
competitie. Aan het andere uiterste van deze horizontaal weergegeven dimensie vinden
we dat de strategieën ‘gelijkwaardig zijn’, ‘aardig zijn’ en ‘emotioneel appèl’ veelvuldig
samen optreden. Deze meer affectieve strategieën zijn sterk gericht op samenwerking.
Ongeveer halverwege deze dimensie valt ‘ruilen’, een strategie die zich kenmerkt door
een mix van coöperatie en competitie.
De strategieën die dicht geplaatst zijn bij de verticale as lijken cognitief van aard. Daarbij
valt onderscheid te maken naar indirecte strategieën zoals het je beroepen op regels en
procedures (legitimeren) of beroep doen op je kennis die je als onderhandelaar bezit, in
de vorm van geloofwaardig zijn. Meer directe strategieën betreffen strategieën waarbij
men probeert de ander te overtuigen door het aandragen van argumenten en het
veelvuldig herhalen daarvan. Het gevonden patroon vertoont sterke overeenkomsten met
eerder onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse en Vlaamse studenten de samenhang
tussen de verschillende strategieën hebben waargenomen (zie Giebels, 2002).
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Figuur 3.1. De Tafel van Tien: onderlinge samenhang

Legitimeren
Geloofwaardig zijn

Intimidatie

Gelijkwaardig zijn

Beperking opleggen

Ruilen

Aardig zijn
Emotioneel appèl

Rationeel overtuigen
Directe druk

Het gedrag van de dader
In de 35 incidenten werden in totaal 8991 spreekbeurten van daders gecodeerd. Hiervan
konden 2944 spreekbeurten getypeerd worden als informatie-uitwisseling (33%). Net als
bij de politieonderhandelaars betrof dit voor het grootste gedeelte de uitwisseling van
zakelijke

informatie

(23%),

gevolgd

door

procedurele

informatie

(7%)

en

gevoelsinformatie (3%). Verder konden 6047 spreekbeurten (67 %) getypeerd worden als
beïnvloedingsgedrag. In tabel 3.2. wordt een uitsplitsing gemaakt naar het type
beïnvloedingsstrategie. We zien dat niet alleen onderhandelaars, maar ook daders
regelmatig relationeel gedrag vertonen en daarbij vooral kiezen voor ‘aardig zijn’.
Daarnaast passen zij veelvuldig ‘intimidatie’ en ‘directe druk’ toe en in iets mindere mate
‘rationeel overtuigen’. Uit de analyses kwam slechts één significant verschil naar voren.
Ontvoerders en gijzelnemers doen meer beroep op emotioneel appèl dan afpersers.
In de volgende paragrafen proberen we meer inzicht te verkrijgen in het effect van de
verschillende beïnvloedingsstrategieën. Daarbij nemen we het gedrag van de
onderhandelaar

als

gijzelingssituaties,

uitgangspunt.
daarna

We

bespreken

gaan
we

eerst
de

in op

uitkomsten

onderhandelingssituaties, met name de ontvoeringen en afpersingen.
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voor
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harde
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Tabel 3.2. Beïnvloedingsstrategieën van de dader naar type incident
Gijzeling

Ontvoering

Afpersing

Totaal

Aardig zijn

19 %

14 %

13 %

15 %

Gelijkwaardig zijn

1%

1%

0.5 %

1%

Geloofwaardig zijn

3%

5%

4%

4%

Emotioneel appèl

1%

1%

0.1 %

0.5 %

Intimidatie

15 %

16 %

19 %

16.5 %

Beperking opleggen

5%

4%

4%

Directe druk

14 %

17 %

18 %

16.5 %

Legitimeren

0.2 %

0.3 %

0.3 %

0.2 %

Ruilen

1%

2%

1%

1%

Rationeel overtuigen

9%

8%

7%

8%

Totaal

68.2 %

68.3%

66.9 %

Relationeel

Inhoudelijk
>

4%

66.7%

Noot. Significante verschillen zijn met een < (kleiner dan) of een > (groter dan) teken aangegeven.

2.2. Gijzelingen: de Tafel van Tien en effectiviteit
Een eerste manier om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van de
beïnvloedingsstrategieën is door deze te relateren aan de uiteindelijke afloop van het
incident. In principe kan een onderhandeling bij een gijzeling als effectief worden
beschouwd wanneer:
1) alle betrokkenen gedurende de onderhandeling fysiek ongedeerd blijven.
2) de onderhandelingen vreedzaam worden beëindigd omdat de gijzelnemer besluit
er mee op te houden.
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Vier van de 9 gijzelingssituaties voldeden aan beide criteria, vijf andere gijzelingen niet.6
Deze kunnen daarom als minder effectief worden beschouwd7.
Vóór de analyses werd de totale duur van de onderhandeling eerst opgedeeld in drie
fasen: de eerste 20 % van de interactie werd beschouwd als de aanvangsfase; de
daaropvolgende 60 % als de probleemoplossingsfase waarin de daadwerkelijke
onderhandelingen plaatsvinden. De laatste 20 % van de onderhandeling kan worden
beschouwd als de beëindigingsfase. Er werden een aantal analyses gedaan om te kijken of
er over alle gijzelingssituaties heen verschillen in beïnvloedingsstrategieën waren tussen
relatief effectieve en relatief ineffectieve incidenten en of dat per fase verschilde.

De aanvangsfase
Tabel 3.3. geeft de resultaten voor de aanvangsfase. Hieruit blijkt dat onderhandelaars in
relatief effectieve gijzelingen meer zachte affectieve strategieën gebruiken zoals aardig
zijn, geloofwaardig zijn en emotioneel appèl dan in relatief ineffectieve gijzelingen. Deze
verschillen zijn echter niet significant. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in veel
gijzelingssituaties de emoties in het begin vaak extreem hoog zijn. Dergelijke
spanningsgevoelens of ‘arousal’ hinderen mensen over het algemeen om informatie, en
dus ook beïnvloedingspogingen van een ander, goed te verwerken. Daarnaast ligt het
voor de hand dat de gijzelnemer in de eerste contacten vooral zijn verhaal wil doen of
zijn stempel op de onderhandelingen wil drukken. Omdat tegelijkertijd praten en goed
luisteren welhaast onmogelijk zijn, staat de gijzelnemer in de beginfase waarschijnlijk
meer op ‘zenden’ dan op ‘ontvangen’. Het is ook aannemelijk dat latere fasen een steeds
sterkere invloed hebben op de uiteindelijke afloop.

6

Dit bleek gelijkmatig verdeeld over de drie eerder geïdentificeerde subgroepen (relationeel,
ideëel en crimineel): elke subcategorie bevatte minstens één relatief effectieve en één relatief
ineffectieve gijzeling.
7
Deze relatieve effectiviteitsmaat houdt geen rekening met contextuele factoren, zoals de invloed
van medicatie of drugs, de gerechtelijke voorgeschiedenis van de dader of interventies van
derden, die het eindresultaat van het incident kunnen beïnvloeden. Daarmee sluiten we niet uit dat
het werk van een onderhandelaar in een door ons als relatief ineffectief gelabeld incident, binnen
de ruimere operationele en gerechtelijke context als effectief kan worden gezien.
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Tabel 3.3. De aanvangsfase bij gijzelingen: de Tafel van Tien en effectiviteit
Uitkomst:

Effectief

Ineffectief

Aardig zijn

34 %

28 %

Gelijkwaardig zijn

8%

5%

Geloofwaardig zijn

8%

11 %

Emotioneel appèl

2%

1%

Intimidatie

1%

0%

Beperking opleggen

1%

4%

Directe druk

18 %

20 %

Legitimeren

0.5 %

1%

Ruilen

0.5 %

2%

Rationeel overtuigen

9%

4%

Relationeel

Inhoudelijk

De probleemoplossingsfase
In de langste fase van de onderhandeling vinden we wel een aantal verschillen.
Opmerkelijk is dat een aantal strategieën die relatief weinig voorkomen wel veel uit
blijken te maken. Ten eerste zien we dat relationeel gedrag van een onderhandelaar
gericht

op

‘gelijkwaardig

zijn’

meer

wordt

vertoond

in

relatief

effectieve

gijzelingssituaties dan in relatief ineffectieve gijzelingssituaties. Gelijkwaardig zijn is een
strategie die erop is gericht iets gezamenlijks te creëren. Dit kan bijvoorbeeld een
gezamenlijke hobby zijn, gezamenlijke ervaringen of zelfs een gezamenlijke vijand. Het
belang van iets gezamenlijks te creëren komt in de gijzelingsliteratuur vaker naar voren.
Dit wordt ook wel aangeduid als het opbouwen van ‘rapport’ (zie bijv. McMains &
Mullins, 2001).
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Tabel 3.4. De probleemoplossingsfase bij gijzelingen: de Tafel van Tien en effectiviteit
Uitkomst:

Effectief

Ineffectief

Aardig zijn

33 %

31 %

Gelijkwaardig zijn

6%

Geloofwaardig zijn

9%

7%

Emotioneel appèl

3%

2.5 %

Intimidatie

1%

1%

Beperking opleggen

0.5 %

Directe druk

18 %

17.5 %

Legitimeren

0%

1%

Ruilen

0.5 %

1.5 %

Rationeel overtuigen

12 %

8%

Relationeel

>

2%

Inhoudelijk

<

5%

Daarnaast blijkt dat relatief ineffectieve gijzelingen gekenmerkt worden door een hogere
mate van ‘beperking opleggen’. Onderhandelaars leggen een gijzelnemer beperkingen op
wanneer zij dingen moeten uitstellen of niet aan een verzoek kunnen voldoen. Onze
gegevens suggereren dat naarmate dit meer gebeurt, de kans op een ongewenste afloop
groter wordt.

De beëindigingsfase
In deze laatste fase van de onderhandeling vinden we slechts één significant verschil,
namelijk emotioneel appèl (zie tabel 3.5.). Een verklaring hiervoor is dat in deze fase
vaak de uitwisseling van informatie centraal staat. Er wordt immers toegewerkt naar een
ontknoping en daarvoor moeten afspraken worden gemaakt. In overeenstemming met de
praktijkaanbeveling om dergelijke afspraken goed door te spreken, om zo de veiligheid
van alle betrokkenen te kunnen waarborgen, vonden we dat er in relatief effectieve
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gijzelingen meer procedurele afspraken tussen de partijen werden gemaakt, dan in relatief
ineffectieve gijzelingen.

Tabel 3.5. De beëindigingfase bij gijzelingen: de Tafel van Tien en effectiviteit
Uitkomst:

Effectief

Ineffectief

Aardig zijn

32 %

30 %

Gelijkwaardig zijn

2%

1%

Geloofwaardig zijn

6%

7%

Relationeel

Inhoudelijk
Emotioneel appèl

11 %

>

4%

Intimidatie

1%

0.5 %

Beperking opleggen

4%

2%

Directe druk

17 %

21 %

Legitimeren

4%

0%

Ruilen

0.2 %

1.5 %

Rationeel overtuigen

4%

7%

Interactie tussen onderhandelaar en gijzelnemer
In deze paragraaf rapporteren we de belangrijkste bevindingen die volgen uit de
interactieanalyse, een analysemethode die interactiepatronen tussen onderhandelaar en
dader in kaart brengt8. De uitkomsten van die analyses geven aan hoe groot de kans is dat
een bepaald type beïnvloedingsgedrag van een onderhandelaar op tijdstip 1 gevolgd
wordt door een bepaald type gedrag van de gijzelnemer op tijdstip 2. Als die kans
significant groter is dan op basis van toeval verwacht mag worden, betekent dit dat de
betreffende beïnvloedingsstrategie een bepaalde reactie van de gijzelnemer uitlokt. Is die
kans significant kleiner dan op basis van toeval verwacht mag worden, dan betekent dit

8

Analyzing Interaction, Sequential Analysis with SDIS and GSEQ (Bakeman & Quera, 1995).
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dat de betreffende beïnvloedingsstrategie een bepaalde reactie van de gijzelnemer
ontmoedigt.
Interactieanalyse biedt de mogelijkheid om op een ander niveau uitspraken te doen over
de effectiviteit van de onderhandelingen. Immers, deze analyses geven inzicht in welke
beïnvloedingsstrategieën van een onderhandelaar kans geven op gewenst gedrag van een
dader, of juist op ongewenst gedrag. Als gewenst gedrag van een dader zien we uitingen
van ‘aardig zijn’ en ‘gelijkwaardig zijn’. Deze gedragingen wijzen immers op de
ontwikkeling van positieve gevoelens van de dader voor de onderhandelaar. Daarnaast
zou ‘ruilen’ als wenselijk beschouwd kunnen worden: een gijzelnemer is immers (deels)
bereid je tegemoet te komen en je iets terug te geven voor wat hij ontvangt.
Als ongewenst gedrag van een dader beschouwen we de harde competitieve gedragingen
‘intimidatie’ en ‘beperking opleggen’. Intimidatie betreft vaak dreigementen en uitingen
van fysiek geweld richting onderhandelaar of slachtoffer, terwijl een beperking vaak
wordt opgelegd in de vorm van een deadline (zie ook figuur 3.1.).
In de onderstaande figuren 3.2., 3.3. en 3.4. worden, per eerder geïdentificeerd
incidenttype (relationeel, ideëel en crimineel), de significante resultaten weergegeven.
Daarbij geven we steeds in subtabel A aan welke strategieën van een onderhandelaar een
als gewenst beschouwde reactie van de gijzelnemer opleveren. In subtabel B doen we dit
voor de als ongewenst beschouwde gedragingen. In subtabel C, ten slotte, rapporteren we
bevindingen voor de overige strategieën. Een vette pijl (

) betekent dat een bepaalde

strategie van een onderhandelaar daaropvolgend gedrag van een gijzelnemer uitlokt,
terwijl een stippelpijl (

) juist betekent dat een bepaalde strategie het daaropvolgende

gedrag van een gijzelnemer ontmoedigt.

De relationele gijzeling
De drie gijzelingen als gevolg van escalatie in de relatiesfeer bevatten in totaal 2040
spreekbeurten van onderhandelaar en gijzelnemer. Figuren 3.2.A, 3.2.B en 3.2.C geven
de belangrijkste uitkomsten van de interactieanalyse.
Uit figuur 3.2.A blijkt ten eerste dat een emotioneel appèl door de onderhandelaar zowel
aardig als gelijkwaardig gedrag oproept. Een verklaring hiervoor is dat er voornamelijk in
relationele gijzelingen al een persoonlijke band bestaat tussen slachtoffer en gijzelnemer.
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Daardoor zal de gijzelnemer eerder geneigd zijn deze persoon te zien als een individu met
bestaansrecht dan puur als een ruilmiddel.

Figuur 3.2.A De relationele gijzeling: gewenste reactiepatronen

Strategie onderhandelaar

Reactie gijzelnemer

Emotioneel appèl

aardig zijn

Legitimeren

gelijkwaardig zijn

Ruilen

ruilen

Aardig zijn

intimidatie
ontmoedigt

Daarnaast roepen de tactieken ‘legitimeren’ (het verwijzen naar regels en procedures) en
‘ruilen’ aardig gedrag op. Verder zien we dat ruilvoorstellen van een onderhandelaar
beantwoord worden met ruilvoorstellen van een gijzelnemer en dat ‘aardig zijn’ de kans
op intimidatie door de dader doet afnemen. Dit kan uiteraard ook beschouwd worden als
een gewenste reactie.
Voor wat betreft ongewenste reacties zien we dat ‘intimidatie’ en ‘directe druk’ van een
onderhandelaar leiden tot intimidatie en het opleggen van beperkingen (zie figuur 3.2.B).
Verder leidt uitspraken die refereren aan het geloofwaardig zijn van de onderhandelaar
tot intimiderend gedrag bij de dader.

Figuur 3.2.B De relationele gijzeling: ongewenste reactiepatronen

Strategie onderhandelaar

Reactie gijzelnemer

Geloofwaardig zijn

intimidatie

Intimidatie

beperking opleggen

Directe druk
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Figuur 3.2.C geeft nog een tweetal aanvullende bevindingen. Het opleggen van een
beperking door de onderhandelaar roept niet zozeer agressief gedrag op maar leidt wel
vaak tot een herhaling van standpunten in de zin van neutrale directe druk. Daarnaast
leidt ‘directe druk’ door de onderhandelaar tot meer uitspraken van een gijzelnemer die
verwijzen naar zijn eigen geloofwaardigheid.

Tabel 3.2.C De relationele gijzeling: overige reactiepatronen

Strategie onderhandelaar

Reactie gijzelnemer

Beperking opleggen

directe druk

Directe druk

geloofwaardig zijn

De ideële gijzeling
De drie geplande gijzelingen door een gijzelnemer die iets aan de orde wil stellen
bevatten in totaal 3915 spreekbeurten van onderhandelaar en gijzelnemer. Figuur 3.3.A,
3.3.B en 3.3.C geven de belangrijkste uitkomsten van de interactieanalyse.
Uit figuur 3.3.A blijkt dat geloofwaardig gedrag, waarbij een onderhandelaar laat zien
over expertise te beschikken en zijn betrouwbaarheid aantoont, beloond wordt met aardig
gedrag van een gijzelnemer. Ook roepen ‘legitimeren’ en ‘rationeel overtuigen’ aardig
gedrag op bij de gijzelnemer. Dit is in lijn met eerdere bevindingen dat strategieën
waarmee je aangeeft iets voor de ander te kunnen betekenen (geloofwaardig zijn,
rationeel overtuigen en legitimeren), leiden tot een positievere reactie.
Figuur 3.3.A De ideële gijzeling: gewenste reactiepatronen
Strategie onderhandelaar

Reactie gijzelnemer

Geloofwaardig zijn

aardig zijn

Legitimeren

gelijkwaardig zijn

Rationeel overtuigen
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Wanneer we kijken naar strategieën van een onderhandelaar die ongewenst gedrag
uitlokken dan zien we dat ‘een beperking opleggen’ leidt tot intimidatie, terwijl ‘directe
druk’ de kans vergroot dat de gijzelnemer de politieonderhandelaar een beperking oplegt
(zie figuur 3.3.B). Opvallend is ook dat aardig gedrag van een onderhandelaar de kans op
symmetrisch aardig gedrag van een gijzelnemer verkleint. Een verklaring voor deze
bevindingen kan zijn dat de ideële gijzelnemer wantrouwend staat tegenover de
autoriteiten. Vaak is hij in eerdere pogingen om zijn zaak aan de orde te stellen door
dezelfde autoriteiten teleurgesteld of niet serieus genomen.

Figuur 3.3.B

De ideële gijzeling: ongewenste reactiepatronen

Strategie onderhandelaar

Reactie gijzelnemer

Beperking opleggen

intimidatie

Directe druk

beperking opleggen

Aardig zijn

aardig zijn
ontmoedigt

In figuur 3.3.C rapporteren we wederom een aantal aanvullende bevindingen. Deze
bevestigen het beeld dat hiervoor al naar voren kwam. Zo blijkt dat ‘aardig zijn’ van een
onderhandelaar het gebruik van argumenten door een gijzelnemer vergroot. Verder zien
we dat wanneer een onderhandelaar een emotioneel appèl doet op de gijzelnemer dit een
symmetrische reactie oproept; de ideële gijzelnemer is geneigd ook een emotioneel appèl
op de onderhandelaar te doen. Ook een beperking opleggen leidt tot een grotere kans op
het doen van een emotioneel appèl. De ideële gijzelnemer lijkt dus geneigd om te
reageren met een emotioneel appèl en begrip te vragen voor zijn eigen situatie.
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Figuur 3.3.C De ideële gijzeling: overige reactiepatronen
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De criminele gijzeling
De drie gijzelingen van criminelen die aan de politie proberen te ontsnappen bevatten in
totaal 4262 spreekbeurten van onderhandelaar en gijzelnemer. Figuren 3.4.A, 3.4.B en
3.4.C geven de belangrijkste uitkomsten van de interactieanalyse.
Uit figuur 3.4.A blijkt dat de kans op gewenste reacties veel kleiner is dan bij de
relationele en ideële gijzeling. Alleen uitspraken van de onderhandelaar die gericht zijn
op iets gezamenlijks lijken een positieve uitwerking te hebben en wederzijds
gelijkwaardig gedrag op te roepen.

Figuur 3.4.A De criminele gijzeling: gewenste reactiepatronen
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Voor wat betreft de ongewenste reacties, zien we in figuur 3.4.B dat een ruilvoorstel van
een onderhandelaar geen symmetrisch ruilgedrag van een gijzelnemer oproept, maar
eerder hard onderhandelingsgedrag, zoals een beperking opleggen. Dit suggereert dat
gedrag van de onderhandelaar dat erop is gericht de ander ergens halverwege tegemoet te
komen, door de criminele gijzelnemer wordt uitgebuit.
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Figuur 3.4.B De criminele gijzeling: ongewenste reactiepatronen
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In figuur 3.4.C rapporteren we een heel aantal aanvullende interactiepatronen die werden
gevonden. In lijn met het voorgaande bevestigen deze dat een te zachte opstelling van de
onderhandelaar lijkt te worden uitgebuit. Zo is de kans groot dat een gijzelnemer reageert
met directe druk op ruilvoorstellen van een onderhandelaar. Ook aardig gedrag van een
onderhandelaar wordt niet beantwoord met aardig gedrag, maar eerder met aan
positiemacht gerelateerde geloofwaardigheid. Aan de andere kant blijkt ook dat
intimidatie van een onderhandelaar de kans op een onverminderd harde opstelling van de
gijzelnemer vergroot. Alleen een meer neutrale stevige opstelling van een onderhandelaar
lijkt een positieve uitwerking te hebben in de zin dat het druk uitoefenen door de
gijzelnemer ontmoedigt.

Figuur 3.4.C De criminele gijzeling: overige reactiepatronen
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Dit geldt ook voor aan positiemacht gerelateerde geloofwaardigheid van de
onderhandelaar. Verder lijkt een criminele gijzelnemer meer geneigd om te komen met
contra-argumenten wanneer een onderhandelaar probeert hem te overtuigen of wanneer
deze een emotioneel appèl op hem doet. Ten slotte valt op dat geen enkel specifiek
gedrag van een onderhandelaar intimidatie uitlokt. Daarmee lijkt het gebruik daarvan
onvoorspelbaar.

Interviews met daders: aanvullende bevindingen
In het kader van het onderzoek was het mogelijk om met twee gijzelnemers van een
criminele gijzeling een interview te houden. Beide gijzelnemers, één uit België en één uit
Nederland, waren ten tijde van het interview nog gedetineerd als gevolg van de gijzeling.
Als reden voor medewerking gaven zij aan dat het zorgde voor wat welkome afwisseling
tijdens hun detentie. Ook de aandacht die zij daarmee kregen en de mogelijkheid om hun
kant van het verhaal te kunnen vertellen, speelden een rol. De interviews werden gedaan
aan de hand van een tevoren uitgewerkt interviewschema (zie bijlage 2) en duurden elk
ruim twee uur. We bespreken een drietal thema’s die uit beide interviews naar voren
kwamen. Deze gemeenschappelijkheden zijn des te opvallender aangezien de incidenten
verschillend van aard waren. Zo was er in één gijzeling sprake van twee daders en in het
andere geval van slechts één gijzelnemer. Ook de afloop verschilde; één gijzeling werd
vrijwillig beëindigd terwijl de ander eindigde met een interventie van de politie.

Aanvang van de gijzeling
Ten eerste bleek dat de daders, ook al hadden ze de actie niet gepland, zo snel mogelijk
de zaak onder controle probeerden te krijgen. Daartoe werden de gegijzelden direct en
ernstig bedreigd om te zorgen dat zij zich volgzaam zouden opstellen. Een gijzelnemer
vertelde bijvoorbeeld direct in de beginfase aan een slachtoffer dat hij eerder al meerdere
mensen had vermoord, iets wat achteraf onjuist bleek te zijn. Tegelijkertijd leek het erop
dat de gijzeling hen ook het gevoel kon geven dat ze de politie in hun macht hadden en
dat de gijzeling daarom binnen hun eigen milieu statusverhogend was.
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Het aspect tijd
Het aspect tijd kwam op verschillende manieren naar voren. Aan de ene kant gaven de
gijzelnemers aan dat het met het verstrijken van de tijd steeds rustiger werd en dat de
vermoeidheid toenam. Enerzijds leidde dat tot een toename van realiteitszin, in die zin
dat zij beseften in welke situatie zij zich bevonden en wat de mogelijke consequenties
daarvan konden zijn. Anderzijds bleek dat hun gedrag impulsiever werd. Zo kwamen er
nieuwe eisen op tafel of werden eisen plotseling gewijzigd, zonder dat daar echt een
goede reden voor kon worden gegeven. Verder was opmerkelijk dat wanneer zij
vertelden over latere fasen van het incident, zij ook steeds meer positieve uitspraken
deden over slachtoffers (vgl. ‘Stockholm Syndroom’). Een ander punt met betrekking tot
het aspect tijd was dat zij aangaven dat veel dingen zo lang duurden voordat ze geregeld
waren. Een gijzelnemer die uiteindelijk opgaf zei daarover: “Er wordt wel eens vergeten
hoe lang het nog duurt voordat je je MAG overgeven. Als ik zeg “ik kom nu naar buiten,
dan zegt de politie ‘dat gaat niet’. Alles moet doorgesproken worden.”

Wantrouwen naar de politie en rol van de media
Een laatste punt dat regelmatig naar voren kwam was de vrees van gijzelnemers dat zij
door de politie zouden worden doodgeschoten. Over het algemeen was er veel
wantrouwen naar de politie toe, en ook naar de onderhandelaars van de politie. In dat
licht bezien werd contact met de media gezien als positief. De verwachting was dat door
de aanwezigheid van de media de politie minder snel zou overgaan tot een fysieke
interventie. Ook zouden de media de zaak kunnen belichten vanuit het perspectief van de
gijzelnemers.

2.3. Effectiviteit in harde onderhandelingssituaties: ontvoeringen en afpersingen
In deze paragraaf gaan we in op de resultaten van analyses van relatief harde
onderhandelingssituaties zoals ontvoering en afpersing. We richten ons daarbij primair op
interactieanalyse omdat het in dit soort zaken veel lastiger is dan bij gijzelingszaken om
aan de hand van de uiteindelijke afloop te bepalen of er sprake is van een relatief
effectieve of van een relatief ineffectieve onderhandeling. Zo is het criterium van
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aanhouding na vrijwillige overgave van de daders moeilijk toepasbaar. Niet alleen speelt
vrijwillige overgave niet in dit soort situaties, maar ook aanhouding van daders is vaak
afhankelijk van heel andere factoren dan de onderhandeling zelf. Er is immers vaak maar
een beperkt contact tussen onderhandelaar en dader. Daarmee is de afloop van een
incident bijvoorbeeld ook afhankelijk van informatie over de verblijfplaats van de dader
of het slachtoffer, buiten het onderhandelingsproces om.
Zoals verwacht, bleek uit tabel 3.1. en 3.2. al dat het onderhandelingsgedrag in
ontvoeringen en afpersingen sterke overeenkomsten met elkaar vertoont. Beide typen
onderhandelingen kunnen beschouwd worden als een zakelijke transactie en draaien
meestal om geld of andere materiële zaken. Daarom hebben we ontvoeringen en
afpersingen zaken bij de analyses samengenomen9. In wat volgt bespreken we eerst een
aantal algemene interactiepatronen, die we vonden ongeacht de culturele afkomst van de
daders. Daarna gaan we uitgebreid in op de culturele achtergrond van de daders (zie
hoofdstuk 2). In 14 gevallen van de 26 incidenten konden de daders immers ingedeeld
worden bij een hoge-contextcultuur10. We bespreken vervolgens eerst een aantal
bevindingen die onze indeling in lage- en hoge-contextculturen ondersteunen. Daarna
rapporteren we naar aanleiding van de interactieanalyse patronen die specifiek optreden
in lage-contextculturen gevolgd door interactiepatronen die specifiek optreden in hogecontextculturen. Daarnaast rapporteren we een aantal aanvullende bevindingen uit het
onderzoeksmateriaal.

Interactiepatronen bij ontvoeringen en afpersingen: algemene patronen
De 26 incidenten bevatten in totaal 7709 spreekbeurten van onderhandelaar en dader.
Figuur 3.5. geeft een overzicht van de interactiepatronen die we vonden ongeacht de
culturele achtergrond van de dader. In overeenstemming met een meer zakelijke
onderhandeling roept ruilen op tot ruilen en rationeel overtuigen tot rationeel overtuigen.
Verder zien we dat de geloofwaardigheid van een onderhandelaar belangrijk is voor het
9

We hebben geen analyses naar fasen in dit rapport opgenomen omdat we na inspectie van de
data geen verschillen tussen de fasen vonden
10
Van de 16 ontvoeringen waren 7 ontvoerders afkomstig uit een lage-contextcultuur en 9
ontvoerders uit een hoge-contextcultuur. Bij de 10 afpersingen was de verdeling over lage- en
hoge-contextculturen precies gelijk.
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creëren van een sfeer van samenwerking omdat de dader hierdoor sterker geneigd is zich
gelijkwaardig op te stellen. Ten slotte blijkt een standvastige opstelling van de
onderhandelaar door het uitoefenen van directe druk een grotere kans te geven op het
opleggen van een beperking van de dader. Deze patronen komen zoals verwacht sterk
overeen met meer zakelijke onderhandelingssituaties, waar vaak een sterke symmetrie in
onderhandelingsstrategieën wordt gevonden.
Figuur 3.5. Ontvoeringen en afpersingen: universele reactiepatronen
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Daders uit lage- versus hoge-contextculturen
Een aantal algemene bevindingen bevestigen eerdere theorievorming en onderzoek op het
gebied van verschillen tussen lage- en hoge-contextculturen (zie hoofdstuk 2). Ten eerste
bleek dat daders uit hoge-contextculturen vaker hiërarchisch getinte uitspraken deden. Dit
bleek bijvoorbeeld uit uitspraken van de daders zoals: “Ik wil de baas spreken”, “Ik heb
een onderdaan uitgezonden om het geld te halen”, en “Jij hebt geen positie om met mij te
praten”. Daarnaast signaleerden we ook meer indirecte communicatie. Daders deden
bijvoorbeeld uitspraken als “iemand meenemen” wat volgens de tolk zoveel betekent als
“ iemand doodmaken”. Een ander voorbeeld betrof de uitspraak: “dan hebben wij jouw
zoon “het”gedaan”. Dit was volgens de tolk een uitspraak met een negatieve lading wat
zoveel betekent als “dan gaat hij dood”. Daarnaast werden verplichtingen in de
relatiesfeer in verhoren vaker genoemd als reden voor de eigen betrokkenheid bij een
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incident. Zo zei dezelfde ontvoerder over zijn opdrachtgever: “Hij had me eten gegeven
en een huis; Daarom hielp ik hem”. Iets wel of niet “behoren” te doen lijkt dus meer af te
hangen van sociale verplichtingen dan van externe standaarden zoals de wet. Ten slotte
werd de indeling naar hoge en lage context culturen ondersteund door de bevinding dat
daders uit een lage-contextcultuur proberen de onderhandelaar meer rationeel te
overtuigen dan daders uit een hoge-contextcultuur (10 % versus 6 %). Bovendien oefenen
daders uit een hoge-contextcultuur meer directe druk uit dan daders uit een lagecontextcultuur (19% versus 15 %).

Interactiepatronen in lage-contextculturen
De 12 incidenten met daders uit lage-contextculturen bevatten in totaal 3848
spreekbeurten van onderhandelaar en dader. In figuur 3.6. zien we dat in de interactie met
daders uit een lage-contextcultuur het aardig zijn van een onderhandelaar een aardige
reactie van de ander stimuleert en de kans op het opleggen van een beperking doet
afnemen. Daarbij stimuleert ruilgedrag van een onderhandelaar ook uitspraken van een
dader over een band met de onderhandelaar. Opvallend lijkt de meer cognitieve reactie
van daders uit een lage-contextcultuur: een emotioneel appèl van een onderhandelaar
roept legitimeergedrag bij een dader op, terwijl intimiderende opmerkingen van een
onderhandelaar beantwoord worden met rationeel overtuigen.
Figuur 3.6. Ontvoeringen en afpersingen: lage-contextculturen
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Interactiepatronen in hoge-contextculturen
De 14 incidenten met daders uit hoge-contextculturen bevatten in totaal 3872
spreekbeurten van onderhandelaar en dader. Voor hoge-contextculturen zien we dat een
standvastige opstelling van de onderhandelaar middels directe druk leidt tot
ruilvoorstellen van een dader (zie figuur 3.7.). Daarnaast kunnen legitimeren en
emotioneel appèl als positief worden gezien omdat zij affectieve uitspraken van een dader
uit een hoge-contextcultuur over een band met de onderhandelaar stimuleren. In lijn
hiermee bleek ook dat het geven van gevoelsinformatie, een van de informatiecategorieën
die niet in de tabellen is opgenomen, leidde tot opmerkingen van de dader over
gelijkwaardig zijn.
Figuur 3.6. Ontvoeringen en afpersingen: hoge-contextculturen
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Aanvullende bevindingen: individu versus groep, het inschakelen van bemiddelaars en de
rol van het gezichtsverlies
Uit een verdere analyse van de onderhandelingen en dossiers met daarin ook de verhoren
van verdachten, kwamen nog een aantal interessante zaken met betrekking tot de
culturele context naar voren. We werken deze observaties uit aan de hand van een drietal
-onderling samenhangende- thema’s.

Individu versus groep
Het ondergeschikte belang van het individu en de nadruk op het belang van de groep
kwam in veel zaken naar voren. Zo verklaarde een ontvoerder van Chinese afkomst in
zijn verhoor: “Het was geen ontvoering, maar een zakelijk geschil. Dat heb ik het kind

ANALYSE VAN DE ONDERHANDELINGEN 59

ook verteld. Het was geen ontvoering omdat we het kind niet sloegen en steeds vroegen
wat hij wilde hebben. Hij kreeg eten en drinken11 en mocht ook televisie kijken”.
Verder zagen we dat in de onderhandelingen de groepen waartoe de partijen behoorden
veelvuldig werden betrokken. Dit bleek bijvoorbeeld uit het volgende gesprek waarbij
een afperser van Marokkaanse afkomst was:

(A = afperser; S = Slachtoffer)
A: “Beloof je nou dat het gewoon opgelost wordt?”
S: “Ja.”
A: “Weet je het zeker?”
S: “Ja, het wordt opgelost.”
A: “Zweer je het op je kinderen?”
S: “Wat zeg je?”
A: “Je moet op je kinderen zweren.”
S: “Ja.”
A: “Zweer dan!”
S: “Ik zweer op mijn kinderen…”
A: “en op je vrouw…
S: “en op mijn vrouw….”
A: “Dat?”
S: “Ik zweer op mijn kinderen en mijn vrouw dat ik eraan kom met het geld.”
A: “En dat er niks aan de hand is.”
S: “Ja”
A: “Ja. Dan moet je het zeggen.”
S: “Ik zweer op mijn kinderen en mijn vrouw dat er niks aan de hand is.”
A: “Ok.”.

Uit de bespreking van het volgende thema blijkt dat leden van de eigen groep ook een
actieve rol kunnen spelen bij de onderhandelingen.

11

Opvallend was dat ook in andere zaken het samen eten of samen drinken werd aangehaald als teken van
een goede relatie of om aan te geven dat je goed voor iemand zorgt.
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Bemiddelaars en andere partijen rond de onderhandeling
Bij veel van de onderhandelingen met daders uit hoge-contextculturen was er sprake van
derden die een belangrijke invloed op het verloop van de onderhandelingen hadden. Deze
derden werden meestal door de familie van het slachtoffer of door het slachtoffer zelf
ingeschakeld. Bij Turkse en Marokkaanse zaken betrof dit regelmatig (oudere)
familieleden van slachtoffers en daders, die elkaar opzochten om een uitweg voor de
problemen te vinden. Deze bemiddelingspogingen kunnen als een soort parallelle
onderhandelingen worden opgevat.
In ontvoeringen binnen een Chinese culturele context zagen we dat veelal neutrale
tussenpersonen werden ingeschakeld die geen directe familieband hadden met het
slachtoffer. Vaak bleken dit personen die binnen de Chinese gemeenschap al vaker als
bemiddelaar hadden opgetreden en vaak snel geld konden regelen. Het is hier een soort
onuitgesproken regel dat zij bij een geslaagde bemiddeling een bepaald percentage van de
onderhandelde som kregen.

De rol van gezichtsverlies
In een aantal zaken met daders uit een hoge-contextcultuur zagen we dat naast een
geldelijk motief het herstellen van gezichtsverlies een bijkomend motief was. Een
voorbeeld van een zaak waarin de rol van gezichtsverlies naar voren kwam, betrof een
afpersing binnen het Chinese milieu. De afperser bleek daar al eerder met het slachtoffer
te maken te hebben gehad. Destijds probeerde hij onder bedreiging van een vuurwapen
het slachtoffer geld afhandig te maken. Toevallig werd dit gezien door een getuige die de
politie alarmeerde, waardoor er uiteindelijk geen geldoverdracht plaats vond. Daarop
volgde een afpersing waarbij de dader alsnog probeerde zijn geld te krijgen. Zoals blijkt
uit het volgende stukje gesprek ging het daarbij niet meer uitsluitend om het geld:
(A = afperser; S = Slachtoffer)
A: “Jij hoort te weten wat ik bedoel”
S: “Ik heb jullie niet beledigd”
A: “Bij mijn volgende komst is de zaak niet zo eenvoudig meer”
S: “Ik weet niet wat je hiermee bedoelt”
A: “Jij hoort te weten wat ik bedoel”
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S: “Zoveel dat er is, zoveel moet ik geven”
A: “Als je het niet hebt, heb je het niet, als je het wel heb, heb je het wel. 1 woord.”
S: “Wat wil je dat ik doe?”
A: “Dat zeg jij zelf. Als jij mij aanzien geeft, geef ik jou ook aanzien….”

De afperser lijkt hiermee aan te geven dat hij zich door het hele gebeuren in zijn eer
aangetast voelt. Door de betrokkenheid van de politie heeft hij voor het oog van de eigen
gemeenschap gezichtsverlies geleden. Het is nu de taak van diegene die hem in zijn eer
heeft aangetast (het slachtoffer) om de situatie ongedaan te maken.

3.

Tot besluit

In dit hoofdstuk kwamen de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar
onderhandelingsprocessen aan bod. Daarbij hadden we vooral aandacht voor de
effectiviteit van verschillende onderhandelingsstrategieën in het licht van het type
incident en de culturele achtergrond van de dader. Deze inzichten werden aangevuld met
het perspectief van daders van crisisincidenten en aanvullende informatie uit
politiedossiers. Een uitermate belangrijk aanvullend gezichtspunt hebben we daarmee
nog niet aangeroerd, namelijk het perspectief van de personen waar het uiteindelijk
allemaal om te doen is. Daarom staan we in het volgende hoofdstuk uitgebreid stil bij het
slachtofferperspectief.

Hoofdstuk 4 : Het slachtofferperspectief bij crisisincidenten

Ellen Giebels, Leontien De Bruin, Sigrid Noelanders en Geert Vervaeke

Beleidsprioriteit bij crisisincidenten is het veiligstellen van het leven van onschuldige
slachtoffers (Giebels, Van de Plas, Vervaeke & Van Pelt, 2000). Het veiligstellen van het
leven van het directe slachtoffer zou daarbij in ruime zin moeten worden opgevat. Het
gaat er dan niet alleen om dat het slachtoffer het er levend vanaf brengt, maar ook dat alle
mogelijke moeite wordt gedaan om eventuele psychische en fysieke schade als gevolg
van het incident te beperken. Deze beleidsprioriteit op zichzelf is voldoende om in een
studie naar crisisincidenten ook nadrukkelijk stil te staan bij de wijze waarop slachtoffers
een dergelijk incident beleven. Een bijkomende reden is dat er tijdens de
onderhandelingen, met name in gijzelingssituaties, regelmatig contact is tussen een
politieonderhandelaar en het slachtoffer. Zo bleek bijvoorbeeld uit een COT-rapportage
van de geruchtmakende gijzeling in Helden (NL) in maart 2000 dat er meerdere malen
telefonisch contact was tussen een politieonderhandelaar en een gijzelingsslachtoffer.
Wanneer er contact is tussen onderhandelaar en slachtoffer doet zich in principe een
bijkomende kans voor om bij te dragen aan de psychische en fysieke gesteldheid van
slachtoffers van crisisincidenten. Afgezien van de vraag of het vanuit tactisch oogpunt
wenselijk is aan behoeften van het slachtoffer tegemoet te komen, lijkt het - vanuit het
beleidsoogpunt dat het politieoptreden primair gericht is op het veiligstellen van het leven
van onschuldige slachtoffers - noodzakelijk om op zijn minst zicht te krijgen op hun
mogelijke reacties en behoeften.
Naast de zorg voor de slachtoffers die vooropstaat in het crisisbeleid, is inzicht in de
psychologische processen die optreden bij slachtoffers van crisisincidenten belangrijk
voor het bepalen van de onderhandelingsstrategie. Meerbepaald in gijzelingssituaties
blijken slachtoffers en daders veelvuldig contact met elkaar te hebben. Uit een recente
analyse van ruim 30 Duitse gijzelingssituaties (Marth, 2003) bleek daarvan in vrijwel alle
gevallen sprake te zijn geweest. Dit biedt een onderhandelaar dus mogelijkheden om via
het slachtoffer een dader te beïnvloeden. Ook ontstaat er vaak een positieve relatie tussen

64 HET SLACHTOFFERPERSPECTIEF

slachtoffer en dader (cf. ‘Stockholm Syndroom’), wat consequenties kan hebben voor de
opstelling van het slachtoffer en de dader naar de politie. Ook daarmee moet rekening
worden gehouden bij het bepalen van een onderhandelingsstrategie.
Vanuit het hierboven vermelde dubbele belang van de positie van het slachtoffer in
crisissituaties - het maximaliseren van de overlevingskansen en het beperken van de
schade enerzijds en de bijdrage van het slachtoffer in het proces en de uitkomst van het
incident anderzijds - bespreken we in wat volgt allereerst eerder onderzoek en
theorievorming op het gebied van slachtofferbeleving in crisisincidenten. Daarna
bespreken we de opzet en de belangrijkste uitkomsten van 12 interviews met directe
slachtoffers van crisisincidenten. Onder directe slachtoffers verstaan we diegenen die
daadwerkelijk gegijzeld, ontvoerd of afgeperst worden.
Het onderscheid tussen directe slachtoffers van gijzelingen, ontvoeringen en afpersingen
is belangrijk vanwege de uiteenlopende aard van de omstandigheden waarin de
slachtoffers zich bevinden. Zo staan afpersingsslachtoffers niet onder directe controle van
een dader, wat betekent dat er in mindere mate sprake is van vrijheidsberoving en directe
levensbedreiging dan bij gijzelingen en ontvoeringen. Ook tussen gijzelingen en
ontvoeringen bestaan een aantal belangrijke verschillen (zie ook hoofdstuk 1). Bij
gijzelingen worden slachtoffers vastgehouden op een voor de politie bekende locatie.
Daardoor is de politie ook voor slachtoffers zichtbaar aanwezig. Verder duren
ontvoeringen meestal substantieel langer dan gijzelingen. Een consequentie hiervan is dat
de politie in ontvoeringszaken vaak ook nadrukkelijk te maken krijgt met de familie van
het slachtoffer. Deze significante anderen van de directe slachtoffers kunnen gezien
worden als indirecte slachtoffers die er altijd zijn, maar die naargelang het incident meer
of minder direct in beeld verschijnen. Zo spelen familieleden van een ontvoerde
regelmatig en belangrijke rol als intermediair tijdens de onderhandelingen. Om ook het
perspectief van deze meer indirecte slachtoffers te belichten, hebben we in het geval van
vijf ontvoeringszaken aanvullende interviews gehouden met familieleden. De uitkomsten
van deze interviews koppelen we aan een aantal aanbevelingen voor de praktijk.
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1. Slachtofferschap: Psychologische processen
Slachtoffers van crisisincidenten staan met hun leven borg voor het streven van de
tegenpartij om de door hen bepaalde eisen (zoals geld of de vrijlating van gevangenen)
vervuld te krijgen. Meestal worden deze eisen kracht bijgezet door het leven van het
slachtoffer expliciet te bedreigen. Dit leidt tot het besef bij slachtoffers volledig
overgeleverd te zijn aan de tegenpartij zonder dat hun leven er schijnbaar toe doet. Het
gepercipieerde gebrek aan controle en voorspelbaarheid leidt tot een rits van gevoelens
zoals machteloosheid, hulpeloosheid en woede, vergelijkbaar met een acute stress
stoornis (DSM-IV-TR, APA, 2000). De beschreven gevoelens worden gemakkelijk
versterkt door het feit dat slachtoffers van crisisincidenten vaak een zeer beperkte
bewegingsvrijheid hebben, terwijl mensen juist van nature uit een grote behoefte hebben
aan vrijheid in denken en voelen, maar vooral ook in handelen (Bastiaans, 1981).
Het plotselinge slachtofferschap zal ook gevoelens van onzekerheid met zich
meebrengen. Een persoon wordt immers uit een relatief veilige en zekerheidschenkende
omgeving weggehaald en geconfronteerd met een nieuwe situatie die hij of zij nog niet
eerder heeft meegemaakt én waarvan ook niet duidelijk is hoe het zal aflopen. De
verwachting is dat deze gevoelens bij alle slachtoffers een rol spelen; in sterke mate bij
slachtoffers van gijzelingen en ontvoeringen, terwijl dat bij slachtoffers van afpersingen
veel minder het geval zal zijn. Zij staan immers niet onder directe controle van een
afperser, hebben meer bewegingsvrijheid en ontvangen vaak meer sociale steun van hun
omgeving en hulp van ervaren politiemensen. Verder zullen voornamelijk ontvoeringsslachtoffers ook te maken krijgen met isolementsgevoelens, zoals eenzaamheid en
verlatenheid. Deze slachtoffers worden vaak voor langere tijd uit een hun bekende
omgeving gehaald. De isolementsgevoelens zijn dan het gevolg van een gebrek aan
sociale context en het gevoel “volledig afgesneden te zijn van de wereld”. Ook uit
onderzoek bij langdurig gegijzelde militairen komen deze isolementsgevoelens naar
voren (Kentsmith, 1982). Uit dit onderzoek bleek bovendien dat psychologische
processen tijdens langdurige gevangenschap zich ontwikkelen volgens een min of meer
vast patroon. In de beginfase speelt vooral de vraag “waarom ik?” een rol. Hoe lang deze
vraag een rol blijft spelen en in welke mate is veelal afhankelijk van de omstandigheden.
Slachtoffers die al eerder over de mogelijkheid van een ontvoering hebben nagedacht -
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zoals bijvoorbeeld medewerkers van internationale hulporganisaties in het buitenland of
slachtoffers die de reden voor hun ontvoering makkelijk kunnen plaatsen- kunnen over
het algemeen makkelijker accepteren wat hen overkomen is. Meer retrospectief wordt in
deze eerste periode ook vaak de balans opgemaakt van het leven tot nu toe. Soms leidt dit
tot gevoelens van spijt dat men niet meer van het leven gemaakt heeft. Daarna volgt een
fase waarin het slachtoffer begint te beseffen in welke situatie het zich bevindt en wat de
consequenties daarvan zijn. Het slachtoffer realiseert zich geen enkele controle over het
eigen leven meer te hebben en beseft dat het mogelijkerwijs gaat sterven. Het gebrek aan
controle heeft bovendien als gevolg dat de potentiële range van ‘coping’ sterk wordt
ingeperkt; zo behoort bijvoorbeeld praten met anderen soms niet meer tot de
mogelijkheden en blijkt het lastig om gevoelens van agressie te ventileren zonder dat dit
leidt tot negatieve consequenties. Gevoelens van verveling gaan nu ook een rol spelen.
Dingen die slachtoffers in het verleden hebben geleerd, gelezen of gedaan worden
levendig en tot in detail herinnerd. Als gevolg van deze processen is het slachtoffer er in
deze fase psychisch het slechtst aan toe. Als reactie hierop proberen slachtoffers in de
hierop volgende fase nieuwe routines te ontwikkelen binnen de beperkingen van de
gegeven situatie. Het hervonden gevoel van controle in combinatie met acceptatie van de
situatie luidt vaak een fase in waarin een slachtoffer zich psychisch herstelt en de blik op
de toekomst gaat richten. Daarbij hoort het maken van plannen voor de toekomst. Met het
maken van plannen wordt ook de hoop geboren dat er ooit een eind komt aan de
gevangenschap.
Uiteraard kunnen bovenstaande processen elkaar meer of minder snel opvolgen en is
terugval naar eerdere fasen mogelijk. De verwachting is bovendien dat deze processen
vooral optreden bij langdurige situaties, waar het slachtoffer onder voortdurende controle
staat van een dader. Dit zou betekenen dat zij eerder optreden in ontvoeringssituaties dan
in gijzelingssituaties (relatief korte duur) en afpersingssituaties (geen permanente
controle door de dader).

2. Een band tussen slachtoffer en tegenpartij
Slachtoffers en daders van gijzelingen en ontvoeringen zijn gedurende het incident tot
elkaar veroordeeld. Vaak ook zijn ze veel in elkaars nabijheid. Het ligt dan voor de hand
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dat beide partijen met elkaar communiceren en daar ook behoefte aan hebben. Dit is een
logisch gevolg van de fundamentele behoefte van mensen om een minimale hoeveelheid
aan interpersoonlijke relaties te vormen en te behouden (Baumeister en Leary, 1995).
Deze behoefte heeft een evolutionaire basis omdat zij voordelen biedt om te overleven
(Ainsworth, 1989). Je zou dus kunnen verwachten dat deze behoefte vooral saillant wordt
in levensbedreigende situaties zoals crisisincidenten. De positieve relatie die hierdoor
vaak ontstaat tussen slachtoffer en dader wordt in de literatuur aangeduid als het ‘Hostage
Identification Syndrome’ oftewel het ‘Stockholm Syndroom’ (Ochberg & Soskis, 1982;
zie ook MacMains & Mullins, 2001). Dit syndroom dankt zijn naam aan een langdurige
gijzeling in een bank in Stockholm in 1973. Daar probeerde Jan Olsonn de autoriteiten te
dwingen zijn kompaan Clark Olofsonn uit de gevangenis vrij te laten door drie vrouwen
en 1 man te gijzelen. Ook eiste hij ongeveer 2 miljoen Euro, wapens en een snelle wagen.
Om in gesprek te komen met de gijzelnemer besloten de autoriteiten dat Clark werd
vrijgelaten uit de gevangenis en zich bij Jan in de bank mocht voegen. De
onderhandelingen verliepen vervolgens moeizaam en na zes dagen werd de gijzeling met
een gasaanval beëindigd. In die tussenliggende dagen had zich echter een opmerkelijk
proces voltrokken. Er bleek een zeer vriendschappelijke band tussen slachtoffers en
daders te zijn ontstaan. Er zou zelfs sprake zijn van seksuele omgang. Ook bleek één van
de slachtoffers uiteindelijk niet bereid in de rechtszaal te getuigen tegen de daders. Het
‘Stockholm Syndroom’ wordt sindsdien gebruikt om de sterk emotionele - en in onze
beleving vaak irrationele - reactie van mensen te beschrijven die gegijzeld worden. De
verklaring voor het ‘Stockholm Syndroom’ wordt meestal gezocht in een combinatie van
factoren, zoals extreme afhankelijkheid, dankbaarheid voor het feit dat de dader je in
leven laat, en de behoefte aan én de mogelijkheid tot interpersoonlijk contact (Turner,
1985). Politiehandboeken wijzen vaak op de negatieve consequentie van de ontwikkeling
van een dergelijke positieve relatie: identificatie met de tegenpartij kan leiden tot
negatieve gevoelens ten opzichte van het bevoegd gezag. In extreme gevallen kunnen
deze gevoelens ertoe leiden dat slachtoffers zich aan de kant scharen van de tegenpartij
en bijvoorbeeld de politie onjuiste informatie verschaffen. Toch wordt de ontwikkeling
van een positieve relatie tussen slachtoffer en dader over het algemeen als gunstig gezien
in het kader van een vreedzame afloop, omdat ook daders positieve gevoelens
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ontwikkelen voor de slachtoffers. Een dader beschouwt het slachtoffer dan niet meer
louter als borg voor de gestelde eisen, maar als mens van vlees en bloed. Dit verkleint de
kans dat ook daadwerkelijk geweld tegen het slachtoffer wordt gebruikt en vergroot
daarmee de overlevingskansen van het slachtoffer.
Het feit dat men spreekt van een syndroom impliceert dat het gedrag het gevolg is van
abnormale psychologische processen. De ontwikkeling van positieve gevoelens naar een
dader, bijvoorbeeld, wordt al snel geclassificeerd als een psychologisch defect. Wilson en
Smith (1999; zie ook Wilson, 2003) beargumenteren dat de ontwikkeling van een
positieve band tussen slachtoffers en daders tot op zekere hoogte gezien zou moeten
worden als een “normaal” sociaal proces. De reden waarom wij het bestempelen als
irrationeel is omdat het afwijkt van wat we zouden verwachten. In gijzelingssituaties
zouden we immers eerder negatieve gevoelens tussen slachtoffers en daders ten opzichte
van elkaar verwachten en antisociaal gedrag als “normaal” beschouwen. Waar is deze
verwachting nu eigenlijk op gebaseerd? Normaliter zijn verwachtingen over gedrag in
bepaalde situaties vastgelegd in zogenoemde ‘scripts’. Scripts zijn schema’s van
gebeurtenissen (Thompson, 1998), die begeleiding geven bij de uitvoering van het juiste
gedrag, oftewel de juiste rol, voor een bepaalde setting (Donald & Canter, 1992). Deze
scripts zijn gewoonlijk gebaseerd op ervaring. Zo hebben we bijvoorbeeld
begroetingsscripts of een script voor ‘eten in een restaurant’. Doorgaans heeft men geen
op ervaring gebaseerd script voor crisisincidenten. Wanneer men wel dit soort scripts
heeft, dan is er sprake van stereotype verwachtingen die vaak gebaseerd zijn op irreële
representaties afkomstig uit de media, zoals films en tv-series. Meestal blijkt in het
contact tussen slachtoffer en gijzelnemer dat deze verwachtingen niet worden bevestigd.
Als gevolg hiervan nemen de wederzijdse vooroordelen van slachtoffers en daders over
elkaar af. De dader blijkt bijvoorbeeld niet altijd een monster maar ook gewoon een mens
van vlees en bloed. Veel slachtoffers beschouwen daders bijvoorbeeld ook als
slachtoffers van de situatie. Zeker als zij enig begrip kunnen opbrengen voor de
achterliggende motieven en het gevoel hebben dat het niet om hen persoonlijk gaat. Ook
daders gaan beseffen dat hun ‘ruilmiddel’ een persoon van vlees en bloed is, met
sympathieke kanten en een familie die om hem of haar geeft. Wilson en Smith (1999)
noemen dit sociale proces wat uiteindelijk leidt tot min of meer genormaliseerde
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interactie tussen slachtoffer en dader ‘script breakdown’. Deze benadering suggereert dat
de ontwikkeling van een positieve sociale relatie tussen dader en slachtoffer onderdeel is
van een normaal sociaal proces en zeker niet altijd gezien moet worden als een
syndroom.12 Het feit blijft dat de ontwikkeling van een dergelijke positieve relatie
bijdraagt aan de overlevingskansen van het slachtoffer. Bovendien is het zicht krijgen op
de mate waarin deze positieve relatie zich ontwikkelt uitermate belangrijk voor het
bepalen van een onderhandelingsstrategie, omdat wordt verondersteld dat een positieve
relatie tussen slachtoffer en dader vaak samenhangt met negatieve sentimenten richting
de politie.

3. De opzet van het onderzoek
3.1. Procedure en respondenten
Na goedkeuring van de onderzoeksopzet door justitiële instanties in België en Nederland,
werden tussen december 1999 en september 2003 twaalf slachtoffers van crisisincidenten
door de onderzoekers benaderd en gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Dit
gebeurde via de betrokken politiediensten, waarbij in Nederland ook het bureau
slachtofferhulp werd betrokken. Als de slachtoffers bereid waren mee te werken aan het
onderzoek konden zij zelf contact opnemen met de onderzoekers. Alle benaderde
slachtoffers deden dit. De belangrijkste reden die zij daarvoor aangaven was dat zij
hoopten met hun verhaal toekomstige slachtoffers te kunnen helpen.
Alle geïnterviewden waren slachtoffer van ontvoering, gijzeling of afpersing in de
afgelopen tien jaar. Van de 12 geïnterviewden waren 8 personen slachtoffer van een
incident waarvan ook de onderhandelingen werden geanalyseerd (zie hoofdstuk 3). Met
slachtoffers van de andere incidenten was geen interview mogelijk omdat de
verblijfplaats van de slachtoffers niet meer achterhaald kon worden of omdat de
slachtoffers minderjarig waren. Aanvullend werden nog vier interviews gehouden met
slachtoffers van ontvoeringen in het buitenland, die na hun vrijlating ook weer via de
betrokken politiediensten werden benaderd. In vrijwel alle gevallen was er ook
12

Volgens Wieczorek (2003) is er slechts onder twee voorwaarden daadwerkelijk sprake van de
ontwikkeling van een Syndroom: 1) het slachtoffer verlaat het eigen normen en waardensysteem
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aanvullende dossierinformatie beschikbaar over eventuele gesprekken tussen politie en
slachtoffers of, in het geval van ontvoeringen, brieven van en naar slachtoffers.
Ten tijde van het incident hadden de slachtoffers een leeftijd tussen 18 en 58 jaar. De
interviews duurden 2 tot 3 uur en werden op geluids- of videoband opgenomen. De
locatie van het interview werd in overleg met de geïnterviewde bepaald. Soms was dit bij
de betrokkene thuis, in andere gevallen vond het plaats bij een politiedienst. In tabel 4.1.
wordt een korte omschrijving gegeven van de crisissituatie waarover het slachtoffer
geïnterviewd werd.

3.2. De interviews
In dit onderzoek is gekozen voor een persoonlijk gesprek tussen slachtoffer en
interviewer. Een belangrijk voordeel van deze methode is dat het persoonlijk contact
vaak leidt tot meer medewerking van mensen om over emotioneel beladen onderwerpen
te praten. Daarnaast is er ruimte om het verhaal in eigen woorden te vertellen zodat
meningen, gevoelens, wensen en verwachtingen zo getrouw mogelijk weergegeven
kunnen worden.
Elk interview was semi-gestructureerd en opgesplitst in twee delen (zie bijlage 3). In het
eerste deel kreeg het slachtoffer de gelegenheid het verhaal in eigen woorden te vertellen.
Na een korte introductie en uitleg over het interview werd de geïnterviewde gevraagd in
eigen woorden te vertellen “…wat er nu precies is gebeurd. Zoals je dat zou vertellen
tegen een bekende die je een tijd niet hebt gezien en die van niets weet...”. Daarna
werden een aantal door de interviewer aangedragen thema’s besproken. Onderwerp van
gesprek waren dan bijvoorbeeld de dader(s), medeslachtoffers en politie. De
gespreksonderwerpen werden mede bepaald door interessante punten die naar voren
kwamen uit beschikbare dossiers van de betreffende zaak. Dit ging bijvoorbeeld om
informatie uit verhoren van daders of van de betrokken politiediensten.

en 2) het slachtoffer ervaart een “echte” emotionele binding met de dader, zelfs na beeïndiging
van het incident.
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Tabel 4.1. Een overzicht van de slachtofferinterviews

Interview 1:

Ontvoering van een man in Zuid-Amerika.
Duur incident: 8 maanden.

Interview 2:

Ontvoering van een zakenman.
Duur incident: 2 dagen.

Interview 3:

Ontvoering van een man in Zuid-Amerika.
Duur incident: 5 maanden.

Interview 4:

Ontvoering van een man in Afrika.
Duur incident: 6 maanden.

Interview 5:

Gijzeling van een advocaat in een gevangenis.
Duur incident: 9 uur.

Interview 6:

Gevangenisgijzeling van een cipier.
Duur incident: 9 uur.

Interview 7:

Gijzeling van een politieman in een gevangenis.
Duur incident: 9 uur.

Interview 8:

Gijzeling van een vrouw.
Duur incident: 18 uur.

Interview 9:

Vliegtuiggijzeling van een man in het Midden-Oosten.
Duur incident: 8 dagen.

Interview 10:

Gijzeling van een man tijdens zijn werk.
Duur incident: 12 uur.

Interview 11:

Afpersing van een man.
Duur incident: 3 maanden

Interview 12:

Afpersing van een echtpaar.
Duur incident: 2 weken.

3.3. Het coderen van de interviews
Alle interviews werden door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar bekeken en
beoordeeld. Dit deden zij met een van tevoren uitgewerkt codeerschema. Dit
codeerschema was voor het grootste deel gebaseerd op de eerder besproken literatuur. Zo
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betrof het uitspraken van het slachtoffer over gevoelens van machteloosheid, van
onzekerheid en van isolementsgevoelens. Daarnaast werden uitspraken gescoord die
gericht waren op het ontwikkelen van nieuwe routines, zoals het bijhouden van een
dagboek. In de tweede categorie werden uitspraken over de tegenpartij genoteerd. Dit
betrof uitspraken over normale sociale interactie met de tegenpartij, bijvoorbeeld over
gesprekken die gevoerd werden of spelletjes die gespeeld werden. Daarnaast werden een
aantal aanvullende categorieën geïdentificeerd gebaseerd op een eerste indruk van de
opgenomen interviews. Een eerste aanvullende categorie uitspraken betrof uitspraken die
wezen op alertheid richting dader om een inschatting van de dader en het gevaar te
kunnen maken. Ook werden positieve en negatieve uitspraken over de tegenpartij
bijgehouden en was er aandacht voor uitspraken die betrekking hadden op fysieke of
verbale agressie van de tegenpartij. De volgende categorie handelde over de politie.
Hierbij werd gelet op positieve en negatieve opmerkingen over de aanpak van de politie,
en over angstgevoelens door de aanwezigheid en het optreden van de politie. Omdat
bleek dat er voor 9 van de 10 slachtoffers van ontvoeringen of gijzelingen sprake was van
medeslachtoffers voegden we een laatste categorie met positieve en negatieve uitspraken
over medeslachtoffers toe.
Voor wat betreft het verhaal in eigen woorden werd de tijd bijgehouden wanneer er een
uitspraak werd gedaan die viel in één van de betreffende categorieën. De
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Cohen’s Kappa) was goed en varieerde van 0.67 tot
0.92 met een gemiddelde van 0.81. Wanneer er een verschil tussen de coderingen van de
twee beoordelaars bleek, werd middels discussie bepaald in welke categorie de
betreffende uitspraak moest vallen.

3.4. Ontvoeringen: interviews met familieleden
Zoals gezegd hebben we ook een vijftal interviews gehouden met indirecte slachtoffers
van ontvoeringen. In een drietal gevallen was in eerdere instantie ook het slachtoffer zelf
geïnterviewd, in twee andere gevallen niet. In de onderstaande tabel wordt een korte
omschrijving gegeven van de ontvoering waarbij het indirecte slachtoffer betrokken was.

HET SLACHTOFFERPERSPECTIEF 73
Tabel 4.2. Een overzicht van de interviews met familieleden van ontvoeringsslachtoffers
Interview 1

Moeder van een ontvoerde man.
Duur incident: 1 dag.

Interview 2

Twee zussen van een ontvoerd jongetje.
Duur incident: 3 dagen.

Interview 3

Dochter en schoonzoon van een ontvoerde man.
Duur incident: 2 dagen.

Interview 4

Vader van ontvoerd jongetje.
Duur incident: 3 dagen.

Interview 5

Ouders van ontvoerde man.
Duur incident: 5 maanden.

Deze interviews waren vrijer van opzet dan de hiervoor besproken slachtofferinterviews.
Wel vroegen we steeds weer het verhaal in eigen woorden te vertellen, waarna een aantal
voor die situatie kenmerkende elementen werden besproken. Twee onafhankelijke
beoordelaars noteerden opmerkelijke uitspraken van de familieleden. Na afloop van elk
interview bespraken zij de verschillende uitspraken met elkaar door tot zij het met elkaar
eens waren over de boodschap die uit het verhaal naar voren kwam.

4. De bevindingen
De hieronder gerapporteerde bevindingen zijn gebaseerd op de uitspraken die gedaan zijn
in het eerste deel van het interview, oftewel het verhaal van het slachtoffer in eigen
woorden. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste betreft het “pure” uitspraken waarbij
er geen sprake is van mogelijke sturing door de interviewer. Daarnaast bleek dat
vergelijkbare analyses van uitspraken uit het tweede, meer gestructureerde deel vrijwel
dezelfde conclusies opleverde.
De bevindingen zijn gebaseerd op resultaten die grotendeels zijn samengevat in tabel 4.3.
Deze tabel geeft, uitgesplitst naar type incident, per categorie van uitspraken een
overzicht van het gemiddelde aantal uitspraken dat door slachtoffers in hun eigen verhaal
werd gedaan. Ook is de gemiddelde duur van de interviews en de betreffende
crisisincidenten, vermeld. Aanvullende gegevens komen van correlationele analyses:
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interessante verbanden tussen de verschillende uitspraken zullen in de vorm van een
correlatiecoëfficiënt (r) worden weergeven. We bespreken alleen die resultaten die
significante resultaten opleverden (p < .05). Daarbij illustreren we de belangrijkste
conclusies zo veel mogelijk met voorbeelduitspraken uit de interviews.

4.1. Algemeen psychologische processen
Zonder uitzondering bleken slachtoffers hun verhaal chronologisch te vertellen. Meestal
begon hun verhaal net voor het moment waarop hun slachtofferschap begon en stonden
zij relatief lang stil bij de periode vlak daarna. Voor slachtoffers die onder voortdurende
controle staan van een dader, bleek dat hoe langer hun slachtofferschap duurde, hoe
langer ook de duur van hun verhaal in eigen woorden (r = .75). Opvallend was verder dat
veel slachtoffers maar heel kort of zelfs helemaal niet stilstonden bij het moment waarop
zij vrijgelaten of bevrijd werden.
Voor wat betreft de slachtofferbeleving blijkt uit tabel 4.3. dat ontvoeringsslachtoffers
meer gevoelens van machteloosheid en onzekerheid rapporteren dan slachtoffers van
gijzelingen en afpersingen. Afpersingsslachtoffers rapporteren zelfs helemaal geen
gevoelens van machteloosheid en er werd slechts 1 keer verhaald over gevoelens van
onzekerheid. De reden hiervoor is zeer waarschijnlijk dat een afperser zijn slachtoffer
niet direct in zijn macht heeft en slachtoffers vaak hun dagelijks leven deels kunnen
voortzetten. Verder spelen gevoelens van machteloosheid en onzekerheid waarschijnlijk
meer voor ontvoeringsslachtoffers dan voor gijzelingsslachtoffers, vanwege de relatief
langere duur van hun gevangenschap.
Opvallend was verder dat alle ontvoeringsslachtoffers 2 tot 3 keer vertelden over
isolementsgevoelens, terwijl geen van de gijzelings- of afpersingsslachtoffers dat deed.
Zo gaven ontvoeringsslachtoffers aan dat het gevoel afgesneden te zijn van de
buitenwereld een belangrijke rol speelt. Een slachtoffer vertelde in dit verband hoe
belangrijk het bezit van een radiootje was. Niet alleen kreeg hij zo nog wat mee van
belangrijke gebeurtenissen in de wereld, maar via de radio probeerde hij tevens een
antwoord te krijgen op de vraag of de buitenwereld wel wist dat hij ontvoerd was.
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Tabel 4.3. Gemiddeld aantal uitspraken (en spreiding) in het eigen verhaal van de slachtoffers
Gijzeling

Ontvoering

Afpersing

Aantal interviews
Duur van het incident in
dagen

6
2

(.38-8)

4
146 (2-224)

2
52 (13-91)

Duur van het eigen
verhaal in minuten

28

(15-30)

61

63 (6-120)

(42-90)

Uitspraken over:
De eigen beleving
Machteloosheid

1.33

(0-2)

4.00

(2-8)

-

-

Onzekerheid

.33

(0-2)

1.89

(1-5)

.50

(0-1)

-

-

2.50

(2-3)

-

-

1.00

(0-3)

6.25

(5-8)

.05

(0-1)

3.17

(0-14)

1.25

(0-3)

.50

(0-1)

1.00

(0-3)

.25

(0-3)

Positieve uitspraken

1.33

(0-4)

2.25

(0-4)

.50

(0-1)

Negatieve uitspraken

-

-

4.50

(3-6)

4.00

(1-7)

3.83

(2-7)

4.25

(1-7)

5.00

(1-9)

.17

(0-1)

.25

(0-1)

2.50

(1-4)

.67

(0-4)

-

-

2.50

(0-5)

.33

(0-2)

.25

(0-1)

-

-

Medeslachtoffers
Positieve uitspraken

.50

(0-1)

2.50

(0-6)

X

X

Negatieve uitspraken

.17

(0-1)

2.75

(0-6)

X

X

Isolement
Ontwikkelen routines
De tegenpartij (TP)
Normale sociale
interactie
Gerichtheid op TP

Agressie
De politie
Positieve uitspraken
aanpak
Negatieve uitspraken
aanpak
Angstgevoelens
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Het gebrek aan een vertrouwd sociaal referentiekader ging vaak gepaard met uitspraken
die duiden op een identiteitscrisis. Zo vertelde een ontvoeringsslachtoffer: “Het is
belangrijk om af en toe stil te staan bij wie je bent. Dat vergeet je door het gebrek aan
interactie met vrienden en familie.” Dit slachtoffer vertelde ook hoe belangrijk het was
om een foto te krijgen waarop hij stond met een aantal vrienden en familie. Dit gaf hem
een goed gevoel omdat het hem herinnerde aan “wie hij was”. Op eenzelfde manier bleek
het bezit van een spiegel belangrijk. In gijzelingssituaties speelt dit gebrek aan een
sociaal referentiekader over het algemeen minder: de politie is immers ter plaatse en hun
sociale identiteit wordt vaak bevestigd door de bekende privé of werkomgeving waarin ze
zich bevinden. Vaak ook hadden gijzelingsslachtoffers daar de mogelijkheid om de
berichtgeving over de gijzeling in de media te volgen. Sterker nog, alle slachtoffers van
gijzelingen vertelden dat hun gijzelnemers zelf contact zochten met de media om zo
invloed te kunnen uitoefenen op de rapportage van de gijzeling in de media.
Verder blijkt dat ontvoeringsslachtoffers het meest vertellen over het ontwikkelen van
nieuwe routines, gemiddeld zo’n zes keer per interview. Dit varieerde van
ochtendrituelen tot het bijhouden van een dagboek. Een ontvoeringsslachtoffer
verwoordde dit als volgt: “Ik kon mijn gedachten kwijt op papier. Dit gaf mij rust. Ik kon
zo mijn dingen, mijn gevoel, kwijt.” Uit aanvullende analyses bleek verder dat
slachtoffers meer over de ontwikkeling van nieuwe routines rapporteerden naarmate zij
meer isolementgevoelens ervoeren (r=.51) en naarmate zij negatiever waren over de
tegenpartij ( r = .70).
Ten slotte vonden we vrijwel alle elementen van de door Kentsmith (1982)
gerapporteerde fasen die slachtoffers in langdurige gevangenschap doorlopen. Dit betrof
bijvoorbeeld uitspraken over verveling, het ophalen van allerlei herinneringen, fantasieën
en bijvoorbeeld denken over wat je gaat doen als je uit gevangenschap komt. Ook je
realiseren dat je wellicht dood gaat (en gesprekken met God) evenals lichamelijke
ongemakken werden veel genoemd, zoals gebrek aan eten of drinken, diarree en
problemen door parasieten.
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4.2. De relatie met de tegenpartij
Uit tabel 4.3. blijkt dat alle slachtoffers over zowel de positieve aspecten als de negatieve
aspecten van contacten met de tegenpartij verhalen. Zo rapporteren alle slachtoffers over
agressie van de tegenpartij, maar doen ze ook geregeld positieve uitspraken over deze
partij. Met name ontvoerings- en afpersingsslachtoffers spreken zich vaak negatief uit
over de tegenpartij. Opvallend is ook dat vooral gijzelingsslachtoffers refereren aan
normale sociale interactie met de tegenpartij. Een verklaring hiervoor is dat er vooral in
gijzelingsssituaties sprake is van intensief contact tussen slachtoffer en dader. Wel bleek
deze sociale interactie voor ontvoerings- en gijzelingsslachtoffers wat verschillend van
aard. In ontvoeringssituaties bleken slachtoffers en daders meer dagelijkse sociale
interactie

te

hebben,

terwijl de

interactie

tussen

slachtoffer

en

dader

bij

gijzelingsincidenten meer gericht leek op pogingen om een inschatting te kunnen maken
van de situatie. Zo verwoordde een ontvoeringsslachtoffer de interactie met de tegenpartij
als volgt: “Ik heb met jongens zitten geinen, over vrouwen gepraat, gedronken en ik heb
een paar van hen leren schaken. (...). Op een gegeven moment heb ik hen foto’s laten zien
van vrienden en van molens.” Een ander ontvoeringsslachtoffer vertelde dat hij met zijn
bewaker veel gesprekken heeft gehad over hun gezamenlijke passie voor autotechniek.
Zoals gezegd hadden de uitspraken van gijzelingsslachtoffers een andere intonatie. Een
gijzelingsslachtoffer zei het volgende: “De communicatie was vrij rustig en zakelijk. We
konden om de beurt vragen stellen”. Een ander gijzelingsslachtoffer vertelde over een
gesprek waarin hij bewust vroeg naar het wapen van de dader en de schietclub waar deze
persoon lid van bleek te zijn. Uit deze voorbeelden blijkt dat de toenadering tot de dader
in gijzelingssituaties veel meer gericht lijkt te zijn op informatie-inwinning en op een
inschatting

van

de

het

gevaar.

Dit

zou

ook

kunnen

verklaren

waarom

gijzelingsslachtoffers wat vaker refereren aan een “gerichtheid op de tegenpartij”,
bijvoorbeeld door aan te geven dat zij de gijzelnemer voortdurend in de gaten hielden.
Tenslotte bleek uit een aanvullende analyse dat naarmate er meer sprake was van normale
sociale interactie tussen slachtoffer en dader, het slachtoffer ook meer positieve
uitspraken deed over de dader. Een aantal gijzelingsslachtoffers deden uitspraken die
uitgelegd konden worden in termen van het ‘Stockholm Syndroom’. Een slachtoffer van
een gijzelingssituatie vertelde dat ze meedacht over problemen van de gijzelnemers en
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over de mogelijkheden om aan losgeld te komen. Opvallend daarbij was dat ook het
gedrag van de daders uitgelegd kon worden in termen van het ‘Stockholm Syndroom’: zij
gaven het slachtoffer een deel van het losgeld en adviseerden haar het goed te verstoppen.
Een ander gijzelingsslachtoffer hielp zijn gijzelnemer door allerlei mensen te bellen die
de dader zouden kunnen helpen bij het realiseren van zijn doelen. Overigens gaven de
geïnterviewden wel aan dat ze dit gedrag alleen maar hadden vertoond om het
vertrouwen van de tegenpartij te winnen. De vraag is natuurlijk of dit daadwerkelijk zo is
of dat het gaat om een rationalisatie achteraf.
Een laatste punt dat naar voren kwam uit de interviews is dat de opstelling van een
slachtoffer naar een dader in gijzelingssituaties voor een deel bepaald wordt door de
situatie. Zo bleek een slachtoffer die tijdens zijn werk als bewaker werd gegijzeld sterk te
spelen met het idee om zelf in te grijpen en de gijzelnemer te overmeesteren. Dat was
immers zijn taak en het feit dat de gijzeling had kunnen plaatsvinden zou in zekere zin
gezien kunnen worden als falen van zijn kant. Rolverwachtingen lijken dus belangrijk bij
de opstelling naar een dader.

4.3. Uitspraken over de politie
Opvallend is dat vooral de twee afpersingsslachtoffers uitspraken doen over de politie en
dat deze uitspraken zowel positief als negatief van aard zijn. Dat vooral
afpersingsslachtoffers uitspraken doen over de politie lijkt logisch, omdat alleen in
afpersingssituaties er veelvuldig direct contact is tussen slachtoffer en politie. Over het
algemeen willen slachtoffers graag dat zij in contacten met de politie empathisch worden
benaderd, dat men realistisch probeert te zijn maar waar wel de nadruk ligt op de
positieve aspecten waardoor de slachtoffers het geloof houden in een goede afloop.
Verder willen slachtoffers graag overtuigd worden van de expertise en betrouwbaarheid
van een politieonderhandelaar. Zij horen vooral graag dat onderhandelaars reeds ervaring
hebben opgedaan van dit soort incidenten. Ook procedurele informatie is belangrijk;
waarom gebeurt iets op deze wijze? Als het voor de politie niet mogelijk is om bepaalde
informatie te delen dan gaven zij aan dat het belangrijk is om goed uit te leggen waarom
dat niet kan.
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Bovenstaande punten kwamen ook nadrukkelijk naar voren uit de interviews met
slachtoffers van gijzelingen. Dat de politie ook lijfelijk aanwezig is bij gijzelingssituaties
opgeteld bij het feit dat er ook regelmatig contact is tussen politie en slachtoffer, verklaart
waarschijnlijk dat ook gijzelingsslachtoffers regelmatig uitspraken doen over het
optreden van de politie, terwijl dit voor ontvoeringsslachtoffers veel minder het geval is.
In de gesprekken tijdens de gijzeling is het voor deze slachtoffers bovendien belangrijk
dat ze het gevoel krijgen niet aan hun lot te worden overgelaten. Sommige slachtoffers
kregen wel eens de indruk dat de politieonderhandelaar vlug weer in gesprek wilde
komen met de gijzelnemer en dat een gesprek voeren met het slachtoffer als lastig werd
ervaren. Over de wijze waarop zij werd benaderd, zei een gijzelingsslachtoffer: “Ik kreeg
een politieman aan de telefoon en die zei “Alles goed?”. Maar daar is eigenlijk maar één
antwoord op mogelijk (…). Het paste niet bij de situatie.”
Uit correlationele analyses bleek dat er meer negatieve uitspraken over de politie werden
gedaan naarmate slachtoffers meer normale sociale interactie met de tegenpartij
rapporteerden (r = .86). Ook het aantal positieve uitspraken over de dader hingen positief
samen met een negatieve evaluatie van de politie (r = .61). Andersom bleek dat naarmate
een slachtoffer de dader in meer negatieve zin evalueerde, positieve opmerkingen over de
politie toenamen (r = .67). Ten slotte bleek dat wanneer de geïnterviewden meer
vertelden over angstgevoelens door het optreden van de politie, zij meer positieve
uitspraken over de dader deden ( r = .68). Deze verbanden bevestigen de patronen die
worden omschreven bij de ontwikkeling van het ‘Stockholm Syndroom’.

4.4. Uitspraken over medeslachtoffers
Uit tabel 4.3. blijkt dat ontvoeringsslachtoffers gemiddeld meer positieve uitspraken
deden over medeslachtoffers deden dan gijzelingsslachtoffers. Zo zei een ontvoeringsslachtoffer hierover: “Ik werd fantastisch door hen opgevangen en gerustgesteld. (...)
Tijdens het koffie drinken spraken we met elkaar, discussieerden en entertainden we
elkaar.” Tegelijkertijd deden ontvoeringsslachtoffers ook meer negatieve uitspraken over
medeslachtoffers dan gijzelingsslachtoffers. Een ontvoeringsslachtoffer verwoordde dit
als volgt: “Op bepaalde momenten loop je je te ergeren aan elkaar. Wanneer iemand een
slachtofferrol gaat spelen, brengt dat spanningen onderling.”
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Een verklaring voor het relatief grote aantal uitspraken over medeslachtoffers is dat zij
een belangrijke rol kunnen spelen bij het anticiperen op de ervaren isolementsgevoelens.
Medeslachtoffers zijn belangrijk omdat er in ontvoeringen vaak veel minder contact is
tussen dader en slachtoffer dan in gijzelingssituaties. Dit kan liggen in het streven van
een dader om de opsporingskansen zo veel mogelijk te verkleinen, waardoor de dader zo
min mogelijk in de buurt van het slachtoffer te vinden is. Ook is er vaak sprake van taalen cultuurverschillen tussen slachtoffer en dader, zeker bij ontvoeringen in het
buitenland. Beide elementen kunnen ook verklaren waarom er, ondanks de veel langere
duur van ontvoeringen, hier geen indicaties zijn voor de ontwikkeling van een ‘Stockholm
Syndroom’ maar wel in alle situaties melding van contacten met medeslachtoffers. Het is
mogelijk dat slachtoffers hun behoefte aan interpersoonlijk contact vooral bevredigden
door met medeslachtoffers te communiceren, en niet zozeer met de dader(s).

4.5. Interviews met familieleden van ontvoeringslachtoffers
In wat volgt zal het optreden van de politie besproken worden aan de hand van uitspraken
van

familieleden

van

ontvoeringsslachtoffers,

die

als

intermediair

bij

de

onderhandelingen betrokken waren en zodoende veel met de politie te maken kregen.
Familieleden vertellen vooral over het verantwoordelijkheidsgevoel dat ze hebben
ervaren. Een familielid verwoordde dit als volgt: “Er gaan allemaal gedachten door je
hoofd (...) Tenslotte bepaal jij hoe alles gaat lopen, je voelt je best wel verantwoordelijk.
Je bepaalt eigenlijk over het leven van een ander.” Ook gevoelens van onzekerheid
spelen een rol, zoals blijkt uit volgende uitspraak: “In het begin was er een vermoeden
van verdwijning maar er was geen zekerheid. Officieel was hij nog op reis maar we
hadden al een paar dagen geen mails meer gekregen. We wisten dat er iets gebeurd
moest zijn want dit was abnormaal.”
Familieleden geven verder aan dat het belangrijk is steun en opvang van de politie te
krijgen. Zo zei een familielid: “De politie had ‘s avonds chinees meegenomen, zelf denk
je niet aan eten.” Een ander zegt: “Het is fijn dat een buitenstaander je af en toe met
beide benen op de grond zet en je geruststelt.’ ‘Ze zijn vele keren hier gekomen en
hebben ons echt gesteund, echt moreel ook.”
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Ook het belang van expertise van de onderhandelaars werd genoemd. Iemand zei: “We
hebben veel aan hen gehad, zij konden putten uit hun ervaring (...) Zij waren onze
psychologen zou je kunnen zeggen, naar hen mochten we altijd bellen als er iets was.”
Dat niet alleen inhoudelijke kennis van belang is, blijkt uit de volgende opmerkingen:
“De onderhandelaar heeft goed uitgelegd wat ik moest zeggen. We hadden verschillende
scenario’s doorgenomen’. Een ander zegt iets gelijkaardigs: “We hebben meteen met de
politie doorgenomen wat te doen als er gebeld werd, wat wij moesten doen en wat zij dan
gingen doen.”
Ondanks het feit dat de geïnterviewde familieleden over het algemeen tevreden waren
over de aanpak van de politie, rapporteerden ze ook een aantal minder goede aspecten.
Negatieve ervaringen met de politie hebben vaak te maken met het door de politie
achterhouden van informatie. Dit kan er onder andere toe leiden dat de slachtoffers niet
het gevoel hebben dat de politie daadwerkelijk wat doet. Een indirect slachtoffer
verwoordde dit als volgt: “Ze waren behoorlijk traag aan de telefoon, daardoor kreeg je
het idee dat ze niet veel deden.” Een ander zegt: “We kregen weinig informatie over de
vorderingen van de politie. Daardoor kreeg je het idee dat ze meer wisten dan ze
vertelden en bepaalde informatie voor ons achterhielden.”
Uit de uitspraken van de familieleden over de aanpak van de politie bleek dat hun
behoeften sterk overeenkwamen met de behoeften van meer directe slachtoffers. Zo
gaven zij aan graag emotionele steun te krijgen en informatie over de gang van zaken.
Verder werd ook de geloofwaardigheid van de onderhandelaar als cruciaal punt genoemd.
Wanneer zij het gevoel hadden dat de betrokken politiemensen ervaring hebben met
dergelijke incidenten en te vertrouwen zijn, bleken zij meer tevreden over de gang van
zaken en ook beter te ‘managen’.
5. Tot besluit
De zorg voor slachtoffers is beleidsprioriteit bij crisisincidenten. Alleen al daarom is het
belangrijk inzicht te krijgen in wat directe en indirecte slachtoffers van gijzelingen,
ontvoeringen en afpersingen doormaken. In het volgende hoofdstuk bespreken we welke
concrete aanbevelingen we op basis van onze bevindingen kunnen doen voor de
onderhandelingspraktijk. Slachtofferzorg is echter niet alleen ‘weten’, maar zeker ook
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‘voelen’. Daarom sluiten we dit hoofdstuk graag af met onderstaand gedicht dat werd
geschreven door een gijzelingsslachtoffer:

Een iemand,
Alleen verloren,
Alleen overgebleven,
Het langste,
In onrust beland.
Alle wind van voren,
Alleen overleven.
Het bangste,
Ik.
Laura

Hoofdstuk 5: Aanbevelingen voor de praktijk

Ellen Giebels, Frank Debije & Juan Corriat

Bijzonder aan gijzelingen, ontvoeringen en afpersingen is dat er sprake is van ‘crime in
action’. Het strafbare feit strekt zich bovendien vaak uit over relatief lange tijd: uren,
dagen, weken en soms zelfs maanden. Gedurende die tijd kan het gepaard gaan met een
reeks van andere strafbare feiten, zoals bedreiging, mishandeling, aanranding,
verkrachting en beroving. Onderhandelen in dit soort zaken is daarom een delicaat en
complex proces. Verkeerde inschattingen van de overheid kunnen leiden tot ongewenste
reacties van daders en soms ook van slachtoffers. Dit kan verstrekkende, negatieve
gevolgen hebben voor de twee belangrijkste beleidsuitgangspunten: het leven en de
veiligheid van onschuldige slachtoffers en de aanhouding van de daders van deze
strafbare feiten. Om die reden moeten onderhandelaars, maar zeker ook tactisch en
strategisch leidinggevenden, situaties en interacties op de juiste wijze kunnen beoordelen
én er vervolgens adequaat op kunnen reageren. Net deze competenties zijn uiterst
belangrijk op cruciale momenten.
In dit laatste hoofdstuk bespreken we de belangrijkste conclusies van de kwantitatieve en
kwalitatieve
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beïnvloedingsstrategieën die gezien de situatie meer of minder goed toepasbaar lijken.
Ook bespreken we aanbevelingen en aandachtspunten voor contact met directe en
indirecte slachtoffers van crisisincidenten. We sluiten het hoofdstuk af met twee
belangrijke aandachtspunten: de tijdparadox en de rol van de media.

1. Gijzeling
1.1. De drie fasen in de onderhandeling
Vooral gijzelingen en niet zozeer ontvoeringen en afpersingen, lijken zich te voltrekken
in drie fasen. De aanvangsfase van een gijzeling kenmerkt zich veelal door spanning en
emoties op de plaats van het incident en is meestal erg hectisch. Gijzelnemers lijken in
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deze fase weinig gevoelig voor beïnvloedingsboodschappen van een politieonderhandelaar, maar zijn eerder gericht op het onder controle krijgen van de situatie en
het zelf uitdragen van boodschappen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een rustige
situatie op en rond de plaats van het incident te creëren en te zoeken naar manieren om
met de gijzelnemer in gesprek te komen.
De daarop volgende fase, de probleemoplossingsfase, is meer geschikt voor het bewust
kiezen voor bepaalde typen beïnvloedingsstrategieën. Daarbij lijkt het uitdragen van
boodschappen die gericht zijn op het creëren van een band tussen gijzelnemer en
onderhandelaar bij te dragen aan een gewenste afloop, terwijl het (herhaaldelijk)
opleggen van beperkingen een strategie is die de kans op een goede afloop verkleint. Een
eerste algemene aanbeveling is dus om naar mogelijkheden te zoeken om ‘gelijkwaardig
zijn’ te benadrukken. Daarbij valt te denken aan het refereren aan iets wat de
onderhandelaar bindt met de gijzelnemer: gezamenlijke hobby’s, interesses, ervaringen of
privé-omstandigheden. Ook spreken in de ‘wij-vorm’ en benadrukken dat je samen een
oplossing moet zoeken en elkaar nodig hebt om uit deze situatie te komen, zijn
voorbeelden van uitspraken die de band tussen onderhandelaar en gijzelnemer kunnen
verstevigen.
Een tweede algemene aanbeveling is bewust en zorgvuldig omgaan met het opleggen van
beperkingen aan een gijzelnemer. Een verklaring voor de negatieve uitwerking van het
veelvuldig opleggen van beperkingen zou kunnen zijn dat het op gespannen voet staat
met het samen zoeken naar een oplossing. Het niet ter beschikking stellen van
eenvoudige zaken als sigaretten of frisdrank of het niet opnemen van een telefoon door
een politieonderhandelaar kan het vertrouwen tussen politieonderhandelaar en
gijzelnemer ondermijnen en daarmee contraproductief zijn voor het creëren van een
goede onderlinge relatie. Dit betekent niet dat altijd tegemoet gekomen moet worden aan
de eisen van een gijzelnemer. Wel lijkt het belangrijk om goede redenen te kunnen
aandragen waarom niet aan de gestelde eisen kan worden voldaan, om zo de
vertrouwensband tussen politieonderhandelaar en gijzelnemer niet in gevaar te brengen.
Dit geeft bovendien een extra mogelijkheid om iets gezamenlijks te benadrukken,
bijvoorbeeld wanneer de onderhandelaar aangeeft dat de reden voor het opleggen van de
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beperking niet bij de onderhandelaar ligt en wellicht zelfs iets is waar hij of zij het ook
niet mee eens is.
De beëindigingsfase, ten slotte, wordt vooral gekenmerkt door het uitwisselen van
informatie. Meestal worden hier afspraken gemaakt in het teken van beëindiging van de
situatie. Hier draagt vooral de uitwisseling van procedurele informatie positief bij aan een
goede afloop. Belangrijk lijkt het om de procedures goed door te spreken en deze te
checken bij de dader en eventueel ook bij het slachtoffer. Als de dader bereid is om de
gijzeling vrijwillig te beëindigen, kan het onnodig verstrijken van tijd alsnog leiden tot
irritaties of twijfels over de eerder genomen beslissing. Het is belangrijk om deze fase
niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk.
Bovenstaande algemene aanbevelingen voor onderhandelen bij gijzelingen vullen we
hieronder aan met specifieke aandachtspunten voor de drie eerder geïdentificeerde typen
van gijzeling: de relationele, de ideële en de criminele gijzeling.

1.2. De drie typen gijzeling
De relationele gijzeling
Kenmerkend voor relationele gijzelingen is dat er in de beginfase vaak uitgebreid contact
is tussen politieonderhandelaar en gijzelnemer. Daarbij wil de gijzelnemer vooral zijn
gevoelens ventileren. Dit komt overeen met de eerdere typering van dit soort situaties als
relatief zachte onderhandelingssituaties, die sterke overeenkomsten vertonen met een
hulpverleningsgesprek. Er is -zoals de benaming al duidelijk maakt- vaak sprake van een
bestaande relatie tussen dader en slachtoffer en hierin ligt meestal ook het motief voor de
daad. Beïnvloedingsstrategieën die de kans op een gewenste reactie vergroten zijn:
•

aardig zijn (begrip tonen, luisteren)

•

het doen van een emotioneel appèl (aandacht vragen voor de slachtoffers)

•

legitimeren (regels en procedures uitleggen)

•

ruilen (het ‘voor wat hoort wat’-principe toepassen)

Beïnvloedingsstrategieën waar voorzichtig mee omgesprongen moet worden, zijn de
meer harde, competitieve strategieën. Dit betreft intimidatie, directe druk en aan
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positiemacht gerelateerde geloofwaardigheid. Belangrijk lijkt het verder om ook te
investeren in zorg voor het slachtoffer. Naast het doen van een emotioneel appèl, kan de
onderhandelaar informeren naar de toestand van het slachtoffer en de gijzelnemer
proberen te herinneren aan eventuele positieve kanten van het slachtoffer. Een zachte,
affectieve opstelling lijkt hier het meest aangewezen.

De ideële gijzeling
De ideële gijzeling betreft vaak een geplande gijzeling die zich in de beginfase kenmerkt
door weinig direct contact tussen politieonderhandelaar en gijzelnemer. In deze situaties
lijkt de gijzelnemer zich vooral niet van zijn idee of overtuiging te willen laten afbrengen.
Daardoor komt de gijzelnemer in de beginperiode vaak niet zelf aan de telefoon, maar
laat de gesprekken door bijvoorbeeld een gegijzelde voeren. Een voordeel hiervan is dat
er daardoor vaak een positieve band ontstaat tussen gijzelnemer en slachtoffer. Het
slachtoffer ‘helpt’ de gijzelnemer immers bij het realiseren van zijn doelen. Maar omdat
slachtoffers daardoor ook vaak meer in de schoenen van de gijzelnemer staan, bestaat het
gevaar dat de onderhandelaar een extra onderhandeling moet voeren met het slachtoffer,
alvorens deze de boodschappen overbrengt aan een gijzelnemer. Een concrete
aanbeveling in dit verband is om ofwel een slachtoffer als intermediair strakker aan te
sturen ofwel aan te geven waarom het voor de gijzelnemer noodzakelijk is rechtstreeks
met de onderhandelaar te spreken.
Concrete beïnvloedingsstrategieën die de kans op een gewenste reactie vergroten zijn:
•

geloofwaardig zijn (wat kun je voor de ander betekenen)

•

legitimeren (regels en procedures uitleggen)

•

rationeel overtuigen (argumenten aandragen en logica gebruiken)

De gijzelnemer reageert ongewenst op het opleggen van een beperking, wat leidt tot
intimidatie, en op directe druk, wat van de zijde van de dader leidt tot het opleggen van
een beperking, zoals het verbreken van het contact. Opvallend is verder dat aardig gedrag
van een onderhandelaar de kans op aardig gedrag van een gijzelnemer ontmoedigt en het
gebruik van argumenten door de dader vergroot. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn
dat de ideële gijzelnemer wantrouwend staat tegenover de autoriteiten. Vaak is hij in
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eerdere pogingen om zijn zaak aan de orde te stellen door dezelfde autoriteiten
teleurgesteld of niet serieus genomen. Een aanbeveling voor onderhandelaars is om
vooral een betrouwbare gesprekspartner met kennis van zaken te zijn. Kortom, iemand
die iets voor de dader kan betekenen en hem serieus neemt. Al met al lijkt vooral een
meer zakelijke, inhoudelijke benadering een positief effect te hebben.

De criminele gijzeling
Ondanks het feit dat de criminele gijzeling in regel niet gepland is, kan dit type gijzeling
goed worden omschreven als een meer zakelijke transactie zoals in een harde
onderhandelingssituatie. Opvallend is dat net als bij de ideële gijzeling, er in de
beginperiode vaak weinig contact is tussen politie en gijzelnemer. De reden hiervoor lijkt
tweeledig: de gijzelnemer is in deze periode vaak bezig om de situatie (binnen) onder
controle te krijgen en hij staat wantrouwend ten opzichte van de politie. In deze periode is
de kans op mishandeling van slachtoffers aanzienlijk. Zorgwekkend is dat geen enkele
specifieke beïnvloedingsstrategie van de onderhandelaar de kans op intimidatie door een
gijzelnemer vergroot of verkleint. Dit onderstreept de onvoorspelbaarheid van agressief,
intimiderend gedrag door een criminele gijzelnemer.
Concrete beïnvloedingsstrategieën die de kans op een gewenste reactie vergroten zijn:
•

gelijkwaardig zijn (gezamenlijkheden en interdependentie benadrukken)

•

directe druk (neutraal vasthoudend zijn)

Voor wat betreft ongewenste reacties is het opvallend dat ruilvoorstellen beantwoord
worden met hard competitief gedrag in de vorm van een beperking opleggen. Ook aardig
zijn lokt geen positieve reactie uit, maar leidt eerder tot een steviger opstelling van de
gijzelnemer door het benadrukken van aan positiemacht gerelateerde geloofwaardigheid.
Aan de andere kant sorteert ook een meer harde competitieve opstelling van de
onderhandelaar weinig effect; dit leidt slechts tot een herhaling van standpunten. Kortom,
in interacties met de criminele gijzelnemer schuilt het gevaar van uitbuiting bij een te
zachte opstelling en escalatie bij een te competitieve opstelling. Beter lijkt het om
neutraal vasthoudend te zijn, de eigen positie stevig neer te zetten en indien mogelijk
gezamenlijkheden en interdependentie trachten te benadrukken.

88 AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1.3. Slachtoffers van gijzeling
Wat uit interviews met gegijzelden vooral naar voren komt, is het belang van het
investeren in slachtofferzorg. De ervaring leert dat onderhandelaars nog wel eens geneigd
zijn om zich in hun gesprekken primair te richten op de dader. Met deze persoon moet
immers tot een oplossing worden gekomen. Wanneer dan een slachtoffer aan de telefoon
komt, iets wat regelmatig gebeurt, en dat slachtoffer daarbij emotioneel of moeilijk
stuurbaar is, dan beschouwt een onderhandelaar dit al gauw als lastig. Men wil immers zo
snel mogelijk weer in gesprek komen met de dader. Interventies zijn er dan vooral op
gericht om het slachtoffer te kalmeren. Een van de belangrijkste lessen uit de interviews
met slachtoffers is dat het hen echt helpt als je als onderhandelaar aandacht besteedt aan
het slachtoffer. Een eerste aanbeveling voor contacten met slachtoffers is: Investeer in het
contact met het slachtoffer. Als onderhandelaar ben je vaak het enige contact met de
buitenwereld.
Een aantal andere aandachtspunten voor onderhandelaars in contacten met slachtoffers
zijn:
•

Toon oprechte interesse in hoe het met het slachtoffer is

•

Schets een realistisch beeld van de situatie, benadruk daarbij positieve aspecten

•

Toon expertise – laat weten dat je ervaring hebt, kom betrouwbaar over

•

Leg dingen uit, vertel bijvoorbeeld waarom iets zo lang duurt of op deze manier
moet gebeuren.

Verder kwam duidelijk naar voren dat gijzelingsslachtoffers, mede vanwege de relatief
korte duur, vaak bezig zijn met overleven. Daardoor zijn ze erg op zichzelf gericht en
willen ze vooral graag horen dat het om hen gaat.
Een laatste punt dat we hier nog graag aan willen kaarten is dat het gedrag van
gijzelingsslachtoffers ook in sterke mate bepaald lijkt te worden door specifieke
rolverwachtingen die zichtbaar worden op het moment van de gijzeling. Met name
beveiligingsmensen, soldaten of politiemensen kunnen geneigd zijn tijdens de gijzeling
zelf in te grijpen omdat ze vinden dat dit tot hun taak behoort. Het feit dat er überhaupt
een gijzeling plaats heeft kunnen vinden of dat deze zo lang voortduurt, beschouwen zij
soms zelfs als een persoonlijk falen. Een concrete aanbeveling in dit soort
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omstandigheden is om het slachtoffer daar gericht naar te vragen of aan te geven dat als
ze wellicht overwegen om in te grijpen, dat begrijpelijk maar onverstandig is. Bovendien
zou een onderhandelaar hen kunnen vragen om, gezien hun specifieke positie, de taak op
zich te nemen om de situatie rustig te houden en daarmee escalatie te voorkomen.

2.

Ontvoering en afpersing

Meer dan bij gijzelingen zien we dat onderhandelingen bij ontvoeringen en afpersingen
gekenmerkt worden door symmetrie in het gedrag van onderhandelaar en dader. Dit geldt
voor de strategieën rationeel overtuigen en ruilen, ongeacht de culturele achtergrond van
de gijzelnemer. Daarmee vertonen deze onderhandelingen veel overeenkomsten met meer
dagelijkse, zakelijke onderhandelingen.
Daarnaast werden er nog twee interactiepatronen gevonden die optreden ongeacht de
culturele achtergrond van een dader. Naast ruilvoorstellen van een onderhandelaar lijken
ook uitspraken die inspelen op de eigen geloofwaardigheid, een gewenste reactie bij de
dader uit te lokken in die zin dat dit uitspraken van een dader stimuleert die gericht zijn
op samenwerking. Dus, beïnvloedingsstrategieën die, ongeacht de culturele achtergrond
van de dader, de kans op een gewenste reactie vergroten zijn:
•

geloofwaardig zijn ( betrouwbaar overkomen en expertise tonen)

•

ruilen

Daarnaast vergroot directe druk de kans op een ongewenste reactie: het opleggen van een
beperking door de dader.
Het effect van een aantal andere strategieën blijkt afhankelijk van de culturele
achtergrond van de dader. Dat de culturele context van de onderhandelingen een
variabele is die aandacht verdient, blijkt wel uit het feit dat voor 14 van de 26 incidenten,
daders ingedeeld konden worden bij een hoge-contextcultuur. We bespreken nu eerst
specifieke aanbevelingen voor onderhandelingen met daders uit een lage-contextcultuur,
gevolgd door specifieke aanbevelingen voor onderhandelingen met daders uit een hogecontextcultuur.
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2.1.Onderhandelen met daders uit een lage-contextcultuur
Een aanvullende beïnvloedingsstrategie die in interactie met daders uit een lage context
cultuur kan worden aanbevolen, is:
•

aardig zijn

Aardig gedrag van een onderhandelaar vergroot namelijk de kans op aardig gedrag van
een gijzelnemer en verkleint de kans op een beperking opleggen door de dader. Daarnaast
bleken ruilvoorstellen van een onderhandelaar niet alleen ruilvoorstellen van een dader te
stimuleren, maar ook uitspraken van een dader gericht op gelijkwaardig zijn. Daarnaast
vonden we aanwijzingen voor een meer rationeel cognitieve benadering door daders uit
een lage-contextcultuur. Zo is de kans groot dat zij op een emotioneel appèl richting
slachtoffers reageren met een legitimatie voor hun gedrag.

2.2. Onderhandelen met daders uit een hoge-contextcultuur
Aanvullende beïnvloedingsstrategieën die in interactie met daders uit een hogecontextcultuur de kans op een gewenste reactie vergroten, zijn:
•

directe druk

•

legitimeren

•

emotioneel appèl

Zo lokt directe druk ruilvoorstellen van een gijzelnemer uit. Dit suggereert dat een iets
hardere neutrale opstelling van de politieonderhandelaar een positief effect heeft.
Daarnaast roepen legitimeren en emotioneel appèl op tot een affectieve reactie van de
dader, in de zin van gelijkwaardig zijn. In interactie met daders uit een hogecontextcultuur is het dus raadzaam meer in te spelen op gevoelens, terwijl in interactie
met daders uit lage-contextculturen een meer cognitieve benadering, gebaseerd op
argumenten, gepast lijkt. Verder is het belangrijk om in zaken die spelen in een hogecontextcultuur niet alleen rekening te houden met gedrag van direct betrokkenen, maar
ook met allerlei andere partijen die een rol kunnen spelen tijdens te onderhandelingen. Zo
spelen oudere familieleden vaak een belangrijke bemiddelende rol tijdens de
onderhandelingen. Dit zagen we met name in incidenten die speelden binnen de
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Marokkaanse en Turkse gemeenschap. In incidenten die speelden binnen de Chinese
gemeenschap leek vaker een meer neutrale derde partij ingeschakeld te worden om te
helpen bemiddelen. De bemoeienis van deze additionele partijen maakt het voor de
politie enerzijds vaak lastiger om dit soort incidenten te managen. Anderzijds betekent dit
soms ook dat men eerder geneigd is het incident zelf op te lossen, zonder inmenging van
de politie. Sterker nog, in een recente ontvoering in het midden van Nederland bleek de
politie door haar aanwezigheid de zaak min of meer in stand te houden, wat leidde tot een
impasse in de onderhandelingen. Op het moment dat de politie zich terugtrok, bleek de
situatie binnen korte tijd onderling opgelost.
Wat in hoge-contextculturen daarbij vaak meespeelt, is het belang van het voorkomen of
herstellen van gezichtsverlies. Dit blijkt een belangrijke drijfveer voor gedrag. Hiermee
moet men bij het bepalen van de onderhandelingsstrategie dus rekening houden. Het
verdient daarom aanbeveling in dit soort situaties steeds te zoeken naar creatieve
oplossingen die de dader over de streep kunnen helpen. Soms zijn hele simpele
oplossingen daarvoor al voldoende. Een voorbeeld hiervan is een gijzelingssituatie
waarbij niets de overgave in de weg lijkt te staan maar de dader toch niet naar buiten wil
komen. Mogelijk speelt hier een voor de dader vernederende, publiekelijke overgave een
rol. Een mogelijke ontsnapping uit deze impasse is het bieden van een meer eervolle
afloop van het incident.

2.3. Slachtoffers van ontvoeringen en afpersingen
Uit de interviews met directe en indirecte slachtoffers van ontvoeringen en afpersingen
kwamen een aantal zaken naar voren die eerder ook al door slachtoffers van gijzelingen
werden genoemd. Dit betreft bijvoorbeeld het tonen van oprechte interesse in het
slachtoffer, het schetsen van een realistisch beeld van de situatie en het tonen van
expertise door te laten weten dat je ervaring hebt met het hanteren van dit soort
crisissituaties. Heel belangrijk is het verstrekken van informatie. Dit houdt waarschijnlijk
verband met de relatief langere duur van ontvoeringen en afpersingen. In deze situaties
hebben vooral afpersingsslachtoffers en familieleden van ontvoeringsslachtoffers
behoefte aan informatie over acties van de politie. Als het niet mogelijk is om daar
concrete inhoudelijke informatie over te verstrekken, dan kan meestal wel goed uitgelegd
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worden waarom dat niet kan. Kortom, procedurele informatie kan bijna altijd worden
verstrekt en geeft in ieder geval het gevoel dat de politie de zaak serieus neemt, ter zake
deskundig is en dat er in ieder geval ‘iets wordt gedaan’. Verder kan de politie in dit soort
situaties concrete steun bieden, in de zin van voorzieningen, afspraken met scholen,
werkgevers of financiële instellingen. Daarmee vervult een politieonderhandelaar meer
een liaisonfunctie.
Verder voelen familieleden van ontvoeringsslachtoffers met het verloop van de tijd
verder vaak sterk de behoefte om ‘iets te doen’. Een manier om daar aan tegemoet te
komen, is hen te stimuleren een dagboek bij te houden gedurende de periode dat hun
familielid weg is. Een andere manier is familieleden een brief te laten schrijven aan hun
ontvoerde familielid of aan de partij die hun familielid vasthoudt.
Politieonderhandelaars hebben met slachtoffers van ontvoering het minste contact. Toch
is het bij het bepalen van de onderhandelingsstrategie en in mogelijke contacten met deze
slachtoffers belangrijk om rekening te houden met een aantal zaken die met name spelen
voor ontvoeringsslachtoffers.

Ontvoeringsslachtoffers: isolementsgevoelens en identiteitscrisis
Specifiek voor ontvoeringsslachtoffers is dat zij aangeven veel isolementsgevoelens te
ervaren, zoals gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid. Een groot deel van de
ontvoeringsslachtoffers had daarom baat bij de aanwezigheid van medeslachtoffers en de
beschikbaarheid over een radio of televisie. Ook deden zij vaak uitspraken die wezen op
een identiteitscrisis, waarschijnlijk omdat de lange gevangenschap in een vreemde
omgeving je doet vergeten ‘wie en wat je bent’. Een interessant gegeven in dit verband is
dat mensen die door hun beroep een verhoogde kans hebben slachtoffer van een
ontvoering te worden, vaak het advies krijgen een foto van henzelf met voor hen
belangrijke anderen bij zich te dragen. Wanneer ze hierover met hun gijzelnemer kunnen
praten, versterkt dat namelijk de kans op de ontwikkeling van een positieve relatie tussen
slachtoffer en dader (vgl. ‘Stockholm Syndroom’, zie ook Wilson, 2003). Het bezit van
een foto van jezelf met significante anderen heeft daarbij nog een aanvullende functie;
het bevestigt immers je sociale identiteit.
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Daarnaast vertellen ontvoeringsslachtoffers vaak over de grote onzekerheid waarin ze
verkeren. Vaak hebben ze geen idee of hun familie wel weet wat er met ze is gebeurd. In
deze context is het verkrijgen van een levensteken niet alleen tactisch van belang maar
ook psychologisch: het slachtoffer weet nu in ieder geval dat zijn familie op de hoogte is
van de ontvoering en dat er onderhandelingen over de vrijlating worden gevoerd.

3.

De tijdparadox

Alhoewel het winnen van tijd in onderhandelingen vrijwel altijd als effectief wordt
beschouwd, blijkt uit onze analyses eveneens de mogelijke keerzijde hiervan. Met name
in de hectische beginperiode lijkt tijd een belangrijke bondgenoot van de politie.
Enerzijds geeft tijd de ruimte en mogelijkheden om een en ander te organiseren en zo de
veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. Anderzijds nemen - met het verstrijken
van de tijd - emoties en spaningen af en stellen partijen hun verwachtingen bij, wat het
zoeken naar een oplossing vergemakkelijkt. Er is echter ook een duidelijke keerzijde
waarneembaar. Allereerst betekent zorg voor het slachtoffer uiteraard dat alles in het
werk gesteld zou moeten worden om de voor het slachtoffer traumatische ervaring zo
snel mogelijk te beëindigen. Bovendien suggereren onze bevindingen dat naarmate de tijd
verder verstrijkt, dit ongewenste psychologische processen met zich mee kan brengen.
Zowel slachtoffers als daders kunnen bijvoorbeeld het idee krijgen dat de politie tijd aan
het rekken is. Bij slachtoffers kan dit onbegrip en negatieve gevoelens richting het
bevoegd gezag oproepen (is mijn leven zo weinig waard?). In extreme gevallen kunnen
deze gevoelens ertoe leiden dat slachtoffers zich aan de kant scharen van de tegenpartij
en de politie onjuiste informatie verschaffen (vgl. het ‘Stockholm Syndroom’). Daders
kunnen de indruk krijgen dat ze niet serieus genomen worden en daardoor de noodzaak
voelen te laten zien dat het hen menens is. Politiediensten, ten slotte, lopen het risico op
de ontwikkeling van ongewenste psychologische groepsprocessen, zoals ‘groupthink’ en
groepspolarisatie (zie ook hoofdstuk 1). Kortom, vanuit het perspectief van de
tijdparadox lijkt tijd winnen vooral in de beginperiode belangrijk, terwijl naarmate de tijd
vordert ook de kans op ongewenste effecten toeneemt.
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4.

De rol van de media

Op veel verschillende manieren en in vrijwel alle typen incidenten kwam de rol van de
media naar voren. Ten eerste blijken daders, maar ook slachtoffers, hun verwachtingen
over wat er gaat gebeuren veelal te baseren op het vaak irrealistische beeld dat naar voren
komt in de media, zoals in tv-series en films. Van de politie verwachten zij bijvoorbeeld
hard, fysiek optreden en het gebruik van allerlei trucs. Daarnaast zochten voornamelijk
ideële en criminele gijzelnemers nadrukkelijk contact met de media. De ideële
gijzelnemer zag in de media een belangrijke rol als boodschapper: de media kunnen
namelijk zorgen voor erkenning van de zaak waar de gijzelnemer zich voor inzet. In
criminele gijzelingen bleek de motivatie van de gijzelnemer tweeledig: enerzijds werkt
deze aandacht imagoversterkend, anderzijds verwachten criminele gijzelnemers dat het
inschakelen van de media een soort waarborg is voor hun veiligheid. In het laatste geval
verwachten zij dat het inschakelen van de media de kans verkleint dat de politie fysiek
ingrijpt en hen neerschiet. Wanneer de media daadwerkelijk aanwezig zijn, zoals bij
gijzelingen vaak het geval is, dan vormen zij ook een mogelijk publiek voor
gezichtsverlies.
Een goed mediaplan is belangrijk bij ontvoeringen. Een ontvoerder kan namelijk geëist
hebben dat derden (en in het bijzonder de overheid) niet van de ontvoering op de hoogte
worden gebracht. Publiciteit is in zo’n geval zeker niet in het belang van het slachtoffer.
Informatie over de ontvoering die ongewenst toch in de openbaarheid komt, en zo dus
mogelijkerwijs ook bij de dader, kan de onderhandelingsstrategie doorkruisen en leven en
veiligheid van slachtoffers in gevaar brengen. Een complicerende factor hierbij is dat de
onderhandelingen soms (deels) via de media moeten worden gevoerd.
Soms kan publiciteit in de media wel een positief effect hebben. In het geval dat de
politie op de hoogte wordt gebracht van plannen om iemand te ontvoeren of af te persen,
bijvoorbeeld, dan kan media-aandacht daders meer preventief afschrikken. Een ander
voorbeeld betreft ontvoeringen die zich in het buitenland afspelen. Soms is de plaatselijke
politie en overheid in een land niet bereid of in staat om gelijk actie te ondernemen.
Publiciteit in de media of diplomatieke bemoeienis is dan veelal noodzakelijk om dingen
in gang te zetten.
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5.

Tot besluit

Het hier gepresenteerde onderzoek heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd voor de
praktijk van crisisonderhandelingen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen met name
behulpzaam zijn bij:
•

het maken van een bewuste keuze voor een bepaald type beïnvloedingsgedrag,
waarbij rekening wordt gehouden met het type incident. Dit lijkt zeker belangrijk
gezien het feit dat maar liefst 70 % van het gedrag van onderhandelaars en 65 %
van het gedrag van de dader valt te typeren als beïnvloedingsgedrag.

•

het herkennen en doorbreken van ongewenste interactiepatronen

•

het inspelen op de culturele achtergrond van de dader

•

de benadering van directe en indirecte slachtoffers van crisisincidenten

•

omgang met de media

Uiteraard levert elk nieuw incident een unieke, nieuwe situatie op. Dit houdt in dat de
uitkomsten van geen enkel onderzoek een precieze blauwdruk opleveren voor wat
onderhandelaars wel en niet moeten doen in een specifieke situatie (do’s en don’ts).
Onderhandelaars en leidinggevenden zullen steeds kritisch hun eigen keuzes moeten
motiveren en evalueren en hun creativiteit moeten aanspreken om de situatie vreedzaam
op te lossen. We hopen dat de hier besproken aandachtspunten daarvoor een bron van
inspiratie mogen zijn.
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Bijlage 1
Type

Duur

Duur oh

Aantal

herkomst

incident

incident

(minuten)

daders

dader (s)

Eisen

Aantal directe slachtoffers +

Afloop

eventuele extra bedreiging

(dagen)

Gijzeling

1

120

1

Nederland

-

1

Vrijwillige overgave

Gijzeling

1

160

2

Nederland

Geld, mediacontact

2; mishandeld

Vrijwillige overgave

Gijzeling

1

65

1

Nederland

Aandacht zaak, vliegtuig

6

Vrijwillige overgave

Gijzeling

1

158

1

Nederland

(media) aandacht zaak

>20

Suïcide dader

Gijzeling

1

35’

1

Nederland

(media) aandacht zaak

1

Vrijwillige overgave

Gijzeling

1

110

1

Vlaanderen

Voedsel, vluchtauto,

9

Tactische interventie

3

Tactische interventie

mediacontact
Gijzeling

2

180

3

Wallonië

Sigaretten, voedsel,
geld, helikopter, mediaaandacht

Gijzeling

1

33

1

Wallonië

-

1

Tactische interventie

Gijzeling

1

44

1

Vlaanderen

-

1; neergerschoten door dader

Suïcide dader

en overleden
Ontvoering

1

30

2

Engeland

Geld

2; mishandeld

Daders ontkomen

Ontvoering

2

30

2

Suriname

Geld

1; beroofd

Daders aangehouden

Ontvoering

2

70

1

Rusland/Turkije

Geld

1

Dader aangehouden

Ontvoering

3

15

4

China

Geld

1; mishandeld

Daders aangehouden

Ontvoering

2

190

2

Engeland

Geld

1; mishandeld

Daders aangehouden

Ontvoering

4

124

6

China

Geld

1

Daders aangehouden
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Ontvoering

3

105

1

Nederland

Geld

1; mishandeld

Dader aangehouden

Ontvoering

22

15

1

Polen

Geld

2; mishandeld

Daders aangehouden

Ontvoering

2

20

3

Koerdisch

Geld

2

1 dader ontvlucht en 1 aangehouden

Ontvoering

1

10

1

Vlaams

Geld

2

Daders aangehouden

10

1

Wallonië

Geld, wraak

1

Ontvoering
Ontvoering

4

22

1

Italië

Informatie, wraak

1

Daders aangehouden

Ontvoering

1

20

4

Marokko/

Geld

1

Daders aangehouden

Tsjechië
Ontvoering

3

15

4

Turkije

Geld

1; mishandeld

Daders aangehouden

Ontvoering

1

25

3

Rusland

Geld

2

Daders aangehouden

Ontvoering

1

15

3

Vlaanderen

Geld

1

Daders aangehouden

Afpersing

-

10

3

Polen

Geld

1

Daders aangehouden

Afpersing

-

80

3

Nederland

Geld

1

Daders aangehouden

Afpersing

4

34

1

China

Geld

1

Dader aangehouden

Afpersing

15

47

1

Marokko

Geld

1

Dader aangehouden

Afpersing

-

25

2

Nederland

Geld

1

Daders aangehouden

Afpersing

2

16

1

Vlaanderen

Geld

1

Daders aangehouden

Afpersing

71

16

1

Engeland

Geld

1

Onbekende daders

Afpersing

5

15

1

Wallonië

Geld

1

Onbekende daders

Afpersing

6

25

2

Wallonië

Geld

1

Daders aangehouden

Afpersing

4

30

1

China

Geld

1

Daders aangehouden

Bijlage 2
(Dader) Interview
Introductie
Welkom. Fijn dat u aan dit interview wilt meewerken. Zoals gezegd wordt er momenteel
een onderzoek naar gijzelingsincidenten in Nederland en België uitgevoerd door
onafhankelijke onderzoekers van De Rijksuniversiteit Groningen en de Katholieke
Universiteit Leuven. In het kader van dit onderzoek interviewen wij zo veel mogelijk
partijen die bij het incident van…betrokken zijn geweest. Zo spreken wij met de mensen
die gegijzeld zijn geweest en met de politie.
Voor ons is het uitermate belangrijk om ook uw visie op het gebeuren te horen. Daarbij
willen we u vragen om zo open mogelijk te zijn. Ik vraag u in principe alles wat voor ons
belangrijk zou kunnen zijn, maar uiteraard bepaalt u zelf wat u wilt vertellen en wat niet.
In dit kader wil ik graag benadrukken dat alle informatie die wij van u krijgen alleen voor
onderzoeksdoeleinden gebruikt en anoniem verwerkt zullen worden. De uitkomsten
van ons onderzoek zullen in de loop van 2004 in boekvorm gepubliceerd worden. Daarin
zal nooit enige persoonsinformatie over u staan.
De verwachte duur van het interview is twee tot drie uur. In overleg kunnen we uiteraard
besluiten af en toe een korte time-out inlassen.
Heeft u nog vragen voordat we beginnen?
Ik stel voor ons gesprek in 2 delen op te splitsen:
1. U eerst de gelegenheid geven in uw eigen woorden te vertellen wat er is gebeurd
(bijvoorbeeld hoe u het zou vertellen aan iemand die van het incident niets weet)
2. Aan de hand van een aantal thema’s verder doorpraten. Daarom heb ik hier een map
met een aantal dingen die ik niet wil vergeten te vragen en zal ik ook af en toe een
aantekening maken

Deel 1
eigen woorden
Parafraseren, samenvatten, gevoelsreflectie: voor alle onderdelen geldt doorvragen:
Waarom denkt u dat? Hoe ging dat dan? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat
gebeurde er daarna?
- Zou u in uw eigen woorden kunnen vertellen wat er gebeurd is op …?
- Herinnert u zich dat nog goed?
- Wat gebeurde er precies?
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-

Waar speelde het zich af?
Waarom daar?
Was het een bewuste keuze om dit te doen?
Hoe is het geëindigd?

Deel 2
thema’s
•
•

Afhankelijk van het specifieke incident kan de volgorde van de onderstaande
thema’s gevarieerd worden.
Voor alle onderdelen geldt doorvragen: Waarom denkt u dat? Hoe ging dat dan?
Kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat gebeurde er daarna?

Graag zou ik nu verder met u doorpraten over een aantal thema’s die bijvoorbeeld
betrekking hebben op de partijen die een rol hebben gespeeld over bepaalde
gebeurtenissen. Ik zou graag willen beginnen met uw motivatie om dit te doen en de
voorbereidingen die u daarvoor getroffen heeft.

Motivatie & voorbereiding
-

Motivatie voor de daad, waarom is dit gebeurd?
Wat is er aan voorafgegaan?
Waarom voor deze specifieke vorm gekozen?
Waarom daar?
Hoe voelde u zich van te voren?
Heeft u zich voorbereid?
Zo ja hoe, hoe lang, waar, waarmee?

De slachtoffer(s)
-

Waarom heeft u het slachtoffer gekozen?
Wat was/ is uw relatie met het slachtoffer?
Had u gedurende het incident contact met het slachtoffer? Zo ja, hoe?
Hoe gingen jullie met elkaar om (in termen van vriendelijk-vijandig, dominantonderdanig, hoe frequent en hoe intens)?
Had u het gevoel controle te hebben over het slachtoffer?
Hoe deed u dat?
Nam u hem in vertrouwen?
Wat waren uw gevoelens t.o.v. het slachtoffer tijdens het incident?
Waren er bepaalde dingen die u opvielen?
Heeft de opstelling van het slachtoffer zelf invloed gehad op de afloop?
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(Dreiging met) Geweld
- Heeft u geweld gebruikt of daarmee gedreigd?
- Waarom?
- Hoe?
- Hoe voelde u zich daarbij?
- Zo nee, heeft u er rekening mee gehouden dat u het wel zou moeten gebruiken?

De tegenpartij & de onderhandelingen
Politie algemeen (optioneel; niet bij cover).
-

Hoe verliep het eerste contact met de politie?
Met wie en wanneer was dat?
Wat zag u van de activiteiten van de politie (Interventie-eenheden/afzettingen,
enz.)?
Wat deed dat met u?
Wanneer en hoe kreeg u contact met een onderhandelaar?

De onderhandeling
-

Hoe verliep het eerste contact met de tegenpartij / onderhandelaar?
Op welke manier hadden jullie contact (telefoon, brief, SMS) en was dat uw
keuze? Had u liever andere middelen gebruikt? Waarom?
Wat was uw eerste indruk van de ander?
Is deze indruk van de onderhandelaar veranderd gedurende het incident?
Hoe stelde de onderhandelaar zich op? Wat vond u daarvan?
Hoe was de relatie tussen u en de onderhandelaar?
Hoe zat het met de machtsverhoudingen?
Hoe (on)vriendelijk waren de gesprekken?
Hoe open waren jullie tegen elkaar?
Nam u de onderhandelaar in vertrouwen en andersom?
Waren er bepaalde dingen die u opvielen?
Herinnert u zich iets uit het gesprek dat indruk op u maakte? Zo ja: Wat?
Waarom? Positief/negatief?
Wat vond u goed/prettig?
Wat vond u niet goed/onprettig?
In hoeverre heeft de onderhandeling invloed gehad op het al dan niet vallen van
slachtoffers?
Heeft de onderhandeling ervoor gezorgd dat u anders over het incident ging
denken of voelen? Zo ja, op welke manier? Waarom? Op welke manier had dat
met de onderhandelaar te maken? Of de dingen die hij / zij zei?

Eigen opstelling en eisen
- Kunt u zich nog herinneren wat uw eisen waren?
- In hoeverre had u die van tevoren bedacht?
- Waarop had u de eis(en) gebaseerd (vb. bepaling van de hoogte van het losgeld)
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-

In hoeverre was de gestelde eis onderhandelbaar?
Indien eis gewijzigd: Wat waren de motieven om de eis te wijzigen (vb.
verlaging/ verhoging van geëiste geldsom)?
Hoe heeft u zich verder zelf opgesteld? Bewust/onbewust? Herkenbaar ook in
andere situatie?
Ging het zoals u dat wilde? Wat wel/niet? Waarom?
Breekpunt of fasen te onderscheiden?

Persoonlijke beleving en omstandigheden
-

Wat gebeurt er met je in zo’n situatie?
Wat gaat er zoal door je hoofd?
Welke gedachten, gevoelens, emoties?
Waren er moeilijke of frustrerende momenten? Zo ja, welke?
Waren er minder moeilijke momenten? Zo ja, welke?
In hoeverre kon u verder functioneren? Behoefte om te slapen, eten ed.
Waren er gebeurtenissen of toestanden die ervoor zorgden dat uw plan werd
gewijzigd (vb. honger, vermoeidheid, angst, tijd)?
In hoeverre voel je zelf dreiging?
In hoeverre speelt onzekerheid?

Drugs/medicijnen/alcohol
- Heeft u iets gebruikt voor/ tijdens het incident?
- Welke invloed heeft dat gehad op het gebeurde?
- Op welke wijze?
Suïcideoverwegingen (optioneel)
- Zo ja, wanneer?
- Serieus, of slechts dreiging?
- Waarom niet gedaan?

Meer partijen?
De belangrijkste partijen zijn nu aan bod gekomen, zoals de slachtoffers, de tegenpartij en
uzelf. Zijn er nog andere partijen die een rol hebben gespeeld?
(Denk aan media, intermediairen, familie)
Zo ja (optioneel):
- Welke?
- Waarom
- Hoe?
- Welke invloed?
- Prettig/ niet prettig?
- Gevolgen?
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-

Incident te volgen in de media?
Invloed van beeldvorming over politie/onderhandelaars in media

Identificatie van incidentspecifieke kritieke momenten (in te vullen)
-

Wat gebeurde er precies?
Waarom?
Hoe?
Wat voelde u toen?
Wat dacht u toen?

Invloed van de cultuur
Had de cultuur van het slachtoffer, de onderhandelaar en eventuele andere partijen
invloed op het gebeuren?

Dader nu
-

Hoe denkt u er nu over? Gevoelens?
Wat zou u iemand anders (gijzelnemer) adviseren die in een dergelijke situatie
terechtkomt?
Wat zou u iemand anders (slachtoffer) adviseren die in een dergelijke situatie
terechtkomt?
Wat zou u iemand anders (tegenpartij) adviseren die in een dergelijke situatie
terechtkomt?
Als het u weer zou gebeuren, zijn er dan dingen die u nu anders zou doen?
Zijn er dingen die u hetzelfde zou doen?
Zou u het überhaupt weer doen?
Hoe vaak denkt u er nog aan terug?
Bent u veranderd? Zo ja, in welke zin?
Wat is er u ten laste gelegd? Wat vindt u daarvan?

Zijn er nog zaken die niet aan bod zijn gekomen?

Hartelijk dank voor uw medewerking !!!

Bijlage 3
(Slachtoffer) Interview

Introductie
Welkom. Fijn dat u aan dit interview wilt meewerken. Zoals gezegd wordt er momenteel
een onderzoek naar gijzelingsincidenten in Nederland en België uitgevoerd door
onafhankelijke onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Katholieke
Universiteit Leuven.
Het doel van dit interview is onderhandelaars van de politie te laten leren van uw
perspectief, zodat ze die kennis in toekomstige incidenten kunnen benutten.
Voor ons is het uitermate belangrijk om uw visie op het gebeuren te horen. Daarbij willen
we u vragen om zo open mogelijk te zijn. Ik vraag u in principe alles wat voor ons
belangrijk zou kunnen zijn, maar uiteraard bepaalt u zelf wat u wilt vertellen en wat niet.
In dit kader wil ik graag benadrukken dat alle informatie die wij van u krijgen alleen voor
onderzoeksdoeleinden gebruikt en anoniem verwerkt zullen worden. De uitkomsten
van ons onderzoek zullen in de loop van 2004 in boekvorm gepubliceerd worden. Daarin
zal nooit enige persoonsinformatie over u staan.
De verwachte duur van het interview is twee tot drie uur. In overleg kunnen we uiteraard
besluiten af en toe een korte time-out inlassen.

Ik stel voor ons gesprek in 2 delen op te splitsen:
1. U eerst de gelegenheid geven in uw eigen woorden te vertellen wat er is gebeurd
(bijvoorbeeld hoe u het zou vertellen aan iemand die van het incident niets weet)
2. Aan de hand van een aantal thema’s verder doorpraten. Daarom heb ik hier een map
met een aantal dingen die ik niet wil vergeten te vragen en zal ik ook af en toe een
aantekening maken

Heeft u nog vragen voordat we beginnen?
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Deel I
Eigen woorden
Parafraseren, samenvatten, gevoelsreflectie: voor alle onderdelen geldt doorvragen:
Waarom denkt u dat? Hoe ging dat dan? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat
gebeurde er daarna?
- Zou u in uw eigen woorden kunnen vertellen wat er gebeurd is op…?
- Herinnert u zich dat nog goed?
- Wat gebeurde er precies?
- Hoe gebeurde het?
- Waar speelde het zich af?
- Waarom daar denkt u?
- Hoe is het geëindigd?
Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?

Deel 2
thema's
Afhankelijk van het specifieke incident kan de volgorde van de onderstaande thema’s
gevarieerd of weggelaten worden indien niet van toepassing.
Voor alle onderdelen geldt doorvragen: Waarom denkt u dat? Hoe ging dat dan? Kunt u
daar een voorbeeld van geven? Wat gebeurde er daarna? Hoe voelde dat? In welk
opzicht?
Al met al zijn er meerdere partijen bij betrokken geweest. Die hebben met mekaar
gesproken of gingen op een of andere wijze met mekaar om. Daar wil ik nu graag wat
dieper op ingaan.
Relaties visualiseren

Gijzelnemer
Hoe zou u hem typeren?
- Waarom?
- Kunt u een voorbeeld geven?
- Waar bleek dat uit?
(optioneel) Als er sprake is van meerdere gijzelnemers: Hoe gingen zij met mekaar
om?
- Bijvoorbeeld in termen van macht?
- Bijvoorbeeld in de zin van vriendschap?
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-

Hoe open waren zij tegen elkaar?
Spraken zij vaak?
Hoe intensief?

Waren er bepaalde dingen die u opvielen?
- Op welke momenten speelde dat?
Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?

U versus de gijzelnemer(s)
Was u in het algemeen bang voor een ontvoering/ gijzeling/ afpersing voordat het
incident plaatsvond?
(optioneel) Hebben jullie voor het incident contact gehad met elkaar?
- Had u een dergelijke actie van hem verwacht?
- Dreigde hij er van te voren mee?
- Heeft u het er met een derde persoon over gehad dat er iets dergelijks zou kunnen
gebeuren?
Hoe heeft u zich tijdens het incident zelf opgesteld?
- Deed u dat bewust of onbewust?
- Herkenbaar? Doet u dat ook in andere situaties? Ook voor dit incident?
- Hoe voelde u zich?
- In hoeverre voelde u zich in de steek gelaten?
- In hoeverre voelde u zich in levensgevaar?
- Heeft u geprobeerd te ontsnappen?
- Verweet u uzelf iets?
- Waaruit bleek dat?
- In hoeverre kon u eten en drinken?
- In hoeverre kon u naar het toilet of slapen?
- Had u een bepaalde dagindeling? Zo ja, wat deed u gedurende de dag?
Communicatie tijdens het incident
- Was er communicatie tussen u en de daders?
- Hoe verliep deze communicatie?
- Bijvoorbeeld in termen van macht?
- Bijvoorbeeld in de zin van vriendschap?
- Hoe open waren jullie tegen elkaar?
- Spraken jullie vaak?
- Hoe intensief?
- Waarover?
- Nam hij u in vertrouwen?
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Was er sprake van (dreiging van) geweld
Zo ja: (optioneel)
- Hoe ging dat precies?
- Op welke momenten was dat?
- Wilde hij bijzondere dingen? Duurde dat lang?
- Was u vastgebonden of anderszins beperkt in uw bewegingsvrijheid?
- Wat deed dat met u?
Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?

De politie en de onderhandelaars
-

Met wie van de politie heeft u gedurende het incident contact gehad?
Op welke wijze?
Wat vond u daarvan?

Toespitsen op de onderhandelingen
- Was u op de hoogte van de onderhandelingen?
- Wist u door wie er werd onderhandeld en hoe dat ging?
- Waar werden die gesprekken gevoerd?
- Waar was u op die momenten?
- Hoe zou u die gesprekken typeren? In termen van macht? In termen van
vriendschap/ relationeel?
- Waren er bepaalde dingen die u opvielen? Met name vlak voor of vlak na de
gesprekken?
- Wat gebeurde er meestal vlak na de gesprekken?
- Had u het gevoel dat er bepaalde zaken waren waar de gijzelnemer positief op
reageerde?
- Op welke momenten reageerde de gijzelnemer goed?
- Waaruit bleek dat?
- Hoe kwam dat denkt u?
- Had u het gevoel dat er bepaalde zaken waren waar de gijzelnemer negatief op
reageerde?
- Op welke momenten reageerde de gijzelnemer slecht?
- Waaruit bleek dat?
- Hoe kwam dat denkt u?
Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?

Externen
De belangrijkste partijen zijn nu aan bod gekomen, zoals uzelf, de daders, en de (politie)
onderhandelaars. Zijn er nog andere partijen die een rol hebben gespeeld?
(Denk aan media, intermediairs, familie)
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Zo ja (optioneel):
- Welke partijen speelden additioneel een rol?
- Op welke wijze speelden zij een rol?
- Wat was de precieze invloed of wat waren de gevolgen daarvan?
- In hoeverre vond u het prettig?
- In hoeverre was het incident te volgen in de media?
- In hoeverre had u het idee dat beeldvorming over de politie in de media van
invloed was op het verloop van het incident.
Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?

Identificatie van incidentspecifieke kritieke momenten (in te vullen)
-

Wat gebeurde er precies?
Waarom?
Hoe?
Wat voelde u toen?
Wat dacht u toen?

Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?

Invloed van de cultuur
Had uw culturele achtergrond, of die van de dader(s), de onderhandelaar en eventuele
andere partijen invloed op het gebeuren?
Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?
Ik wilde nu terug naar een aantal specifieke momenten
Aantal momenten terughalen
- Kunt u zich nog herinneren dat ..
- Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?
- Hoe heeft u beleefd dat het … afspeelde?
Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?

Terug & vooruitblik
-

Waar heeft u veel aan gehad?
Zijn er dingen die u anders zou hebben gedaan?
Zijn er, afgezien van de dader, anderen die in uw opzicht het anders zouden
moeten hebben gedaan?
Waarom heeft de gijzeling… uren geduurd, denkt u?
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-

-

Wat zou u iemand anders adviseren die in een dergelijke situatie terechtkomt?
Wat moet je wel of juist niet doen?

Denk ook aan:
- Algemene en specifieke behoeftes
- Frequentie en type contact
(politie/familie/vrienden)

(brieven

e.d.)

met

Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?

U nu
Hoe vaak denkt u er nog aan?
In hoeverre speelt het gebeurde nog een rol in uw leven?
Bent u veranderd? In welke zin?

Zijn er nog zaken die niet aan bod zijn gekomen?

Hartelijk dank voor uw medewerking!

de

buitenwereld

