VU Research Portal

Modus via
van der Kemp, J.J.

2014

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van der Kemp, J. J. (2014). Modus via: Verfijning van geografische daderprofilering. [, Vrije Universiteit
Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 08. Jan. 2023

Modus via

Geografische daderprofilering is een opsporingsmethode om de
woonplaats van een dader van een serie onopgeloste misdaden
te voorspellen. Die voorspelling wordt gemaakt op basis van een
(rekenkundige) analyse van het ruimtelijk patroon van de plaatsen delict. Een geografisch daderprofiel is een aanduiding van
een locatie of gebied met de hoogste waarschijnlijkheid dat de
dader daar een ankerpunt heeft. Met behulp van het geografische daderprofiel kan efficiënter worden gerechercheerd door
verdachten te prioriteren op basis van hun binding met het voorspelde gebied.
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Hoofdstuk 1
Inleiding geografische daderprofilering
1.1

Inleiding

In het slachthuis waar de 17-jarige M. werkt, luidt de bel om het
eind van de werkdag aan te kondigen. Al een halve dag loopt hij te dromen
over zijn laatste verkrachting en hij wil meer. Hij fantaseert over enkele
vrouwelijke collega's. Hij heeft S. en L. al eens naar huis gevolgd, maar ze in
hun huis verkrachten, dat risico vindt hij te groot. Zij zullen hem immers
herkennen en zich vermommen doet hij liever niet. Op zijn fiets vertrekt hij
naar zijn stamkroeg waar hij meestal na werktijd wat gaat drinken. Soms
gaat een collega met hem mee, maar meestal is hij alleen. Zijn stamkroeg
ligt, globaal gezien, tussen zijn werk en het huis van zijn ouders. Hij woont
nog thuis. Meestal fietst hij met een kleine omweg naar de kroeg, zodat hij
langs de hogeschool komt. Hij fietst daar graag langs om naar de meiden te
kijken. Op het moment dat hij er langs fietst, zijn net de laatste
werkgroepen uit. De meisjes doen hem denken aan zijn schoolgenoten op
de middelbare school, die hem toen niet zagen staan. Vooral voor
brunettes heeft hij een zwak, maar meer dan kijken en over hen fantaseren
doet hij niet. Ze verlaten namelijk in groepjes de school. Dat biedt hem
geen gelegenheid er eentje te pakken. Een van die brunettes achtervolgen
en dan toeslaan, is nooit bij hem opgekomen.
In de kroeg zit hij met de andere stamgasten aan de bar. Zo nu en
dan zitten er ook andere mensen dan de vaste klanten. Soms zit er wel
eens een aantrekkelijke vrouw bij, maar in de kroeg schiet hij er niet zo
veel mee op. Hij weet niet hoe hij haar zou moeten aanspreken en veel zin
in gedoe heeft hij niet. De dames die sporadisch aanwezig zijn verdwijnen
meteen weer uit zijn gedachten als potentieel slachtoffer. Nog nooit heeft
hij een van hen naar huis gevolgd. Meestal vertrekt hij tegen zes uur naar
huis om te eten. Een paar keer in de maand blijft hij zitten in het café, dan
drinkt hij door. Zo ook vandaag. Als hij zich rond een uur of negen genoeg
moed heeft ingedronken, stapt hij op zijn fiets richting het park. Onderweg
komt hij een brunette tegen, maar die fietst hard een andere richting op en
hij heeft geen zin om achter haar aan te gaan. Liever gaat hij naar het park,
want dat kent hij goed en daar voelt hij zich op zijn gemak. In zijn schooltijd
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hing hij er nog wel eens rond met zijn vrienden. En 's zomers verstopte hij
zich in de bosjes om naar de schoolmeisjes te gluren.
M. cruist een beetje rond in het park op zoek naar een meisje.
Zodra hij een meisje alleen ziet fietsen, besluit hij dat ze de moeite waard
is. Hij gaat achter haar aan om een geschikt moment te bepalen om haar te
overmeesteren. Dat is niet meteen aan de rand van het park waar hij haar
heeft gezien, want daar komt te veel verkeer langs en de kans om gezien te
worden is te groot. Als ze verder door het park fietst, gaat hij vlak achter
haar fietsen. In het donkere stuk komt hij naast haar, trapt flink op zijn rem
en duwt haar van haar fiets. Zijn eigen fiets gooit hij in de kant, half tussen
de bosjes. Haar fiets laat hij liggen, want nu moet hij haar in de bosjes zien
te krijgen. Als ze tegenstribbelt, slaat hij haar een paar keer. Hij zegt dat ze
niet moet schreeuwen en als ze meewerkt, dat er dan niets aan de hand is.
Hij is erg gestrest en agressief. Zodra hij haar tussen de bosjes heeft
gekregen en denkt uit het zicht te zijn, slaat hij haar nog een paar keer en
rukt hij haar kleren los. Hij verkracht haar. Zodra hij klaar is, laat hij haar
los. Terwijl hij zijn kleren fatsoeneert, kijkt hij eigenlijk niet meer naar haar
om. Voordat hij de bosjes uitkomt, kijkt hij nog even om zich heen of er
iemand in de buurt is. Nu pas pakt hij de fiets van het meisje en gooit die
iets verder de berm in zodat die niet zo in het zicht ligt. Op zijn eigen fiets
vertrekt hij naar huis. Hij fietst zo snel mogelijk en kijkt niet op of om.
Als het slachtoffer zich meldt bij de politie om aangifte te doen van
verkrachting, begint de informatieverzameling voor de opsporing. Het
slachtoffer kan vertellen op welke locatie ze slachtoffer is geworden en
mogelijk heeft ze een idee waar de dader haar voor het eerst heeft gezien.
Zo komt informatie bij de recherche over de geografie van het delict en de
wijze waarop de dader zich geografisch heeft gedragen (De Kleuver, Van
den Eshof en Zwiers, 1996; Van Koppen en Van der Kemp, 2010). Op dit
moment zijn dit de weinige aanknopingspunten in de zoektocht naar de
dader. Over de wijze waarop geografische gedragingen van daders gebruikt
kunnen worden voor de opsporing gaat dit proefschrift.
1.2

Wat is geografische daderprofilering?

Geografische daderprofilering is een recherchemethode waarmee
op basis van een analyse van het ruimtelijke patroon van plaatsen delict
een zoekgebied wordt vastgesteld waarin de woonplaats van de dader kan
worden gevonden (Van Koppen en Van der Kemp, 2010). De kern in een
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rapportage van een geografisch daderprofiel is een plattegrond met de
aanduiding van de plek van de waarschijnlijke woonplaats van de dader. Er
zijn verschillende analysemethoden mogelijk om een voorspelling mee te
maken. Hoewel alle wiskundige methoden van voorspellingen van de
woonplaats van de dader gebiedsvoorspellingen genoemd zouden kunnen
worden – een punt immers, hoe klein ook, is ook een gebied – onderscheid
ik voor de leesbaarheid punt- en gebiedsvoorspellingen. De uitkomst van
een methode die een punt voorspelt, wordt gegeven met twee
coördinaten in de buurt waarvan verwacht wordt de woonplaats van de
dader te vinden. Dat is weliswaar een precieze aanduiding, maar de kans
dat de dader daadwerkelijk op dat punt woont, is gering (zie figuur 1.1). De
methoden die een gebiedsaanduiding geven – de gebiedsvoorspellingen –
duiden een gebied aan waarbinnen de woonplaats van de dader
verondersteld wordt te liggen. Dat is een minder precieze voorspelling dan
een puntvoorspelling, maar dat betekent niet dat het daardoor minder
accuraat behoeft te zijn. De waarschijnlijke woonplaats kan men aanduiden
met een punt. Een dergelijke geografisch profiel zal ik een puntvoorspelling
noemen.
Men kan de voorspelling van de woonplaats ook aanduiden met
een gebied, dat noem ik een gebiedsvoorspelling (zie figuur 1.2).

Figuur 1.1 Voorbeeld puntprofiel
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Figuur 1.2 Voorbeeld gebiedsprofiel
Naarmate het gebied groter is, wordt de kans groter dat de dader
daarin woont, maar wordt het nut voor de recherche navenant minder. In
de praktijk zal het verschil tussen punt- en gebiedsvoorspellingen
waarschijnlijk niet al te groot zijn. Rondom een puntvoorspelling zal een
zoekgebied worden bepaald om te zoeken naar de dader. En bij een
gebiedsvoorspelling zal het kleinst mogelijke gebied met de hoogste
waarschijnlijkheid door de recherche worden gebruikt in de opsporing. De
grootte van die gebieden zou goed vergelijkbaar kunnen zijn, ondanks dat
de onderliggende analysemethoden om tot een punt- of
gebiedsvoorspelling te komen sterk variëren.
Een analysemethode als geografische daderprofilering wordt als
een operationeel misdaadanalysemiddel bij een zaak ingezet.1 Een
geografisch daderprofiel kan bijdragen aan de opsporing doordat op basis
van het aangeduide gebied informatie kan worden geselecteerd over
1

Zie voor andere vormen van geografische analyses die behulpzaam kunnen zijn bij de opsporing en
bestrijding van criminaliteit Van Schaaik en Van der Kemp (2009).
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mogelijke verdachten in dat gebied (zie ook Rossmo, 2000). Zo kunnen
verdachten die reeds bij de politie staan geregistreerd, de zogenaamde
bekende verdachten, op basis van of hun woonplaats in het geografische
daderprofiel ligt worden geselecteerd als mogelijke daders.
Het geografisch daderprofiel wordt gecreëerd op basis van een
analyse van de locaties van de plaatsen delict. Die analyse valt uiteen in
verschillende fasen: het identificeren van de misdrijven van een en
dezelfde dader,2 het verzamelen van gegevens van de plaatsen delict, het
bepalen van het gebied waarbinnen men verwacht dat de woonplaats van
de dader zich zal bevinden en het uiteindelijke recherchewerk (Knabe-Nicol
en Alison, 2011). Voordat ik deze fasen ga beschrijven in dit proefschrift,
zal ik beschrijven waarom geografisch profileren mogelijk is.
1.3

Waarom zou geografische daderprofilering mogelijk zijn?

Daders bewegen zich net als andere mensen door hun omgeving
voor hun dagelijkse bezigheden. Voor de meeste mensen geldt dat zij
dagelijkse routines hebben die hen in vaste ruimtelijke patronen laten
bewegen. Zo reizen veel mensen volgens dezelfde route van hun huis naar
hun werk en zo doen veel mensen hun boodschappen bij vaste winkels in
hun buurt. Door deze routineactiviteiten tekent zich een ruimtelijk patroon
af van locaties die frequent worden bezocht en van de wegen naar en van
die locaties. Brantingham en Brantingham (1984) beschrijven in hun crime
pattern-theorie hoe dit ruimtelijke patroon van routineactiviteiten ook
voor daders geldt. In hoofdstuk 4 ga ik in op deze theorie. Hieronder geef ik
slechts weer hoe uit deze theorie kan worden afgeleid dat geografische
daderprofilering mogelijk is.
In hun theorie beschrijven Brantingham en Brantingham (1984) hoe
verschillende ankerpunten, zoals huis, werk en winkelgebieden de
ruimtelijke kennis van een dader beïnvloeden.3 Deze locaties en de routes
ertussen zijn namelijk onderdeel van de mentale kaart die mensen van hun
omgeving hebben (zie figuur 1.3).
2

Dit wordt ook wel linkage genoemd. De onderliggende theoretische assumpties van linkage zal ik
verder niet behandelen. Zie daarvoor Woodhams, Hollin en Bull (2007). In paragraaf 5.4.2 bespreek
ik op welke wijze onzekerheid over linkage van delicten tot verfijning van geografische
daderprofielen kan leiden.
3
Brantingham en Brantingham (1984) hebben hun theorie afgeleid van de anchor point-theorie van
Golledge en Spector (1978).
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Figuur 1.3 Routineactiviteiten met mentale kaart
Een mentale kaart is een representatie van de ruimtelijke omgeving
zoals die in het hoofd van mensen is opgeslagen (Kitchin, 1994). Deze
mentale kaart is geen exacte weergave van de werkelijkheid maar
weerspiegelt de mate waarin wij met bepaalde locaties bekend zijn. Een
mentale kaart is daardoor ook dynamisch en past zich aan als onze
routineactiviteiten veranderen. Vanwege het feit dat de mentale kaart
vooral de ruimte bestrijkt die gevormd wordt door de meest recente
routineactiviteiten wordt de term awareness space gebruikt (Brantingham
en Brantingham, 1984). Daarmee wordt de nadruk gelegd op het feit dat
het om bewuste, expliciete kennis van de omgeving gaat. Dit is van belang
omdat een dader die een doelwit gaat uitkiezen vooral zal putten uit die
bewuste ruimtelijke kennis. De locatiekeuze komt later nog aan bod.
Brantingham en Brantingham (1984) beschrijven dat niet alleen de
routineactiviteiten bepalen waar een dader zal toeslaan, maar
beargumenteren ook dat kenmerken van de omgeving van invloed zijn.
Sommige gebieden bieden door hun kenmerken goede mogelijkheden om
een delict te plegen. Een woonwijk waarin door de structuur van de wijk
weinig toezicht op de huizen mogelijk is, biedt inbrekers een goede
mogelijkheid om toe te slaan. Brantingham en Brantingham (1984) betogen
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dat daar waar de routineactiviteiten van de dader, zijn mentale kaart en de
gebieden waar mogelijkheden liggen voor het plegen van delicten elkaar
goed overlappen, een dader zijn delict pleegt (zie figuur 1.4). De plaats
waar een dader zijn delicten pleegt, geeft daarmee informatie over de
dader.

Figuur 1.4 Crime pattern-theorie naar Brantingham en Brantingham (1984)
1.3.1 Locatiekeuze
De locatiekeuze van de plaats delict wordt verondersteld het
resultaat te zijn van de ruimtelijke kennis die een dader in zijn mentale
kaart heeft van de omgeving (Brantingham en Brantingham, 1984; Canter,
1994; Rossmo, 2000). Het type delict dat de dader pleegt zal beïnvloeden
waar hij mogelijkheden ziet om een delict te plegen. Zo kiest, bijvoorbeeld,
een inbreker eerst voor een buurt om vervolgens op zoek te gaan naar een
huis om in te breken of toe te slaan zodra hij een geschikt doelwit
tegenkomt (Kleemans, 1996; Bernasco en Nieuwbeerta, 2005). Het kiezen
van een buurt is een expliciete beslissing. Daarvan is de dader zich bewust.
Dat hij de keuze voor die buurt maakt op basis van kennis van zijn
omgeving – de buurten die hij kent, zijn tenslotte de enige buurten waaruit
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hij kan kiezen – is een impliciete beslissing. Dat betekent dat hij zich niet
bewust is van het feit dat de buurt die hij kiest een selectie is uit het aantal
buurten dat hij kent. Doordat hij eenvoudigweg niet kan kiezen uit buurten
die hij niet kent, is de selectie van buurten waaruit hij wel kiest, ingegeven
door zijn bekendheid met de omgeving en geen bewuste afweging. Het
huis waar hij vervolgens besluit in te breken, ofwel de exacte locatie van de
plaats delict is het gevolg van de keuze voor de buurt, het is een afgeleide
beslissing. De keuze voor de buurt heeft immers al bepaald uit welk type
huizen hij kan kiezen. Beide elementen, de expliciete en impliciete
beslissingen die tot de keuze van een doelwit leiden, laten een geografisch
spoor na. Dit geografische spoor, het huis op die locatie en de buurt waarin
dat huis ligt, is onderdeel van de geografische kennis van de dader. Als een
dader meerdere delicten pleegt, laat hij zodoende een ruimtelijk patroon
achter, een geografische voetafdruk.
Als we een reeks plaatsen delict van eenzelfde dader kennen, en we
kunnen beredeneren waarom die locaties zijn gekozen, dan kunnen we
trachten die kennis te gebruiken in de opsporing. Hiervoor wordt in wezen
de theorie van Brantingham en Brantingham (1984) omgekeerd toegepast.
In plaats van te beschrijven waar een dader zijn delict zal plegen kunnen op
basis van de gekozen plaatsen delict zijn routineactiviteiten inzichtelijk
worden gemaakt. Vervolgens kan daaruit een voorspelling van zijn
woonplaats worden afgeleid.
1.3.2 Woonplaats
Voor sommige typen delicten geldt dat een dader op pad moet om
een bepaalde locatie te bereiken waar hij kan toeslaan. Denk daarbij aan
inbraken, overvallen of brandstichting. De dader reist vanuit zijn huis,
logeeradres of anderszins naar de plek die later de plaats delict zal worden.
Een dader kan ook een ander vertrekpunt hebben voordat hij op pad gaat.
Hij kan ook vertrekken vanuit zijn vaste café of van zijn werk. Die locaties,
zijn stamkroeg en werk, zijn dan de locaties waardoor de dader verbonden
is aan het gebied waarin hij zijn misdrijven pleegt. Deze locaties zijn
onderdeel van zijn routineactiviteiten.
Een dader kan ook vertrekken vanuit zijn woonplaats en niet in een
gebied daaromheen zijn delicten gaan plegen. Hij kan naar een gebied gaan
waar doelwitten beschikbaar zijn of waar hij om een andere reden een
binding mee heeft. Zo concludeerde Bernasco (2008) dat woninginbrekers
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vaak teruggaan naar hun voormalige woonbuurt om in te breken. Zij
wonen daar niet meer op het moment dat ze hun delict plegen, maar
vanwege het feit dat ze die buurt nog goed kennen, reizen zij daar naartoe
om een inbraak te plegen. Zo zijn er verschillende locaties in het leven van
een dader die deel uitmaken van het gebied waar hij zijn delicten pleegt.
De locatie die wordt voorspeld met geografische daderprofilering noem ik,
voor de leesbaarheid, steeds zijn woonplaats maar het kan ook een ander
vertrekpunt van de dader zijn.
1.4

De stappen van geografische daderprofilering

Voor het vaststellen van de woonplaats van de dader met behulp
van een geografisch daderprofiel moet een aantal stappen worden gezet.
Als eerste moet worden vastgesteld dat een delict is gepleegd
waarbij de geografie van de dader een rol heeft gespeeld. Om een
geografisch profiel te kunnen maken is ten minste één locatie nodig. Dat
wil zeggen dat het een delict moet zijn waarvoor een dader op pad moet,
en een keuze voor een locatie moet maken. Naarmate een dader meerdere
delicten pleegt, een serie, kunnen op basis van meerdere plaatsen delict
waarschijnlijk meer nauwkeurige uitspraken worden gedaan over de
mogelijke woonplaats van de dader. De delicten in een serie moeten aan
elkaar gekoppeld zijn als behorende tot één dader.
Vervolgens moet van die plaatsen delict in de serie worden
vastgesteld waar die exact gelokaliseerd zijn. Bij delicten zoals een
woninginbraak of een overval kan het adres en het huisnummer eenvoudig
worden genoteerd. Voor delicten die op straat, in een park of een bos
plaatsvinden, is dat lastiger, maar ook daarvan kunnen de coördinaten
worden bepaald. Het bepalen van de coördinaten is noodzakelijk voor het
latere rekenwerk.
Tot slot wordt op basis van de coördinaten en met behulp van een
of meerdere rekenmethoden het zoekgebied bepaald waarin de
woonplaats van de dader gevonden kan worden. Die voorspelling wordt
weergegeven op een plattegrond waarop is aangeduid waar de kans het
grootst is dat daar de woonplaats van de dader is. Dat is het geografische
daderprofiel.
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1.5

Wanneer werkt geografische daderprofilering niet?

Er zijn verschillende situaties waarin een geografisch daderprofiel
niet of in beperkte mate zal kunnen bijdragen aan de opsporing van een
dader.4 Een geografisch daderprofiel kan enkel bijdragen aan een
efficiëntere opsporing als de dader bovenaan of op zijn minst hoog in de
top van de verdachtenlijst komt te staan op basis van zijn relatie met het
voorspelde gebied. Als een verdachte niet met het voorspelde gebied
geassocieerd kan worden, zal een geografisch profiel niet helpen met het
prioriteren van verdachten. Als een verdachte goed bevriend is met
iemand in het voorspelde gebied, kan dat wel zijn associatie zijn maar als
deze informatie niet bekend is bij de politie plaatst hem dat niet hoog op
de verdachtenlijst. En wanneer er sprake is van een verdachte die niet in
het gebied woont, maar wel een relatie heeft met dat gebied doordat zijn
ouders er wonen, dan zal hij daardoor minder prioriteit krijgen dan een
verdachte die zelf in het gebied woont.
Als andere verdachten dan de daadwerkelijke dader hoger staan op
de verdachtenlijst omdat zij sterker geassocieerd kunnen worden met het
voorspelde gebied, dan krijgen zij eerder aandacht van het rechercheteam.
Dit kan de waarde van een geografisch daderprofiel in de opsporing
beperken. De andere verdachten die boven de dader op de verdachtenlijst
staan, zullen eerst moeten worden uitgesloten. De mate waarin een
verdachte kan worden geassocieerd met het voorspelde gebied en met de
locaties van delicten bepaalt de bijdrage aan de opsporing die geografische
daderprofilering kan leveren.
Er zijn nog andere factoren die de bijdrage van de geografische
daderprofilering negatief kunnen beïnvloeden. Dat zijn factoren in het
gedrag van de dader of van de omstandigheden die de onderliggende
assumpties van geografische daderprofilering ondermijnen.5 De eerste
factor is, als een dader geen vaste woonplaats heeft, zoals dak- en
thuislozen, maar slechts tijdelijke verblijfplaatsen, dan is de kans gering dat
geografische daderprofilering kan bijdragen aan de opsporing. Het zal
slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk zijn om iemand die tijdelijk
op een locatie verblijft op te sporen. De dader heeft wel, zij het tijdelijk,
4

Zie Stangeland, 2005 voor enkele gevalsbeschrijvingen van succes en mislukking van geografische
daderprofilering.
5
Deze punten zijn afkomstig van Van Koppen, De Poot en Van Koppen (2000).
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een associatie met het gebied waarin hij verblijft maar die associatie zal
alleen in uitzonderlijke gevallen door de recherche worden herkend. Zoiets
zou kunnen in het geval dat opsporingsinformatie gegevens zou bevatten
waaruit geconcludeerd kan worden dat de dader dakloos is en dat in het
voorspelde gebied in het geografische daderprofiel een opvanghuis ligt.
Een dader die meerdere punten van vertrek heeft voor zijn
criminele reizen vormt een ander probleem voor geografische
daderprofilering. Bij de dader die meerdere punten van vertrek gebruikt is
het probleem niet dat de dader moeilijk kan worden geassocieerd met het
gebied, maar is het bepalen van het geografische profiel lastig. Doordat
een dader rondom die verschillende vertrekpunten delicten pleegt, zal een
geografisch profiel dat gebaseerd is op alle delicten een locatie voorspellen
tussen die vertrekpunten in. In wezen gedraagt de dader, elke keer dat hij
rond een van zijn vertrekpunten zijn delicten pleegt, zich wel als een dader
die geografisch geprofileerd kan worden, maar doordat hij meerdere
vertrekpunten heeft, lukt dat juist niet.
Een ander probleem ontstaat als de dader een atypische routine
heeft. Daders kunnen ook geen vast patroon in hun routineactiviteiten
hebben, reizen niet langs vaste locaties en kiezen hun plaatsen delict niet
volgens een vast geografisch patroon. Hierdoor is de kans groot dat de
ruimtelijke patronen van de plaatsen delict dat dergelijke daders maken,
slechts in beperkte mate kunnen worden herleid tot hun woonplaats.
Anders dan een dader die een atypische routine heeft, is het ook
mogelijk dat de dader voor het plegen van zijn delicten afwijkt van zijn
routinematige reizen. Voor een dergelijke dader zal gelden dat het
ruimtelijke patroon van de plaatsen delict in een geografisch profiel niet tot
een voorspelling van zijn woonplaats zal leiden. Hij heeft de plaatsen delict
gekozen om andere redenen die buiten zijn routineactiviteiten liggen. Ter
illustratie: een dader die inbraken pleegt om een bijzondere buit te
bemachtigen, zoals kostbare juwelen, zal zijn plaatsen delict daarop
uitkiezen. Als deze dader besluit dat hij de kroonjuwelen wil stelen, zal hij
daarvoor moeten afwijken van zijn dagelijkse geografische patroon. Als hij
daadwerkelijk de kroonjuwelen steelt, kan de plaats delict niet worden
gerelateerd aan de woonplaats van de dader omdat de keuze voor de
plaats delict afhangt van de plaats waar de kroonjuwelen zich bevinden en
niet van de woonplaats van de dader.
Tot nu toe sprak ik over één dader die meerdere delicten pleegt. Als
sprake is van meerdere daders die de delicten samen plegen dan ontbreekt
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de empirische onderbouwing op grond waarvan zij geografisch geprofileerd
kunnen worden. Er is tot op heden onvoldoende bekend over de wijze
waarop samenplegende daders hun plaatsen delict kiezen, laat staan als de
delicten in een serie door een dadergroep in wisselende samenstelling
worden gepleegd (Bernasco, 2006). Meerdere daders kunnen hun
werkgebieden bij elkaar brengen zodat er meer potentiële doelwitten zijn
om uit te kiezen. Ze kunnen ook besluiten toe te slaan in gebieden die zij
allemaal kennen. In het geval dat er binnen een dadergroep één dominante
dader is, bepaalt hij wellicht waar een delict wordt gepleegd. Dan duidt het
geografische daderprofiel mogelijk zijn woonplaats aan. Tot nu toe nu zijn
er nauwelijks studies naar de geografie van samenplegende daders (zie
voor een casestudie naar geografische groepsprofilering Stuart, 2008).
Als er bij een serie misdrijven onzekerheid is over de vraag of het
een en dezelfde dader betreft die eerder delicten heeft gepleegd, dan zal
dat geografische daderprofilering bemoeilijken. Het koppelen van delicten
kan moeilijk zijn als er geen forensische sporen zijn, zoals vingerafdrukken
of DNA-materiaal om een match mee te kunnen maken. De modus
operandi kan ook onvoldoende kenmerkend zijn om het delict toe te
schrijven aan één dader. Daarnaast kan belangrijke informatie over de
modus operandi die nodig is voor het maken van een geografisch
daderprofiel ontbreken. Zo kan een indicatie van het vervoermiddel dat
een overvaller gebruikt van belang zijn voor het schatten van de range van
opereren van die dader. Overvallers die op de fiets reizen, blijven vaker
dicht bij huis dan degenen die een auto gebruiken (Van Koppen en Jansen,
1998). Een geografisch profiel dat gemaakt wordt op basis van delicten die
niet door dezelfde dader zijn gepleegd, zal geen accurate voorspelling van
de woonplaats van de dader opleveren.
Een serie delicten kan te kort zijn om zinvol mee te rekenen om tot
een geografisch daderprofiel te komen. Bij één enkel delict kan de dader
overal in de omgeving van de plaats delict wonen. Als dat delict bovendien
in een grote stad is gepleegd, dan zijn er veel potentiële verdachten.
Daarmee is die voorspelling weinig nuttig voor de recherche. Naarmate er
meer delicten in de serie zitten, kan de voorspelling daardoor preciezer
worden. Een geografisch daderprofiel is dan zinvoller.
Naast de problemen die ik hierboven beschreef, kan er nog een
bijkomend probleem zijn namelijk dat de exacte locatie van de plaats delict
niet voldoende vaststaat. Voor delicten als overvallen, inbraken en
brandstichting is dat meestal geen probleem als die gegevens over de
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plaats delict correct worden geregistreerd. Ook als de registratie wel op
orde is, is de plaats waar het delict is gepleegd niet altijd de belangrijkste
locatie voor het maken van een geografisch daderprofiel. Daarmee bedoel
ik dat bij sommige delicten niet de locatie waar het delict plaatsvindt de
sterkste associatie oplevert met het geografische gedrag van de dader
maar een andere locatie. Zo is uit onderzoek naar verkrachters bekend dat
niet de locatie waar de verkrachting plaatsvindt geografisch van belang is,
maar de locatie waar de dader en het slachtoffer voor het eerst 'contact'
maken (Hazelwood en Burgess, 1995; Van den Eshof, De Kleuver en Ho
Tham, 1997; Warren, Reboussin, Hazelwood, Cummings, Gibbs en
Trumbetta, 1998). Contact betekent in dit geval het moment dat de dader
zijn slachtoffer voor het eerst waarneemt. Het slachtoffer is zich hier niet
altijd van bewust en kan deze informatie daardoor niet altijd geven. Een
slachtoffer van een verkrachting kan wel in kaart brengen wat haar reis was
tot het moment dat zij werd overmeesterd en mogelijk kan die informatie
toch behulpzaam zijn voor geografisch profileren. Wellicht is te achterhalen
dat haar reis op een bepaald punt het gebied van de routineactiviteiten van
de dader kruist. Dan kan die locatie – daar waar zij is overmeesterd door de
dader – gebruikt worden voor het maken van een geografisch daderprofiel.
In zaken waarin het niet mogelijk is om de reis van het slachtoffer te
reconstrueren, zoals bij een slachtoffer dat is vermoord, is alleen de plaats
delict beschikbaar als bron van informatie voor het geografische
daderprofiel. Als het een slachtoffer betreft van een seriemoordenaar die
haar op de ene locatie heeft overmeesterd, op een andere locatie heeft
vermoord en vervolgens op weer een andere locatie heeft achtergelaten, is
alleen die laatste locatie als plaats delict bekend. Die plaats delict is niet de
plaats waar het eerste contact tussen de dader en het slachtoffer
plaatsvond en derhalve een problematische bron voor het maken van een
geografisch daderprofiel.
Hoewel daders in redelijke mate wel consistent lijken te zijn voor
het type omgeving (bijvoorbeeld een landelijke of juist stadse omgeving)
waar zij toeslaan (Harbers, Deslauriers-Varin, Beauregard en Van der Kemp,
2012), is het zeker niet zo dat een dader elke locatie zou kunnen kiezen om
toe te slaan. De werkelijkheid is dat de omgeving daarop invloed heeft. De
infrastructuur van een stad bepaalt de bereikbaarheid en toegankelijkheid
van locaties voor een dader om misdrijven te plegen. Een overvaller in
Amsterdam kan door de infrastructuur van de stad gemakkelijk
gebruikmaken van een fiets of scooter als vervoermiddel. In de smalle
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straten van de Amsterdamse binnenstad is een auto minder geschikt om je
snel uit de voeten te maken. In Rotterdam daarentegen is door het
stratenpatroon het gebruik van een auto aanzienlijk gemakkelijker. In
Rotterdam worden dan ook meer overvallen met de auto gepleegd, op
verdere afstand van de woonplaats van de dader, dan in Amsterdam (Van
Koppen en Jansen, 1998).
Niet alleen de structurele kenmerken van de omgeving kunnen van
invloed zijn op het geografische gedrag van de dader, ook de perceptie van
de omgeving bepaalt waar daders wel of niet toeslaan. Zo zijn sociale
barrières van invloed op de buurt waar woninginbrekers inbreken (De
Poot, Luykx, Elffers en Dudink, 2005). Inbrekers zijn minder geneigd naar
een buurt te gaan die gezien de samenstelling van bevolking sterk afwijkt
van de wijk waarin zij zelf wonen. Als de omgeving waarin een dader zijn
delicten pleegt verstoringen in de zin van psychologische barrières bevat,
beïnvloedt dat zijn locatiekeuze.6
De locatiekeuze van een dader wordt bepaald door het doelwit dat
hij wenst. Als de potentiële doelwitten niet aselect verdeeld zijn in de
omgeving rond zijn woonplaats, maar in sterke mate geconcentreerd op
een bepaalde locatie dan verstoort dit het ruimtelijke patroon. Zo is voor
overvallers in Amsterdam vastgesteld dat er een trek is naar het centrum
van de stad (Van Koppen, De Poot en Van Koppen, 2000). Logischerwijs is
dat zo omdat er in het centrum van Amsterdam veel geschikte doelwitten
zijn om te overvallen. De verdeling van doelwitten stuurt daarmee het
geografische gedrag van de dader. Hij reist naar een locatie omdat hij
verwacht daar geschikte doelwitten te vinden en de plaats delict is
daardoor minder sterk geassocieerd met zijn woonplaats. De wijze waarop
de doelwitten van de dader in de omgeving verdeeld zijn en welke
doelwitten het betreft, dient dan ook in acht te worden genomen bij het
maken van een geografisch daderprofiel (Bernasco, 2007; Bernasco en
Nieuwbeerta, 2005).
Veelal is tijdens de constructie van een geografisch daderprofiel
niet bekend of sprake is van afwijkende omstandigheden van een dader die
zich afwijkend heeft gedragen. Het bovenstaande overzicht maakt duidelijk
dat de constructie van een geografisch daderprofiel meer vraagt dan alleen
rekenwerk. Sterker nog: het zou beter zijn de dader op te sporen met
6

Voor een uitgebreid overzicht van mogelijke psychologische barrières bij reisgedrag van mensen,
zie Kitchin en Blades (2002).
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behulp van een geografisch daderprofiel dat gebaseerd is op informatie die
in een zaak beschikbaar is over het geografische gedrag van de dader en
niet alleen op basis van de locaties van de plaatsen delict.
1.6

Opsporen met een geografisch profiel

Een rechercheteam dat wordt geconfronteerd met een serie
onopgeloste misdrijven van vermoedelijk dezelfde dader, moet de vraag
oplossen wie de dader is en waar hij kan worden gevonden. Door eerst in
de politieregistraties te zoeken naar mogelijke verdachten met
antecedenten voor vergelijkbare delicten, kan een lijst met bekende daders
worden opgesteld. De lijst moet worden afgewerkt om te bepalen welke
mensen kunnen worden geschrapt als verdachte en welke overblijven voor
nader onderzoek. Deze lijst van mogelijke verdachten kan lang zijn. Zeker
wanneer in de politieregistraties een flink aantal personen kan worden
gevonden met antecedenten voor bijvoorbeeld inbraken en andere
vermogensdelicten. Zeker in de beginfase van een opsporingsonderzoek
kan een dergelijke lijst erg lang zijn. Er is dan nog te weinig informatie om
verdachten te selecteren of uit te sluiten. Als die personen in betrekkelijk
willekeurige volgorde op die lijst staan, kan het bepalen van de
daadwerkelijke dader een langdurig karwei zijn. In dergelijke situaties kan
het nuttig zijn om de lijst verdachten te beperken en ze te rangschikken
met behulp van een geografisch daderprofiel.7 Personen komen op de lijst
als ze op een of andere manier kunnen worden geassocieerd met het
gebied waar de delicten werden gepleegd, bijvoorbeeld omdat zij
antecedenten voor andere delicten daar hebben (Snook, Wright, House en
Alison, 2006). Dat kan betekenen dat iemand op de lijst komt omdat hij in
dat gebied woont, omdat hij er werkt of omdat zijn ouders er wonen. Die
associatie kan ook bepalen hoe hoog iemand op de lijst komt te staan. Zo
kan iemand die op het moment dat de delicten gepleegd zijn in het
aangeduide gebied woont hoger op de lijst komen dan iemand die er
slechts een korte periode heeft gewerkt.
Het bepalen van de volgorde van mogelijke verdachten zal
natuurlijk niet alleen moeten gebeuren op basis van de geografische
associatie met het geografische daderprofiel. Andere tactische informatie,
7

Goodwill en Alison, (2006) beschrijven een dergelijke benadering op basis van psychologische
daderprofielen.
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zoals eerdere antecedenten, zal ook moeten worden meegewogen om vast
te stellen wie in meer of mindere mate verdachte zou kunnen zijn. Het
geografisch profiel dient hier ter ondersteuning van de selectie en weging
van mogelijke verdachten.
Op grond van een geografisch daderprofiel kunnen
opsporingsmethoden gerichter en efficiënter worden ingezet. Zo kunnen
gegevensbestanden van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
worden doorzocht op het postcodegebied dat ligt in het geografische
daderprofiel, als gezocht wordt naar een auto die gesignaleerd is bij een
serie overvallen. Als een spoor is veiliggesteld waaruit DNA kan worden
gehaald, kan een grootschalig DNA-onderzoek worden ingesteld om de
dader te vinden. Door gebruik te maken van een geografisch daderprofiel
kan het gebied worden bepaald waarin de kans het grootst is dat de dader
woont. Zodoende kan in dat voorspelde gebied het DNA-onderzoek
worden afgenomen. Daarmee kan het gebied voor grootschalig DNAonderzoek in eerste instantie beperkt worden tot een paar buurten in
plaats van een heel dorp. De prioriteit in het DNA-onderzoek kan worden
gegeven aan die personen in die buurten om het middel zo efficiënt
mogelijk in te zetten. Een laatste voorbeeld van de rol van een geografisch
daderprofiel in de opsporing is een bijdrage aan efficiënte surveillance.
Door een geografisch daderprofiel te gebruiken kan de inzet van
surveillerende agenten worden gericht op het gebied dat als het
werkgebied van de dader is aangeduid. Zo kan de dader als verdachte in
beeld komen als hij op tijden rond de gepleegde delicten in de buurt van de
plaatsen delict wordt gesignaleerd. Of de dader kan op heterdaad worden
betrapt (Rossmo, 2009).
De mogelijkheden die geografische daderprofilering kan bieden
voor efficiëntere opsporing van delicten heeft ook een keerzijde. Het
geografische profiel wordt gemaakt op basis van een aantal aannames over
het geografische gedrag van de dader en zijn relatie met het gebied waar
hij zijn delicten pleegt. Als in een zaak die aannamen niet geldig zijn voor
de betreffende dader, dan kan een rechercheteam zich onterecht richten
op het voorspelde gebied uit het geografisch daderprofiel. Daarmee kan
een geografisch daderprofiel tot tunnelvisie leiden met als gevolg dat
alleen verdachten in het voorspelde gebied aandacht krijgen in het
opsporingsonderzoek. Bij elk geografisch daderprofiel zou dan ook duidelijk
moeten zijn wat de aannames zijn over de dader in de zaak die wordt
geprofileerd. Ter illustratie van de wijze waarop nadenken over het
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geografische gedrag van de dader behulpzaam kan zijn bij de constructie
van een geografisch daderprofiel, beschrijf ik hieronder de analyse van
Kind (1981; 1987) in de zaak van de Yorkshire Ripper.
1.6.1 De geografie van de Yorkshire Ripper
In de jaren '70 van de vorige eeuw werd de streek Yorkshire in
Engeland opgeschrikt door een serie moorden (zie tabel 1.1 en figuur 1.5).
Er vond een omvangrijk rechercheonderzoek plaats naar de moorden. De
dader kreeg in de media de naam de Yorkshire Ripper.
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Tabel 1.1 Delicten Yorkshire Ripper
Offence

Day

1 Saturday

Date

Location

5 July
Keighley
1975
2 Friday
15 Aug. Halifax
1975
3 Thursday
30 Oct. Leeds
1975
4 Thursday
20 Nov. Preston
1975
5 Tuesday
20 Jan. Leeds
1976
6 Saturday
5 Feb. Leeds
1977
7 Saturday
23 Apr. Bradford
1977
8 Sunday
26 June Leeds
1977
9 Sunday
10 July Bradford
1977
10 Saturday
1 Oct.
Manchester
1977
11 Wednesday
14 Dec. Leeds
1977
12 Saturday
21 Jan. Bradford
1978
13 Tuesday
31 Jan. Huddersfield
1978
14 Tuesday
16 May Manchester
1978
15 Wednesday
4 Apr. Halifax
1979
16 Sunday
2 Sep. Bradford
1979
17 Monday
17 Nov. Leeds
1980
Bron: Kind (1987) pag. 387, table 1
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Clock

GMT

Offence

Victim

0110

0010

Assault

Anne
Rogulskyj
Olive Smelt

2300

2200

Assault

0115

0115

Murder

2220

2220

Murder

Wilma
McCann
Joan Harrison

1900

1900

Murder

Emily Jackson

2330

2330

Murder

2315

2215

Murder

0145

0045

Murder

0100

2400

Assault

2130

2030

Murder

Irene
Richardson
Patricia
Atkinson
Jayne
MacDonald
Maureen
Long
Jean Jordan

2000

2000

Assault

2130

2130

Murder

2150

2150

Murder

Marilyn
Moore
Yvonne
Pearson
Elena Rytka

2200

2100

Murder

Vera Millward

2300

2230

Murder

0215

0115

Murder

2120

2120

Murder

Josephine
Whitaker
Barbara
Leach
Jacqueline
Hill

Figuur 1.5 Plaatsen delict Yorkshire Ripper uit Kind (1987)
Stuart Kind – op dat moment directeur van het Home Office Central
Research Establishment in Aldermaston – assisteerde het rechercheteam
bij de opsporing van de Yorkshire Ripper (Kind, 1987). Vanuit zijn ervaring
als navigator bij de Royal Air Force in de Tweede Wereldoorlog kwam hij op
het idee dat met de locaties van de misdrijven kon worden gerekend. Hij
probeerde het centre of gravity vast te stellen, ofwel het zwaartepunt. Niet
alleen berekende hij het zwaartepunt, ook interpreteerde hij het
geografische gedrag van de dader op basis van het ruimtelijke patroon en
de tijdstippen waarop de delicten waren gepleegd (zie de grafiek in figuur
1.6). Hij zet de pleegdatum af tegen het pleegtijdstip om op basis daarvan
te analyseren in hoeverre er een samenhang is tussen mate van daglicht en
de reis die dader aflegt vanaf zijn woonplaats.
Hoewel Kind (1987) die interpretatie van het geografische gedrag
van de dader verder geen gewicht gaf in de berekening, leidde dit, naast
enkele aanwijzingen wel tot een aantal hypothesen over de dader.
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Figuur 1.6 Relatie pleegtijdstippen, maanden en plaatsen delict uit
Kind (1987)
Kind (1981) veronderstelde dat het waarschijnlijk om een lokale
dader ging. Die aanname baseerde hij op de volgende informatie die uit het
opsporingsonderzoek naar voren was gekomen (naar Kind, 1981):
1. De dader gebruikt een auto, waarschijnlijk een ouder model met
versleten banden. Dat is niet het type auto om lange afstanden mee
af te leggen.
2. Het centre of gravity van de incidenten ligt in de buurt van
Bradford.
3. Het tijdstip van de delicten vertoont samenhang met het daglicht
over de dagen. In de zomermaanden worden de delicten later
gepleegd dan in de herfst- en wintermaanden. De delicten die laat
in de avond of 's nachts zijn gepleegd, liggen vooral rond Leeds en
Bradford.
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4. De dader heeft erg goede lokale kennis.
5. Slachtoffer Moore kon een goed signalement geven maar gaf bij
haar beschrijving geen aanduiding van een opvallend accent. De
dader heeft waarschijnlijk een lokaal accent.
6. Een biljet van vijf pond, gerelateerd aan het delict met slachtoffer
Jordan uit Manchester, was uitgegeven in Manningham of Shipley.8
Vervolgens beschrijft Kind (1981) de volgende conclusies: De dader
woont in of nabij Bradford, mogelijk in de omgeving van Manningham of
Shipley. Hij selecteert target towns waar hij de afgelopen twee keer niet
heeft toegeslagen om te zoeken naar slachtoffers. De dader gaat op zoek
naar een slachtoffer; als hij niet succesvol is in de betreffende stad, zoekt
hij die alsnog op weg naar huis. Kind (1981) leidt uit deze conclusies af dat
een volgend incident waarschijnlijk niet in Leeds zal zijn. Hij beschrijft dat
de dader probeert zo veel mogelijk variatie in zijn plaatsen delict te
creëren. Het zal mogelijk in Huddersfield of Manchester zijn, of in de stad
waar hij het meest toeslaat, Bradford.
Peter Sutcliffe die later bleek de Yorkshire Ripper te zijn, werd op
vrijdag 2 januari 1981 aangehouden in Sheffield bij een controle door
surveillerende agenten. Hij was oorspronkelijk afkomstig uit Bradford en
wonend in de wijk Heaton in het noordwesten van Bradford, tussen
Manningham en Shipley (op de plattegrond hierboven aangeduid tussen
Bradford en Keighley).
De analyse van Kind (1981) maakt duidelijk dat het gebruik van
opsporingsinformatie in combinatie met een geografisch daderprofiel een
nuttige bijdrage aan de opsporing zou kunnen leveren als daar aandacht
aan wordt besteed. Overigens schrijft Kind (1981) zelf dat hij niet weet in
hoeverre zijn rapportage heeft bijgedragen aan de aanhouding van
Sutcliffe.
1.7

Doel van dit proefschrift

In dit proefschrift staat geografische daderprofilering centraal. Het
onderzoeken van de methode heeft een tweeledig doel. Ten eerste zal dit
onderzoek bijdragen aan inzicht in de verschillende methoden en de
8

Manningham en Shipley staan niet aangegeven in de kaart van Kind in figuur 1.5 maar beiden
liggen iets ten noordwesten van Bradford en ten zuidoosten van Keighley.
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onderliggende assumpties van die methoden van geografische
daderprofilering. Daartoe moet worden beschreven hoe geografische
daderprofilering werkt en ook wat de achterliggende theorie is. Zonder
inzicht in de onderliggende theoretische uitgangspunten waarop de
methoden van geografische daderprofilering zijn gebaseerd, kan niet
worden onderzocht hoe valide die assumpties zijn en wat mogelijkheden
zijn voor verfijning van geografische daderprofilering. Het onderzoeken in
hoeverre verfijning van geografische daderprofilering mogelijk is, is het
tweede doel van mijn onderzoek.
Deze doelen impliceren direct ook een afbakening van mijn
onderzoek. Ik wil bijdragen aan inzicht in geografische daderprofilering met
zowel zinvolle kanttekeningen als met mogelijkheden tot verfijning. Dat
betekent dat zowel voor de onderzoeksvragen die ik in paragraaf 1.8 stel,
als voor de empirische studies die ik zal rapporteren, geldt dat die zijn
geconstrueerd op basis van de onderliggende vraag in hoeverre daarmee
inzicht in geografische daderprofilering wordt verkregen. En vervolgens in
hoeverre met inzicht in de uitgangspunten van geografische
daderprofilering verfijning zou kunnen worden bewerkstelligd. Studies of
theorieën die geen inzicht geven in het geografische gedrag van de daders
op een manier die kan worden toegepast in de verfijning van geografische
daderprofilering komen dan ook niet aan bod. In dit proefschrift richt ik mij
niet op het reisgedrag of de locatiekeuze van daders in het algemeen, maar
wel op de vraag in welke mate kennis hiervan tot verfijning van
geografische daderprofielen kan leiden.
1.8

Onderzoeksvragen

Als het mogelijk zou zijn om op grond van geografische
daderprofilering een kruisje te zetten op een kaart op de plaats waar de
dader woont, zou dat de opsporing natuurlijk vergemakkelijken. Slechts
onder bepaalde voorwaarden kan deze techniek zinvol worden
aangewend, want geografisch profileren heeft een aantal beperkingen. De
voorwaarden hangen samen met de typen delicten, typen daders en het
aantal delicten. Er bestaat weinig consensus over de beperkingen en
voorwaarden die gelden (Snook, Taylor en Bennell, 2005; Canter, 2005;
Rossmo, 2005a; Rich en Shively, 2004 en Te Brake en Eikelboom, 2008).
Zowel theoretisch als empirisch is de onderbouwing van de gestelde
beperkingen en voorwaarden van geografische daderprofilering weinig
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stevig. Waar ontwikkeling van geografische daderprofilering vooral wordt
gezocht in verbetering van de gebruikte wiskundige technieken (zie Kent,
Leitner en Curtis, 2006; Canter en Hammond, 2006 en Leitner, Kent,
Oldfield, en Swoope, 2007), is slechts beperkt aandacht voor meer
inhoudelijke vooruitgang (Van der Kemp en Van Koppen, 2007). Er is weinig
aandacht in geografische daderprofilering voor het gebruiken van andere
informatie dan informatie over de geografische coördinaten van de
plaatsen delict. Bij een aantal auteurs is geografische daderprofilering meer
een wiskundige typering van het ruimtelijke patroon, dan een profiel van
het geografische gedrag van de dader (Canter, 2003; Rossmo 2000). De
waarde van geografisch profileren kan worden vastgesteld door te
onderzoeken hoe de verschillende methoden van geografische
daderprofilering precies werken, wat de onderliggende wiskunde is en door
de assumpties theoretisch en empirisch ter discussie te stellen. Met behulp
van theorieën van reisgedrag en criminele locatiekeuze kan worden
onderzocht of verfijning van geografische daderprofilering mogelijk is.
Leidend voor dit onderzoek is de vraag: Kan gedegen kennis over
het geografische gedrag van daders tot verfijning van geografische
daderprofilering leiden en de toegevoegde waarde ervan in de opsporing
vergroten? Om die vraag te beantwoorden, worden vragen opgeworpen
over de methoden, de beperkingen en de assumpties.
1.8.1 Deelvragen
Voordat uitspraken gedaan kunnen worden over geografische
daderprofilering als opsporingsinstrument dienen eerst de verschillende
methoden besproken te worden.
Wat geografische daderprofilering is, is hierboven besproken; hoe
het precies werkt, is de volgende vraag. Een deelvraag in dit onderzoek is:
Welke methoden kunnen worden gebruikt voor geografisch profileren? In
hoofdstuk 2 worden de verschillende courante methoden van geografische
daderprofilering besproken. Ik zal onderzoeken in hoeverre die methoden
van elkaar verschillen, zowel wat betreft de onderliggende assumpties als
het rekenkundige model. Daarmee wordt ook inzichtelijk in hoeverre er
mogelijkheden zijn tot verfijning van de huidige methoden. En passant
wordt ook inzicht gegeven in de eventuele kanttekeningen die bij
verschillende benaderingen gemaakt kunnen worden.
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De volgende deelvraag is: voor welke typen reisgedrag zou
geografische daderprofilering zinvol kunnen zijn. Een centrale assumptie is
dat de dader lokaal moet opereren om zijn serie misdrijven geografisch te
kunnen profileren. In hoeverre het reispatroon van daders een ruimtelijk
patroon laat zien dat ook als zodanig kan worden beschreven, is een
empirische vraag die tot op heden slechts beperkt is onderzocht. In
hoofdstuk 3 bespreek ik verschillende typologieën van reisgedrag.
Vervolgens volgt een empirisch onderzoek van enkele typen reisgedrag en
bespreek ik het belang van het bepalen van het type dader voordat
geografische daderprofilering wordt ingezet als opsporingsmiddel.
Waar de hoofdstukken 2 en 3 zich richten op de ruimtelijke
patronen van delicten en de analyse daarvan, richt ik me in hoofdstuk 4 op
de vraag over de keuze voor plaatsen delict. Het ruimtelijke patroon is de
weerslag van een serie mogelijkheden aan locaties van de dader. In dit
hoofdstuk worden theorieën van locatiekeuze besproken en empirisch
onderzocht. De deelvraag die in dit hoofdstuk behandeld wordt, luidt als
volgt: Is verfijning van geografische daderprofilering met een theorie over
locatiekeuze zinvol?
In het vijfde hoofdstuk bespreek ik de inzichten die in mijn
onderzoek verkregen zijn. De antwoorden op de deelvragen worden
gebruikt in de beantwoording van de laatste deelvraag: Kan verfijning van
geografische daderprofilering in de opsporingspraktijk vorm krijgen? In de
paragrafen daaropvolgend doe ik daarvoor enkele voorstellen.
1.9

Profiel van dit proefschrift

In hoofdstuk 2 beschrijf ik de methoden die gebruikt zouden
kunnen worden voor geografische daderprofilering. Het gaat hierbij
voornamelijk om de wiskundige berekeningen die gemaakt worden met
geavanceerde geografische profileringprogramma's die voorhanden zijn,
zoals Rigel, Dragnet en CrimeStat. Ook eenvoudige algoritmes komen aan
de orde, zoals het bepalen van centroïdematen, die een goede weergave
kunnen zijn van het ruimtelijke patroon van de plaatsen delict. Door een
onderscheid te maken in methoden die gebaseerd zijn op theoretische
aannames over reisgedrag of locatiekeuze en methoden met een beperkte
onderbouwing van een theorie, maak ik duidelijk op welke manier deze
methoden van elkaar verschillen. Vervolgens beschrijf ik welke
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kanttekeningen kunnen worden geplaatst en of er mogelijkheden lijken te
zijn voor verfijning.
In het derde hoofdstuk ligt de nadruk op het onderzoeken van een
van de centrale voorwaarden (en assumpties) voor succesvolle
geografische daderprofielen. De dader moet op zijn minst zijn woonplaats
hebben binnen het gebied waarin hij zijn delicten pleegt. Het ruimtelijk
patroon dat een dader creëert met het plegen van misdrijven op
verschillende locaties, hangt af van hoe hij reist en waar hij toeslaat. Dit
maakt dat de ruimtelijke spreiding van de delicten uniek is voor die dader.
Het is het gevolg van zijn geografische gedrag en keuzen voor locaties.
Beide worden ook logischerwijs weer beïnvloed door drie typen
kenmerken. Allereerst van de dader; een dader die beschikt over een auto
kan eenvoudiger verder reizen dan een dader met een fiets. Ten tweede,
kenmerken van het delict: om een schilderij te stelen, is een beperkt aantal
locaties mogelijk als doelwit. En ten derde kenmerken van de omgeving:
een gebied dat doorkruist wordt door een rivier, beperkt de
reismogelijkheden doordat je de rivier alleen via bruggen kan oversteken.
Ondanks deze mogelijke variaties, wil dat niet zeggen dat er geen
overeenkomsten zijn met de ruimtelijke patronen van andere daders en
dat er geen wetmatigheden te bepalen zijn. Er zijn verschillende typen
reisgedrag van daders te onderscheiden. In hoeverre dat van invloed is op
geografische daderprofilering wordt geconcludeerd aan het eind van
hoofdstuk 3 over criminele reizen.
Bij veel van de methoden van geografische profilering wordt een
wiskundig algoritme gebruikt dat gebaseerd is op bepaalde assumpties
over de manier waarop daders hun plaats delict kiezen. Als het goed is
vinden die assumpties hun rationale in een theorie van criminele
locatiekeuze. De dader heeft de beslissing genomen op dat moment op die
locatie toe te slaan. De uitwerking van dit theoretische uitgangspunt van
criminele locatiekeuze is in de opsporingspraktijk van geografische
daderprofilering tot op heden beperkt (Van der Kemp en Van Koppen,
2007). Om te onderzoeken of verfijning van geografische daderprofilering
mogelijk is door uit locatiekeuzemodellen elementen te destilleren die
toepasbaar zijn in de methoden, vergelijk ik in het vierde hoofdstuk een
aantal keuzetheorieën.
In hoofdstuk 5 beschouw ik de antwoorden van de deelvragen in
samenhang om zodoende een antwoord te geven op de vraag in hoeverre
verfijning op basis van de modus via mogelijk is. Daarbij stel ik
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aanpassingen voor die kunnen worden toegepast in de huidige methoden
van geografische daderprofilering. De eindconclusie is dat, naast de
kanttekeningen en verfijning van geografische daderprofilering, meer
aandacht voor de geografie van misdrijven in de opsporing noodzakelijk is.
In het laatste hoofdstuk bediscussieer ik de studies en de conclusies
en vat het gehele onderzoek samen.
1.9.1 Overzicht empirische studies
Dit onderzoek volgt in wezen twee routes. De ene is die van de
theoretische analyse van methoden, onderliggende assumpties en
mogelijkheden van verfijning. Op de andere route wordt de empirische
ondersteuning daarvoor gezocht door methoden te toetsen, een
dadertypologie empirisch te valideren en exploratief onderzoek te
verrichten naar criminele locatiekeuze. Dat gebeurt aan de hand van een
aantal empirische studies (zie tabel 1.2). De empirische studies worden in
afzonderlijke delen van het proefschrift gebruikt, daar waar zij de
theoretische analyse ondersteunen of juist vragen oproepen. Vanwege die
structuur introduceer ik de studies hieronder alvast kort, zodat enig
overzicht wordt gegeven over de empirische structuur van dit onderzoek.
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Tabel 1.2 Overzicht bronnen van empirische studies
Studie

Bron

Type delicten

Haarlemstudie

Politieregistraties

Woninginbraken

Experiment
geografisch
profileren

Experiment, respondenten
studenten en rechercheurs

Inbraken en
seriemoorden

Gevalstudie Beul
van Twente

Politieregistraties

Geweld tegen
dieren

Haaglandenstudie

Politieregistraties
(Herkenningsdienstsysteem)

Vermogensdelicten,
zoals inbraken,
overvallen en
diefstal

Interviewstudie

Interviews gedetineerden

Inbraken en
overvallen

Gevalsstudie
zedenzaak

Tbs-dossier

Aanrandingen en
verkrachtingen

Gevalsstudie
Utrechtse
serieverkrachter

Politieregistratie en open
bronnen

Aanrandingen en
verkrachtingen

De studies verschillen in de bron van de gebruikte gegevens.
Enerzijds wordt gebruikgemaakt van geregistreerde gegevens van
politiediensten; van gegevens uit het Herkenningsdienstsysteem (HKS) en
van een door een woninginbrakenteam samengesteld gegevensbestand.
Ook de gegevens voor de gevalsstudies komen uit politieregistraties; een
tbs-dossier en uit een interne politierapportage. Anderzijds zijn gegevens
verkregen uit een experiment, uit een interviewstudie en via open
bronnen. Het gaat om twee studies die gebruikmaken van politiegegevens,
een experimentele studie waarbij proefpersonen eenvoudige
profileringstaken hebben verricht, een analyse van de gegevens van een
veroordeelde seriematige zedendader en een interviewstudie met voor
vermogensmisdrijven veroordeelde daders.
De gegevens uit de politieregistraties bieden de mogelijkheid om
onderzoek te doen op basis van de informatie die de politie beschikbaar
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heeft tijdens de opsporing. Door van deze gegevens gebruikt te maken kan
duidelijk worden in hoeverre verfijning van geografische daderprofilering
mogelijk is met bestaande politie-informatie. Door gegevens te gebruiken
uit experimenteel en exploratief onderzoek kan worden geanalyseerd in
hoeverre voor verfijning van geografische daderprofilering aanvullende
informatie naast politie-informatie nuttig kan zijn.
1.10

Modus via

Dit proefschrift gaat over de rol die geografie speelt als
informatiebron in de opsporing van delicten. De studies die ik beschrijf
tonen dat het gebruik van geografie in de vorm van de locaties van de
plaatsen delict met gebruik van methoden van geografische
daderprofilering een nuttige bijdrage kan leveren aan de opsporing.
Hiervoor geldt dat geografische informatie van het betreffende delict
aanwezig moet zijn. Simpel gezegd: een dader pleegt zijn delict op een
bepaalde plaats, maar komt daar niet vanzelf. De dader moet naar die
locatie reizen en vertrekt daar ook weer vandaan. Niet alleen het
gepleegde misdrijf en de exacte locatie kunnen daarom informatie
verschaffen over de dader. De omgeving van de reis naar en van de plaats
van het delict maken deel uit van het geografische scenario van het delict.
Het geografische scenario is een beschrijving van de wijze waarop de dader
gereisd heeft, hoe hij zich gedragen heeft in de omgeving en waar het
delict heeft plaatsgevonden. Het is van belang dat in
opsporingsonderzoeken hieraan systematisch aandacht wordt besteed.
Daarom introduceer ik – naast de bekende term modus operandi – de
modus via.
De modus via beschrijft het geografische gedrag van de dader bij
het plegen van zijn delict. Het gaat om die gedragingen van de dader die
van invloed zijn op of beïnvloed worden door de geografie van het delict.
Zo kan voor een inbreker gelden dat de buurten waarin hij inbreekt
kenmerkend zijn, of voor een seriebrandstichter dat hij een voorkeur
vertoont voor schuurtjes die slechts via achterompaadjes bereikt kunnen
worden. De term modus via wordt in essentie gebruikt om de rol die
geografie en geografische informatie kan spelen in de opsporing te
benadrukken. In hoofdstuk 5 zal ik beschrijven of en zo ja op welke wijze de
modus via kan bijdragen aan verfijning van geografische daderprofilering.
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Hoofdstuk 2
Methoden van geografische
daderprofilering
2.1

Inleiding

Het uitgangspunt van geografische daderprofilering is dat de plaats
waar een misdrijf heeft plaatsgevonden informatie oplevert over de plaats
waar de dader woont. Gesimplificeerd: een misdrijf dat in Amsterdam is
gepleegd, zal eerder duiden op een dader uit Amsterdam of omgeving dan
uit Tokio. Deze uitspraak ligt natuurlijk voor de hand en levert weinig
informatie op waarmee de politie uit de voeten kan bij de opsporing van de
dader. Bij geografische daderprofilering wordt geprobeerd een zo klein
mogelijk gebied te bepalen waar de dader kan worden gevonden. De
aanduiding dat een dader waarschijnlijk in Amsterdam verblijft, is nog
steeds vrij grof. Het is effectiever om de opsporing te kunnen richten op
bijvoorbeeld de wijk Transvaal in Amsterdam-Oost. In het vorige hoofdstuk
heb ik een overzicht gegeven van de achtergrond van geografisch
profileren en enkele kernbegrippen uit dit vakgebied geïntroduceerd.
Voordat ik bespreek of theoretische inzichten mogelijk tot verfijning van
geografische daderprofilering kunnen leiden, komen in dit hoofdstuk eerst
de verschillende methoden aan de orde die zijn ontwikkeld en kunnen
worden gebruikt om een geografisch daderprofiel te maken. De vraag die
beantwoord dient te worden, is in welke mate de verschillende methoden
tot verschillende uitkomsten leiden.
In de volgende paragraaf zullen de algemene kenmerken worden
weergegeven die gelden voor de methoden van geografisch profileren.
Voor ik de, veelal wiskundige, technieken zal bespreken, ga ik in op de
voorwaarden die moeten worden gesteld aan informatie waarop de
geografische analyse wordt uitgevoerd.
Bij de bespreking van de methoden maak ik een onderscheid in
methoden die geen onderliggende theorie hebben over gedrag van daders
en methoden die wél een dergelijke theoretische basis hebben. In dit
hoofdstuk zal ik laten zien op welke manieren de locaties van een serie
misdrijven van een dader kunnen worden berekend met behulp van de X45

en Y-coördinaten. Ik begin met het behandelen van rekenmethoden
waaraan geen tot weinig complexe theorieën over locatiekeuze van
misdrijven door daders te pas komen, de zogenaamde theoriearme
methoden. Methoden die wel expliciet gebaseerd zijn op theorieën
omtrent locatiekeuze of reisgedrag van daders zal ik in het tweede deel van
dit hoofdstuk behandelen.
De theoriearme methoden maken gebruik van standaard
statistische grootheden die men in elk basishandboek voor statistiek
tegenkomt, zoals het gemiddelde en de mediaan (zie Bijleveld en
Commandeur, 2009). Voorts behandel ik methoden die zijn gebaseerd op
principes uit de navigatiewereld of op het idee dat een dader een 'gewoon'
mens is, in die zin dat hij liever niet meer moeite doet voor het plegen van
een misdrijf dan strikt noodzakelijk en een min of meer rationele afweging
maakt van kosten en baten. Daarbij komt wel enige theorie aan de orde,
maar dat is nog geen criminologische theorie over reisgedrag van daders.
In de loop van dit hoofdstuk kom ik steeds meer te spreken over
methoden die wel gebaseerd zijn op theorieën over locatiekeuze door en
reisgedrag van daders (het zogenaamde criminele reisonderzoek) met als
belangrijkste model dat van de distance decay-functie.9
De distance decay-functie, de functie van afstandsverval, is de
wiskundige functie die het reisgedrag van daders beschrijft. De distance
decay-functie geeft voor elke afstand van het huis van de dader tot de
plaats van een delict aan hoe waarschijnlijk het is dat een dader op die
afstand een misdrijf zal plegen. Men spreekt van distance decay of
afstandsverval als geldt dat die waarschijnlijkheid steeds kleiner wordt,
naarmate die afstand groter wordt. De belangrijkste constatering hierbij is
dat afstandsverval empirisch vaak is aangetroffen; op groepsniveau is
vastgesteld dat de meeste daders een betrekkelijk korte afstand afleggen
van hun woonplaats naar hun plaatsen delict (Levine, 2005). Er zijn minder
daders die een verre reis maken om hun delicten te plegen, dan daders die
een korte reis maken. Op basis van de assumptie dat er sprake zal zijn van
distance decay zijn algoritmen bepaald die gebruikt kunnen worden bij het
maken van een geografisch daderprofiel. Dit zijn de distance decaymethoden van geografisch profileren, zoals Rossmo (2000), Canter (2000)
en Levine en collega's (2010) via hun softwareprogramma's toepassen, die
ik beschrijf na de puntvoorspellingsmethoden. Dat zijn de voorspellingen
9

Over de problemen van het distance decay-model spreek ik in paragraaf 2.4.
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die een precieze locatie met een enkel X- en Y-coördinaat als uitkomst
geven.
2.1.1 Rekenen met locaties
De locatie van een plaats delict wordt door de politie vaak
gemarkeerd met afzetlint. Dit is een eerste afbakening van de plek waar
een misdrijf heeft plaatsgevonden. Er kan worden genoteerd op welk adres
of in de buurt van welk adres een delict is gepleegd. Nog preciezer kan een
plaatsbepaling worden uitgevoerd met een gps-systeem. Bij een serie
misdrijven kunnen die plaatsbepalingen resulteren in een papieren of
digitale plattegrond, met markeringen waar de misdrijven zijn gepleegd.
Hoe dan ook, nadat de politie de plaats van het delict heeft geïnspecteerd,
beschikt men over een geografische indicatie van de plaats delict. Hiermee
wordt het mogelijk de gegevens van de locatie van een misdrijf te
gebruiken voor geografische analyses.10
In figuur 2.1 wordt een serie misdrijven getoond. Het zijn de
locaties van woninginbraken gepleegd door één dader. De verdeling van de
locaties geeft een ruimtelijk patroon weer. Zonder enige indicatie van de
schaal waarop de locaties zijn geprojecteerd, is het ingewikkeld om de
verhoudingen van de onderlinge afstanden te zien en daaruit op te maken
of er een betekenisvolle uitspraak kan worden gedaan over het ruimtelijke
patroon.

10

Geografische analyses omvatten nog vele andere technieken dan die van de geografische
daderprofilering alleen, zoals HotSpot-analyses. Zie voor meer over geografische
misdaadanalysetechnieken Chainey en Ratcliffe (2005), Paulsen en Robinson (2004) en Boba (2009).
Deze komen niet aan bod in dit proefschrift.
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Figuur 2.1 Voorbeeld plaatsen delict zonder coördinaten
Zodra de locaties van de delicten op een plattegrond met
coördinatenstelsel geprojecteerd zijn (zie figuur 2.2), worden de
afstandsverhoudingen van de plaatsen delict zichtbaar. In Nederland wordt
als coördinatenstelsel het X-Y-assenstelsel volgens de Rijksdriehoeksmeting
gebruikt, het Rijksdriehoeksstelsel (De Bruine, Van Buren, Kösters en Van
der Marel, 2005). In wezen kan elk coördinaatsysteem gebruikt worden om
plaatsen delict van coördinaten te voorzien en berekeningen daarmee
mogelijk te maken. Het is niet ongebruikelijk dat analisten van de politie in
een zaak met een vermoedelijke seriedader delicten op een plattegrond
weergeven. Dat is het begin van het inzichtelijk maken van het ruimtelijke
patroon van een serie plaatsen delict. De simpele weergave op een
plattegrond draagt ertoe bij dat men geneigd is enige interpretatie te
geven aan het patroon, zeg maar er een logica in te onderkennen. In
hoeverre dat een zinvolle vorm van geografische daderanalyse is, zal ik
later in dit hoofdstuk bespreken.
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Figuur 2.2 Plaatsen delict op de plattegrond
Zo is het met het aflezen van de coördinaten van de locaties op de
plattegrond mogelijk om een overzicht te maken van de plaatsbepaling in
een gegevensbestand (zie tabel 2.1). In de tabel van de serie inbraken
staan de nummers van de locaties en de coördinaten van de delicten
vermeld. De nummers in tabel 2.1 zijn niet noodzakelijk de volgorde waarin
de delicten zijn gepleegd, ze zijn een aanduiding zodat de coördinaten
kunnen worden herleid tot elke locatie. Zo kunnen ook indicaties van
tijdstippen of kenmerken van de individuele misdrijven aan het
gegevensbestand worden toegevoegd. Vooralsnog volstaat het te weten
dat binnen de rekenkundige benaderingen van geografische
daderprofilering met niets anders dan de geografische coördinaten wordt
gewerkt.
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Tabel 2.1 Volgorde delicten met coördinaten
Nummer delict X-coördinaat
1
1
2
2
3
3
4
5
5
4
6
8
7
1

Y-coördinaat
3
2
2
4
7
4
6

De coördinaten van de misdrijven uit de serie in tabel 2.1 zijn een
beschrijving in getallen van het ruimtelijke patroon. Bij geografische
daderprofilering wordt getracht het ruimtelijke patroon van plaatsen delict
van een enkele dader te relateren aan de woonplaats. De bedoeling van de
berekeningen is om uit te zoeken wat typerend is voor de verdeling van die
plaatsen. Men zoekt als het ware naar het punt dat op een of andere
manier representatief is voor de verschillende waarden van de
coördinaten. Dat is meteen de centrale gedachte van geografisch
profileren: de gedachte dat een punt dat representatief is voor de plaatsen
delict op een of andere manier óók geassocieerd is met de woonplaats van
de dader. De aanduiding van dat centrale punt of gebied leidt tot een
aanduiding van een geografisch gebied waarvan de kans het grootst wordt
geacht dat de dader daar woont of verblijft. Deze manier van berekenen
vormt het hart van het geografische daderprofiel. Omdat het vereiste 'op
een of andere manier geassocieerd' natuurlijk nogal vaag is, zijn er
verschillende methoden in de literatuur te vinden. Of het ontbreken van
voorgeschreven manieren van rapporteren van geografische
daderprofielen een probleem voor de opsporing is, zal in latere
hoofdstukken aan de orde komen. Eerst zal ik het rekenwerk bespreken.
2.1.2 Theoriearme methoden: Maten voor centrale tendentie
De meest simpele methode om met de X- en Y-coördinaten van een
serie locaties van misdrijven te rekenen, is het berekenen van verschillende
maten voor centrale tendentie ofwel centroïdematen, zoals het
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gemiddelde en de mediaan (Levine, 2005). LeBeau (1978) gebruikte deze
benadering in zijn studie van serieverkrachters.
2.1.3 Het gemiddelde punt
Een van de eerste en meest eenvoudige statistische berekeningen
die men in een cursus statistiek leert, is het bepalen van de gemiddelde
waarde van een reeks gegevens. Het gemiddelde is een weergave van de
verdeling van de gegevens (Bolle, Göbel, en Lenoir, 1973, pagina 46). Zo
kan men ook het rekenkundige gemiddelde van de X- en van de Ycoördinaten (zie figuur 2.3) van een serie van misdrijven bepalen.11 Het
rekenkundig gemiddelde punt is het punt met de gemiddelde X- en de
gemiddelde Y-coördinaat van alle coördinaten van de plaatsen delict. Dit
punt ligt ruwweg in het midden tussen alle gepleegde misdrijven.

Figuur 2.3 Gemiddelde punt
11

De som van alle waarnemingen gedeeld door het aantal waarnemingen . In formule: Xgem = 1/n ∑i
Xi waarin Xi de coördinaat van het i-de delict is en n het aantal delicten. Hetzelfde geldt voor de Ygem
= 1/n ∑i Yi
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Het rekenkundige gemiddelde punt slaagt er meestal vrij goed in
een groepje punten te karakteriseren, vooral als die serie punten geen
extreme gevallen bevat. Men zou kunnen verwachten dat de dader in de
buurt van het rekenkundige gemiddelde punt woont, zoals sommige
soorten spinnen in het midden van hun web verblijven (Chrysanthus,
1947). Er is echter geen reden om te verwachten dat de dader ook exact op
dat gemiddelde punt woont. Het gemiddelde heeft nog een ander
probleem: het is nogal gevoelig voor een bijzondere verdeling van punten
in het vlak.
Als bij bovenstaande serie misdrijven in figuur 2.3 een locatie wordt
toegevoegd die ver afligt van de andere locaties (ook wel een outlier of
uitbijter genoemd), dan heeft het toevoegen van die ene locatie veel
invloed op waar het rekenkundige gemiddelde punt komt te liggen (zie
figuur 2.4). Dat berekende punt verschuift dan in de richting van de
uitbijter.

Figuur 2.4 Gemiddelde zonder en met uitbijter
Wanneer in een reeks plaatsen delict een of meerdere van die ver
afwijkende punten bevat, zal het rekenkundig gemiddelde een nogal
slechte samenvatting van het patroon van locaties zijn en zal het wellicht
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juist niet in de buurt van de woonplaats van de dader liggen. Dergelijke
locaties komt men in de praktijk nogal eens tegen bij daders die een groot
deel van hun misdrijven plegen in de buurt van hun woonlocatie, maar een
ander deel in de buurt van een andere relevante locatie, zoals het
woonhuis van hun ouders waar zij wel eens logeren, het adres van een
drugsdealer waar zij regelmatig komen of een vakantiehuisje (Polišenská,
2008; Brantingham en Brantingham, 1993). Een bijzondere vorm van dit
probleem doet zich voor als in de serie sprake is van twee clusters
misdrijven die gescheiden groepjes vormen, zoals een reeks misdrijven
gepleegd rond de werklocatie van de dader en een andere reeks met als
startpunt zijn woonlocatie. In zulke gevallen is het rekenkundige
gemiddelde een misleidende typering van de serie. De berekening van het
gemiddelde neemt dan namelijk alle coördinaten in ogenschouw, zonder
onderscheid te kunnen maken tussen die afzonderlijke clusters (zie figuur
2.5).

Figuur 2.5 Gemiddelde met twee clusters

53

Een ander voorbeeld van waar het gemiddelde niet zo goed
presteert, is het geval dat in een serie verkrachtingen de dader een deel
van de delicten in een bepaald park pleegde en de andere misdrijven
verspreid over een groter gebied. De locatie van het park krijgt dan een
veel groter gewicht in het bepalen van het rekenkundige gemiddelde,
omdat daar veel misdrijven hebben plaatsgevonden. In alle gevallen geldt
dat een paar extreme waarden binnen een serie een grote invloed hebben
op de coördinaten van het gemiddelde punt dat uit de berekening naar
voren zal komen.
Hoe problematisch uitbijters zijn voor het rekenkundig gemiddelde
zal ik later bespreken. In ieder geval hebben die bij een grotere serie
misdrijven een geringere invloed op de maten voor centrale tendentie dan
bij een kleine serie misdrijven. Op dit moment is het van belang te
constateren dat het rekenkundige gemiddelde gevoelig is voor dit soort
invloeden.
Het geometrische of meetkundig gemiddelde12 (figuur 2.6) is een
alternatieve maat voor centrale tendentie, vergelijkbaar met het
rekenkundige gemiddelde.

Figuur 2.6 Geometrisch gemiddelde en gemiddelde
12

Formule: Het geometrisch gemiddelde van x1, x2, . . ., xn is gedefinieerd als (∏i xi)
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1/n

Er is geen groot verschil tussen het geometrische gemiddelde en
het rekenkundig gemiddelde, althans bij een gelijkmatig verdeeld patroon
van plaatsen delict. Het geometrisch gemiddelde zoekt een evenwicht in de
verhoudingen tussen getallen, zoals het rekenkundige gemiddelde een
evenwicht zoekt in de verschillen. Het geometrische gemiddelde is echter
minder gevoelig voor uitbijters (Bolle, Göbel en Lenoir, 1973). In figuur 2.7
staan het rekenkundig en het geometrisch gemiddelde weergeven. Zij zijn
berekend met en zonder uitbijter. Zo wordt getoond dat het rekenkundige
gemiddelde met uitbijter meer in de richting van de uitbijter op schuift,
dan het geometrisch gemiddelde doet.

Figuur 2.7 Geometrisch en rekenkundig gemiddelde met en zonder uitbijter
Net als bij het rekenkundige gemiddelde is er geen theorie over
reisgedrag van daders waar het gebruik van het geometrische gemiddelde
uit voortvloeit. De methode geeft een typering van de serie locaties van
misdrijven en is minder gevoelig voor uitbijters. Wellicht kan ook het
geometrisch gemiddelde van waarde zijn voor geografische
daderprofilering. Er zijn echter weinig gevallen in de literatuur
gedocumenteerd.
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2.1.4 Het mediane punt
Een andere maat voor centrale tendentie is de mediaan. Het
vaststellen van de mediaan gebeurt niet door een sommatie, maar door
een rangordening aan te brengen in de waarden, in dit geval de
coördinaten. Voor het bepalen van de mediaan worden de gegevens uit
tabel 2.1 in paragraaf 2.1.1 opnieuw gerangschikt in opvolgende waarde
van de coördinaten (zie tabel 2.2). De mediaan van een reeks getallen is de
waarde waaronder en waarboven 50% van de waarden vallen. Ook dit
gebeurt voor de X- en Y-coördinaten apart.
Tabel 2.2 Rangordening coördinaten
Rangorde
1

X-coördinaat
1

Rangorde
1

Y-coördinaat
2

2
3

1
2

2
3

2
3

4

3

4

4

5
6

4
5

5
6

4
6

7
Mediaan

8
3

7
Mediaan

7
4

Het mediane punt is een punt met de mediane X- en de mediane Ycoördinaat. Ook het mediane punt ligt meestal, net zoals het rekenkundige
en geometrische gemiddelde, in het centrum van een reeks punten (zie
figuur 2.8).
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Figuur 2.8 Geometrisch en rekenkundig gemiddelde en mediaan
Het voordeel van de mediaan is dat die veel minder gevoelig is voor
extreme waarden dan het rekenkundige gemiddelde (Bolle en collega's,
1973). De mediaan heeft echter als nadeel dat die wel erg weinig rekening
houdt met de grootte van waarden van de coördinaten van de uitbijters.
Als een delict op grote afstand van het andere ligt (uitbijter), dan doet het
er immers voor de mediaanberekening niet meer toe hoe ver wel (zie
figuur 2.9). Daarmee wordt mogelijk relevante informatie over het hoofd
gezien. Het is dus de vraag in hoeverre gevoeligheid voor uitbijters een
voor- of een nadeel is voor geografische daderprofilering.
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Figuur 2.9 Geometrisch en rekenkundig gemiddelde en mediaan
met en zonder uitbijter
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Als we ongeveer even grote clusters van delicten hebben die van
elkaar gesepareerd zijn, kan het toevoegen van één punt aan een van beide
clusters de plaats van het mediane punt drastisch veranderen. Ten opzichte
van het rekenkundige en het geometrische gemiddelde is de mediaan
'blind' voor de waarden van gegevens. Er wordt alleen rekening gehouden
met de onderlinge rangorde. Bij het bepalen van de mediaan voor een
geografisch daderprofiel is het daarom nauwelijks van belang hoe de
ruimtelijke verdeling van de misdrijflocaties aan de rand van het bestreken
gebied is.
Het feit dat het rekenkundige gemiddelde, het geometrische
gemiddelde en de mediaan variëren in de gevoeligheid die deze hebben
voor uitbijters maakt het interessant om die alle drie te gebruiken voor het
bepalen van een woonplaats. Door voor een serie misdrijven deze drie
centroïdes te berekenen, kan dat mogelijk zicht geven op het gewicht van
de uitbijters. Laat ik dat nader uitleggen. Als het berekenen van beide
gemiddelden en de mediaan van een serie delicten als uitkomst heeft dat
die berekende punten dicht bij elkaar liggen, dan suggereert het dat de
dader consistent is in zijn reisgedrag. Er zijn dan namelijk geen plaatsen
delict die als uitbijters gelden. Als er een uitbijter in de serie is, dan ligt het
mediane punt op enige afstand van de gemiddelden. Door te analyseren of
in een serie plaatsen delict uitbijters kunnen worden geïdentificeerd, kan
wellicht rekening worden gehouden met het gewicht dat aan die locaties
wordt toegekend in een berekening. Of meer inhoudelijk, waarom heeft de
dader op die zo sterk afwijkende locaties toegeslagen? In hoeverre het
mogelijke antwoord op deze vraag tot verfijning van een geografisch
profiel kan leiden, bespreek ik later.
Hoewel de berekening van deze gemiddelde maten bruikbaar kan
zijn, zijn die niet gebaseerd op theorieën omtrent het geografische gedrag
van daders. De methoden die ik in het navolgende bespreek vinden daar
beter aansluiting bij.
2.1.5 Punt van minimale afstand
Als volgende methode bespreek ik de methode van het berekenen
van het punt van minimale afstand.13 Dit punt is de plaats waarbij de som
13

In de Engelstalige literatuur ook wel centre of minimum distance, centre of gravity (zwaartepunt)
of het least effort point genoemd.
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van de afstanden tot de plaatsen delict het kleinst is. Het punt van
minimale afstand kan worden beschouwd als een grootheid die al enigszins
aansluit bij een theoretisch principe, namelijk dat van de efficiëntie van
locatiekeuze.
Uit de theorie van Brantingham en Brantingham (1984) kan worden
afgeleid dat daders de plaatsen kiezen die zij met de minste moeite kunnen
bereiken. Als de dader de locatie met de kleinste afstand tot alle plaatsen
delict als woonplaats zou hebben, kan hij met verhoudingsgewijs weinig
moeite en tijd de verschillende plaatsen delict bezoeken. Anders gezegd,
elke andere locatie dan dat punt van minimale afstand betekent dat de
dader voor het totaal van zijn afgelegde reizen een verdere afstand zou
moeten afleggen. Let wel, dit model gaat niet uit van een noodzakelijk
berekenende dader die afstanden uitrekent en zijn plaatsen delict aan de
hand daarvan kiest. Het impliceert wel dat de dader efficiënt gebruikmaakt
van zijn omgeving als daarin voldoende potentiële doelwitten te vinden
zijn. Dat zou in een geografisch profiel kunnen worden gemodelleerd met
een analyse waarin het punt wordt bepaald waarvoor geldt dat vanaf dat
punt alle plaatsen delict volgens een economisch model voor de minste
kosten in termen van reistijd en afstand bereikt kunnen worden. Een dader
die het punt van minimale afstand als woonplaats heeft, heeft van daar de
kleinste afstand af te leggen om alle plaatsen delict te bereiken. Dat is de
rationale om het punt van minimale afstand als voorspellingspunt te
gebruiken.
Om het punt van minimale afstand te berekenen, is een complexe
bewerking nodig, omdat er geen gesloten formule bestaat voor de
berekening van de coördinaten van het punt van minimale afstand. Het
punt van minimale afstand kan slechts worden gevonden door voor 'alle'
punten in het vlak de som van de afstanden tot de plaatsen delict uit te
rekenen en dan vast te stellen welk punt de geringste afstand heeft.
Meestal gebeurt dit door niet voor 'alle' punten een berekening van de
gesommeerde afstand te berekenen, maar wordt dit alleen gedaan voor
een reeks punten op een raster (grid is de gebruikelijke Engelse term
hiervoor, zie Burt en Barber, 1996). Omdat punten die vlak bij elkaar liggen
ook een nagenoeg gelijke som van de afstanden tot een reeks punten
hebben, is deze rastermethode een goede benadering voor het punt van
minimale afstand. De methode is veel rekenintensiever dan de eerder
genoemde methoden, omdat verschillende uitkomsten worden vergeleken
voor een grote reeks rasterpunten.
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In iets meer detail is de procedure voor de berekening als volgt: op
basis van de coördinaten van de plaatsen delict wordt een lijst van de
mogelijke locaties van het punt van minimale afstand opgesteld. Dit kan
door de uiterste coördinaten van de plaatsen delict te nemen en daarmee
de grenzen vast te stellen van het gebied waarin gerekend gaat worden.
Vervolgens worden binnen dat zoekgebied de punten bepaald waarmee
wordt gerekend, bijvoorbeeld om de 100 meter naar oost en vanaf die
locaties om de 100 meter naar zuid (zie figuur 2.10). Van alle punten
worden de coördinaten vastgesteld zodat gerekend kan worden.

Figuur 2.10 Voorbeeld afstandsberekening voor
het punt van minimale afstand

Met behulp van de stelling van Pythagoras kan aan de hand van de
X- en Y-coördinaten van de plaatsen delict de afstand worden bepaald tot
de reeks van punten die we zojuist hebben bepaald.14 Zo ontstaat een
14

Als (Xp,Yp) de coördinaten van een punt op het grid zijn en (Xi,,Yi) de coördinaten van de i-de plaats
2
2
delict, dan is immers de afstand van (Xp,Yp) tot (Xi,,Yi) gelijk aan √{(Xp-Xi) +(Yp-Yi) } en de totale
afstand tot alle plaatsen delict de som van deze grootheid, gesommeerd over i.
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overzicht van alle afstanden van de plaatsen delict tot de 'mogelijke'
punten van minimale afstand. Door per potentieel punt de afstand tot de
plaatsen delict op te tellen wordt duidelijk op welk punt die som het kleinst
is. Een voorbeeld van een dergelijke berekening staat in tabel 2.3. Die
berekening gaat als volgt; in de twee rijen bovenaan staan de coördinaten
van de plaatsen delict, in de kolommen staan de coördinaten van alle
punten in het gebied. Per plaats delict wordt de hemelsbrede afstand
berekend tot elk punt in de kolom. Er wordt dus geen rekening gehouden
met een eventuele reisroute. Voor het delict met coördinaten (1,3) is
bijvoorbeeld de afstand tot punt (0,0) 3,162278. Door vervolgens per punt
de afstanden te sommeren (dat wordt weergegeven in de laatste kolom in
de tabel), wordt bepaald bij welk punt de afstand tot alle plaatsen delict
het kortst is. Dat is het punt van minimale afstand.
Tabel 2.3 Berekening punt van minimale afstand
x

1
2
3
5
4
8
1
Som afstand
y 3
2
2
4
7
4
6
0 0
3,162278 2,828427 3,605551 6,403124 8,062258 8,944272 6,082763
39,08867
0 1
2,236068 2,236068 3,162278 5,830952 7,211103 8,544004 5,09902
34,31949
0 2
1,414214
2
3
5,385165 6,403124 8,246211 4,123106
30,57182
0 3
1
2,236068 3,162278 5,09902 5,656854 8,062258 3,162278
28,37875
0 4
1,414214 2,828427 3,605551
5
5
8
2,236068
28,08426
0 5
2,236068 3,605551 4,242641 5,09902 4,472136 8,062258 1,414214
29,13189
0 6
3,162278 4,472136
5
5,385165 4,123106 8,246211
1
31,3889
0 7
4,123106 5,385165 5,830952 5,830952
4
8,544004 1,414214
35,12839
0 8
5,09902 6,324555 6,708204 6,403124 4,123106 8,944272 2,236068
39,83835
0 9
6,082763 7,28011 7,615773 7,071068 4,472136 9,433981 3,162278
45,11811
0 10 7,071068 8,246211 8,544004 7,81025
5
10
4,123106
50,79464
1 1
2
1,414214 2,236068
5
6,708204 7,615773
5
29,97426
1 2
1
1
2
4,472136 5,830952 7,28011
4
25,5832
1 3
0
1,414214 2,236068 4,123106
5
7,071068
3
22,84445
1 4
1
2,236068 2,828427
4
4,242641
7
2
23,30714
1 5
2
3,162278 3,605551 4,123106 3,605551 7,071068
1
24,56755
1 6
3
4,123106 4,472136 4,472136 3,162278 7,28011
0
26,50977
1 7
4
5,09902 5,385165
5
3
7,615773
1
31,09996
1 8
5
6,082763 6,324555 5,656854 3,162278 8,062258
2
36,28871
1 9
6
7,071068 7,28011 6,403124 3,605551 8,602325
3
41,96218
1 10
7
8,062258 8,246211 7,211103 4,242641 9,219544
4
47,98176
… …
…
…
…
…
.
…
…
…
Noot: De kolommen van de X- en Y-coördinaat gaan door tot coördinaat 10, 10 in de berekening.
Dat kan niet volledig worden weergegeven in de tabel.
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De figuur 2.11 toont waar in deze zaak het punt van minimale
afstand wordt gevonden. Deze methode is echter, net als het berekenen
van het gemiddelde punt, gevoelig voor uitbijters, omdat de afstand tot
elke locatie even zwaar meetelt in de bepaling van het punt van minimale
afstand.

Figuur 2.11 Geometrisch en rekenkundig gemiddelde, mediaan en
punt van minimale afstand
Als een patroon van plaatsen delict in de bovenstaande figuur een
nieuwe locatie wordt toegevoegd die een uitbijter is, dan zal het punt van
minimale afstand verschuiven in de richting van die uitbijter (zie figuur
2.12).

63

Figuur 2.12 Geometrisch en rekenkundig gemiddelde, mediaan en punt van
minimale afstand met en zonder uitbijter
2.1.6 Zoekgebied rondom puntvoorspelling
Geografische daderprofilering moet op een manier gebeuren die de
politie maximaal behulpzaam is. De hierboven behandelde methoden
geven allemaal een voorspelling van één enkele locatie als uitkomst die in
het midden van de reeks delicten ligt. Het ligt voor de hand dat de
woonplaats van de dader in de buurt van dat centrale punt ligt maar het is
niet waarschijnlijk dat de woonplaats precies samenvalt met dat punt.
Naast deze puntvoorspelling moet namelijk een manier gevonden worden
om een zoekgebied vast te stellen op basis waarvan verdachten kunnen
worden geselecteerd. Dat zoekgebied moet zo klein mogelijk zijn om niet
zoveel potentiële verdachten te herbergen dat geen efficiency tijdens de
opsporing wordt bewerkstelligd.
Een mogelijke methode voor het bepalen van een zoekgebied is het
gebruikmaken van de aanduiding van een cirkelgebied rond de
puntvoorspelling. Als straal voor dit gebied kan men dan een straal nemen
die gebaseerd is op wat uit de literatuur bekend is over de gemiddelde
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reisafstand van daders voor dat type delict of een maat die afhankelijk is
van de verdeling van de punten van de plaatsen delict in de ruimte.
Daarvoor zou men de gemiddelde afstand tussen de punten tot
elkaar kunnen nemen, de interdelictsafstand. Het onderzoek van Barker
(2000) liet zien dat de gemiddelde interdelictsafstand tussen alle delicten
sterk overeenkwam met de reisafstanden die daders gemiddeld hadden
afgelegd van hun woonplaats naar hun plaats delict. Daarmee is de
suggestie dat de interdelictsafstand een goede maat zou kunnen zijn voor
de straal van een zoekcirkel. Op grond van deze bevinding wordt het
gemiddelde van de afstanden tussen alle plaatsen delict in een serie van
één dader berekend als benadering voor de gemiddelde afstand tussen
woonplaats en de plaatsen delict (zie het voorbeeld in figuur 2.13). Die
afstand wordt dan gebruikt als straal voor de zoekcirkel.

Figuur 2.13 Schema afstanden plaatsen
delict onderling
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Het berekenen van de interdelictsafstand gaat als volgt. Op basis
van de coördinaten van elke plaats delict wordt de hemelsbrede afstand
tot alle andere plaatsen delict berekend (met behulp van de stelling van
Pythagoras). De som van alle onderlinge afstanden gedeeld door het aantal
berekende afstanden levert dan de gemiddelde interdelictsafstand op (zie
tabel 2.4).
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Tabel 2.4 Berekening interdelictsafstand
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De gemiddelde interdelictsafstand kan dan gebruikt worden als
straal van de zoekcirkel rondom de puntvoorspelling. In hoeverre het
bepalen van een zoekgebied rondom puntvoorspelling door als straal de
gemiddelde interdelictsafstand te bepalen een effectieve methode is, is
nog niet onderzocht. Daarnaast is het de vraag of het gebruik van de
gemiddelde interdelictsafstand ook leidt tot efficiënt zoeken. Anders
gezegd, is het zoekgebied misschien onnodig groot qua oppervlakte om de
woonplaats van de dader te voorspellen.
In de praktijk is het probleem wellicht niet zo groot: de recherche
begint allicht in de buurt van de puntvoorspelling te zoeken en vergroot
langzamerhand het zoekgebied. Wel kan men zich afvragen of een cirkel als
zoekgebied een goed idee is. Daarop kom ik terug bij het bespreken van
afstandsvervalmethoden.
2.2

Haarlemstudie onderzoeksopzet

Ik zal nu aan de hand van een gegevensbestand van aangehouden
serie-inbrekers uit Haarlem en Heemstede onderzoeken in hoeverre de
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berekening van het punt van minimale afstand erin slaagt de woonplaats
van de inbrekers goed te benaderen. De centrale vraag in deze studie is:
Hoe accuraat is het bepalen van het punt van minimale afstand met een
zoekcirkel met een straal gelijk aan de gemiddelde interdelictsafstand als
methode van geografische daderprofilering voor inbrekers? Op basis van
de gegevens in dat bestand zal ik proberen te voorspellen waar de dader
woont op basis van de plaatsen waar zijn misdrijven hebben
plaatsgevonden. De term 'voorspellen' is wellicht wat vreemd in dit
verband. Daarmee wordt bedoeld dat op basis van een aantal bekende
gegevens wordt getracht uitspraken te doen over iets dat op dat moment
niet kan worden waargenomen. Voorspellen kan derhalve over de
toekomst gaan of over het heden maar ook over het verleden. In het
Haarlemse gegevensbestand van inbraken en inbrekers wisten we waar de
daders woonden. De analyses van geografische profielen werden echter
gemaakt zonder gebruik te maken van die kennis om later aan die
woonplaatsen te controleren hoe goed de profielen waren. Dit is een
methodologische exercitie, bedoeld om de profileringsmethoden aan de
tand te voelen, niet om inbrekers op te sporen: dat was immers al gebeurd.
Voordat uitspraken over het voorspellen van de woonplaats van de
dader worden gedaan, is eerst onderzocht welke patronen in het
reisgedrag van deze daders kunnen worden gevonden. Voor een inbraak
moet een dader in ieder geval op pad. Dat levert per definitie een criminele
reis op – met een afstand en een richting – waarmee de relatie tussen de
kenmerken van de dader, van het delict en van het doelwit kan worden
onderzocht. Als deze kenmerken samenhangen met de afstand van de
criminele reis kan dat de mate van accuratesse beïnvloeden.
De accuratesse van deze methode is, in deze studie, het percentage
van alle daders uit het bestand die in het berekende voorspellingsgebied
hun woonplaats bleken te hebben. Of een voorspelling accuraat is – de
woonplaats van de dader binnen het zoekgebied ligt – is afhankelijk van
het gebruikte algoritme en het feitelijke reisgedrag van de dader.
In deze studie is per serie delicten van één dader een
cirkelvoorspelling gedaan rond het punt van minimale afstand. Door deze
zoekcirkel voor elke serie delicten van dezelfde dader te bepalen en geen
vaste maat van het zoekgebied te hanteren, wordt rekening gehouden met
de unieke patronen die de betreffende dader heeft gecreëerd. De straal
van de cirkel wordt bepaald door voor elke serie van een individuele dader
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de gemiddelde interdelictsafstand te berekenen. De methode is een succes
als de zoekcirkel klein is en toch de woonplaats van de dader omvat.
In deze studie is accuratesse niet hetzelfde als efficiënte opsporing.
Zoals ik eerder betoogde is het succes van een methode in de praktijk van
de opsporing ook afhankelijk van de overige verdachten en hun
woonplaats of herkenbare ankerpunten. In deze studie is geen informatie
beschikbaar over andere verdachten dan de daders. De mate van
efficiëntie voor de opsporing in het prioriteren van verdachten kan in deze
studie niet worden bepaald.
2.2.1 Onderzoeksgegevens
De gegevens van de Haarlemstudie zijn afkomstig uit een bestand
dat is samengesteld door het inbrakenteam van politie Kennemerland op
basis van het zogenaamde Herkenningsdienstsysteem (HKS).15 Het
betreffen delicten die onder de classificaties vallen van woning- of
bedrijfsinbraak dan wel poging daartoe, waarvan de dader bij de politie
bekend is geworden.16 Aangezien het hier politieregistraties betreft is,
juridisch, niet vastgesteld dat de personen de daders zijn. Dat geeft als
kanttekening bij dit onderzoek dat het niet zekerheid is in hoeverre de
delicten aan de verdachten kunnen worden toegeschreven. Daarmee kent
de informatie wel dezelfde onzekerheid als de informatie waarmee
geografische daderprofielen worden gemaakt. Als hulpmiddel voor de
opsporing is immers ook niet altijd zekerheid welke delicten wel of niet tot
een dader behoren.
Het bestand bevat gegevens van 250 inbrekers en hun 551 inbraken
die door de politie Kennemerland verzameld zijn in de periode 1999 tot
2001. Het betreffen politieregistraties van opgeloste Kennemerlandse
zaken. Er zijn inbrekers opgespoord met één inbraak op hun kerfstok maar
ook daders met meerdere inbraken. Niet alleen voltooide inbraken zijn
opgenomen ook pogingen tot inbraak die niet hebben geleid tot een
geslaagd delict, maar waarvan toch de dader is opgespoord zijn
geregistreerd. Deze gegevens zijn door Peter van Koppen tot een
analyseerbaar bestand gemaakt. De gegevens zijn per inbraak
15

De politie Kennemerland stelde deze gegevens beschikbaar aan Peter van Koppen, die ik
erkentelijk ben voor zijn bereidheid deze gegevens met mij te delen.
16
Onder bedrijfsinbraak vallen ook inbraken in winkels en horecagelegenheden.
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weergegeven. Ze bevatten naast datumindicaties17 en enige kenmerken
van het object, zoals of het een woonhuis of bedrijfspand betreft en de
locatie (straatnaam en huisnummer op basis waarvan de exacte
coördinaten kunnen worden bepaald). Van elk delict is genoteerd of dit
een voltooid delict dan wel een poging was. Deze gegevens zijn een reële
weergave van de informatie die tijdens het opsporingsonderzoek bij de
politie bekend kan zijn. Daarmee is het een goede bron om de mogelijkheid
tot het maken van geografische daderprofielen met eenvoudige
profileringtechnieken te toetsen.
Van de daders aan wie deze inbraken worden toegeschreven, zijn
leeftijd en locatie van de woonplaats (straatnaam en huisnummer) bekend.
Op basis hiervan kon onderzocht worden of de berekende accuratesse
samenhangt met leeftijd of woonbuurt van de dader.
Voor elke inbraak gebruikte ik de plaats en de datum zoals vermeld
werd in de aangifte. Soms was niet de precieze datum bekend, zoals bij
bedrijfsinbraken die na een weekend werden ontdekt. In die gevallen nam
ik het midden van de periode waarin de inbraak moet zijn gepleegd. Van
alle inbraken was bekend of het een woonhuis of en bedrijfspand betrof.
Daders
Alle inbraken werden gepleegd door daders die later bekend zijn
geworden. Van hen weet ik de leeftijden tijdens het laatste gepleegde
delict in de serie. Hierdoor was het mogelijk te analyseren of er een
samenhang te vinden was tussen de leeftijd van de dader en de afgeleide
reisafstand. Een deel van de daders, 57 in totaal, kwam van buiten de
regio. Voor vier daders gold dat te weinig gegevens bekend waren voor
verdere analyse.
Beschrijving algemene kenmerken
In totaal zijn 551 inbraken van 250 verschillende inbrekers
geanalyseerd. Dat geeft een gemiddelde van 2,2 inbraken per dader met
een range van 1 tot 42.
Geografische daderprofilering met een wiskundige methode is niet
mogelijk bij enkelvoudige delicten. Met slechts één locatie valt immers niet
17

Over het algemeen is van een inbraak niet exact bekend wanneer deze is gepleegd. In de
registraties worden dan ook de gegevens weergegeven waartussen het delict gepleegd kan zijn. De
datum en tijd waarop de bewoners het huis verlieten, geldt als startdatum. Het moment dat de
inbraak geconstateerd is, als einddatum.
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te rekenen. De 172 daders met slechts één bekende inbraak zijn daarom
verder buiten de analyse gehouden. Dat deed ik ook met de 33 daders met
twee inbraken en de 15 daders met drie inbraken. Zo bleven 29 seriedaders
met voldoende voltooide woninginbraken voor verdere analyse over (zie
het overzicht in tabel 2.5).
Tabel 2.5 Gegevens Haarlemstudie
Daders met < 4
delicten
Gemiddelde

s. d.

Daders met ≥ 4
delicten
Gemiddelde

s. d.

Aantal daders

221

29

Aantal delicten

284

268

Leeftijd

26

% voltooide
delicten

75

76

%
woninginbraken

45

56

Minimale afstand
(in km)

3,3

3,7

0,8

0,8

Gemiddelde
afstand (in km)

3,4

3,8

2,3

1,4

Maximale afstand
(in km)

3,6

3,9

4,9

4,7

8

29

7

2.2.2 Kenmerken van delicten en daders
De geografische verdeling van potentiële doelwitten is mogelijk niet
dezelfde voor woningen als voor bedrijven. In ieder geval zijn er meer
woningen dan bedrijven in het bestand, en misschien is de spreiding van
bedrijven een factor die mogelijk het reisgedrag van de inbrekers
beïnvloedt. Als dat het geval is, zal de reisafstand van de daders
samenhangen met de mate waarin zij een voorkeur hebben voor een type
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doelwit. Zo kan ook de mate waarin een delict succesvol kon worden
gepleegd – hoe vaak hij erin slaagde een inbraak te voltooien ten opzichte
van de pogingen die niet slaagden – voor de dader van invloed zijn op zijn
locatiekeuze. Het is mogelijk dat een inbreker een voorkeur ontwikkelt
voor een gebied waar hij vaker met succes zijn delict heeft voltooid.
Doordat hij daarom enige mate van consistentie in zijn reisgedrag vertoont,
hij reist bij voorkeur naar datzelfde gebied, kan dat tot gevolg hebben dat
er minder variatie in zijn reisafstanden komt dan als hij willekeurige
richtingen op reist. Als een wetmatigheid is vast te stellen tussen de mate
van succes en de afgelegde reisafstand, kan dat betekenen dat de
accuratesse van de voorspellingen wordt beïnvloed. Een dader die een
voorkeur heeft voor een reisrichting is maar matig te voorspellen met
puntvoorspellingsmethoden. De mate van succes is bepaald door het
percentage voltooide inbraken te berekenen per dader.
Reizen naar delicten
Op basis van de adresgegevens van de woonplaats van de dader en
van de plaatsen van de inbraken werden de coördinaten in termen van het
Rijksdriehoekstelsel vastgesteld.18 Op deze wijze is van elke dader het
geografische patroon van zijn delicten in een geografisch
informatiesysteem (in dit geval het programma ArcGIS 9.3) verwerkt om
een initiële visuele analyse van het ruimtelijke patroon mogelijk te maken.
De visuele analyse maakt het mogelijk om te bepalen of in de serie
geografische uitbijters aanwezig zijn en of er sprake is van clustering van
plaatsen delict. De afstanden tussen de woonplaats van de dader en de
delicten zijn hemelsbreed bepaald (ook wel de euclidische afstand
genoemd). Hetzelfde geldt voor de afstanden van de delicten in de serie
onderling.
Voor elke dader is de afstand van de criminele reis naar elk delict
bepaald. Voor elke dader is ook de minimale, de gemiddelde en de
maximale reisafstand vastgesteld. De minimale afstand is gedefinieerd als
de reis die de dader heeft afgelegd naar het dichtstbijzijnde delict. Zo is de
maximale afstand de verst afgelegde langste reis van de dader.

18

Zeventien inbrekers hadden als adres een inloophuis voor dak- en thuislozen. Deze mannen
hadden geen eigen woning. Het adres van het inloophuis wordt in dit onderzoek beschouwd als
startpunt van hun criminele reis, zoals voor de andere daders het woonadres geldt.
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Geografische voorspellingen punt van minimale afstand
Voor de 29 seriedaders zijn geografische daderprofielen in de vorm
van voorspellingen van het punt van minimale afstand met een zoekcirkel
geproduceerd. Van elke dader afzonderlijk is het ruimtelijke patroon van
zijn misdrijven onderzocht en het punt van minimale afstand bepaald. De
grenzen van het zoekgebied werden bepaald op basis van het ruimtelijke
patroon. Die grenzen definiëren een gebied waarbinnen het geografische
profiel zal worden voorspeld. Voor het definiëren van dat gebied zijn de
uiterste plaatsen delict gebruikt (zie figuur 2.14). Het is belangrijk om te
vermelden dat bij geografische daderprofilering met puntvoorspellingen,
zoals het punt van minimale afstand, het definiëren van een zoekgebied
niet noodzakelijk is. Dat is echter wel voordelig als we een punt van
minimale afstand willen bepalen. Dat zal in ieder geval niet buiten het
gebied bepaald door de extreme punten liggen. Het punt van minimale
afstand zal altijd binnen het ruimtelijke patroon van de plaatsen delict
vallen. Dat betekent dat automatisch de grenzen van de uiterste plaatsen
delict – de plaatsen delict die als uiterste van het ruimtelijke patroon
gelden – de begrenzing van het voorspellingsgebied zijn.

Figuur 2.14 Grenzen analysegebied
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Alle in theorie denkbare woonplaatsen van een dader moeten in
ogenschouw worden genomen om het punt van minimale afstand te
bepalen. Daarvoor is een lijst met de coördinaten van die mogelijke
woonplaatsen nodig om het iteratieve proces te doorlopen. In deze studie
is gekozen om een raster met stappen van 50 meter tussen de punten te
gebruiken, zodat een fijnmazige analyse mogelijk is. Vanaf alle punten op
dat raster zijn de afstanden bepaald tot alle plaatsen delict gesommeerd.
Deze procedure is voor alle 29 seriedaders en hun delicten uitgevoerd.
Naast het bepalen van het punt van minimale afstand, is een straal
voor het zoekgebied bepaald. Een puntvoorspelling geeft tenslotte slechts
één precieze locatie weer, waarvan het onduidelijk is hoever vanaf dat
punt zou moeten worden gezocht. In deze studie is gebruikgemaakt van
een cirkelmodel. Het middelpunt van de cirkel is het vastgestelde punt van
minimale afstand. Vanaf het middelpunt moet een straal bepalen wat de
grens van het zoekgebied wordt. De straal wordt bepaald door de
gemiddelde interdelictsafstand.
Hoe kleiner het zoekgebied, hoe efficiënter kan worden gezocht.
Daarom onderzocht ik ook of wellicht de helft van de gemiddelde
interdelictsafstand als maat voor de straal van de zoekcirkel bruikbaar zou
zijn. Op deze wijze kan bepaald worden of de accuratesse van de
voorspelling toe- of juist afneemt. Voor een vergelijking met een groter
gebied onderzocht ik ook het effect van cirkels met juist de dubbele
interdelictsafstand (zie figuur 2.15 met verschillende stralen van cirkels).
Omdat de kans op een rake voorspelling in een groter gebied toeneemt,
omdat er meer oppervlak is waarin de dader zijn woonplaats kan hebben,
is ook het effect op de voorspelling van een grote straal van de cirkel
onderzocht. Hoewel de kans op een rake voorspeling toeneemt door het
vergrote oppervlak, neemt de efficiëntie daar juist sterk mee af. Een groter
zoekgebied zal de politie immers meer tijd en inzet kosten om te
doorzoeken. Niettemin is het zinvol om te bestuderen of de accuratesse
toeneemt als het zoekgebied groter is.
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Figuur 2.15 Verschillende ranges van opereren rond
voorspelde punt

Als maat voor de accuratesse van de cirkels kan de afstand tussen
het punt van minimale afstand en de woonlocatie van de dader worden
vergeleken met de straal van de cirkel. Dat is de foutafstand. Als de afstand
tussen de voorspelde locatie en de woonplaats kleiner is dan de straal van
de cirkel, dan woont de dader binnen de cirkel en is de methode succesvol.
Is juist de straal van cirkel kleiner en de afstand tussen de voorspelling en
de woonplaats van de dader groter, dan woont hij buiten de cirkel en
voorspelt de methode niet correct. Dit is grafisch weergegeven in figuur
2.16. In dit voorbeeld is de range van opereren (het gekleurde gebied)
korter dan de afstand van het voorspelde punt tot de woonplaats van de
dader.
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Figuur 2.16. Bepalen van accuratesse van
de voorspelling

Het is belangrijk om op te merken dat de rekenmethode bij elke
seriedader hetzelfde is, maar dat het geen algemene diameter van de
cirkels voor alle daders oplevert. Dit heeft tot gevolg dat daders die over
een groot gebied misdrijven plegen ook ruime cirkels als zoekgebied zullen
hebben. Het is van belang uit te zoeken welke invloed de grootte van de
cirkel heeft op de accuratesse.
2.2.3 De resultaten van de Haarlemstudie
De vraagstelling van dit onderzoek was: Hoe accuraat is het bepalen
van het punt van minimale afstand met een zoekcirkel met een straal gelijk
aan de gemiddelde interdelictsafstand als methode van geografische
75

daderprofilering voor inbrekers? Zoals is beschreven in de voorgaande
paragraaf, wordt de accuratesse bepaald door de afstanden tussen het
punt van minimale afstand en de woonplaats van de dader én de straal van
de zoekcirkel rondom het punt van minimale afstand te vergelijken. Deze
benadering staat bekend als het bepalen van de foutafstand (Snook, Taylor
en Bennell, 2004).
Onderstaande grafiek (in figuur 2.17) toont wat de verhouding is
tussen de straal van de zoekcirkel en de afstand tussen het punt van
minimale afstand en de woonplaats van de dader. De stippen zijn de
daders (n=15)19 en de X- en Y-as worden weergeven in meters. De lijn die
door de grafiek loopt is de cesuur voor de accuratesse. Elf van de vijftien
daders worden gevonden binnen het gebied van de zoekcirkel. De
methode heeft in 73% van de gevallen een correcte voorspelling gegeven.
Stippen boven deze lijn zijn voorspellingen waarbij de afstand tussen de
woonplaats van de dader en het punt van minimale afstand groter is dan
de straal van de zoekcirkel rondom het punt van minimale afstand. Zoeken
in de zoekcirkel als opsporingsstrategie zou dan ook niet de woonplaats
van de dader opleveren (voor de mogelijkheden voor andere
zoekstrategieën, verwijs ik naar hoofdstuk 5).

19

Van de 29 daders in de onderzoekspopulatie kon van veertien geen woonplaats worden
vastgesteld en was het niet mogelijk om de accuratesse voor deze daders vast stellen.
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Figuur 2.17 Grafiek bepalen accuratesse gemiddelde interdelictsafstand t.
o. v. foutafstand
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Als de straal van de cirkel wordt verdubbeld, waarbij het
zoekgebied in de cirkel met een factor 4 toeneemt in oppervlakte (en het
zoekwerk voor de recherche waarschijnlijk ook toeneemt), stijgt het aantal
correcte voorspellingen naar dertien van de vijftien (86%). In figuur 2.18 is
de bovenste lijn de aanduiding voor de methode van voorspellen met een
verdubbelde straal van de cirkel voor het zoekgebied. Bij een cirkel met
een straal van de halve interdelictsafstand wordt het zoekgebied 75%
kleiner en minder bewerkelijk voor de politie. De onderste lijn in de grafiek
geeft dat weer. Het aantal correcte voorspellingen daalt daarbij tot zeven
waarmee het accuratessepercentage zakt naar 47.
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Figuur 2.18 Foutafstand t. o. v. gemiddelde, ½* gemiddelde en 2*
gemiddelde interdelictsafstand
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2.2.4 Discussie Haarlemstudie
De woonlocatie van seriematige inbrekers in Haarlem en
Heemstede kan behoorlijk succesvol worden voorspeld in de zin dat de
kans dat de dader binnen het gebied woont dat met een zoekcirkel met als
straal de interdelictsafstand wordt begrensd redelijk hoog is. Niettemin
wordt ook een aantal daders niet juist voorspeld met het gekozen
criterium. Een mogelijke verklaring hiervoor is gelegen in het verschil van
ruimtelijke patronen van de misdrijven ten opzichte van de woonlocatie
van de dader. Die daders voldoen eigenlijk niet aan de assumpties die
gelden voor geografische daderprofilering. Zij wonen namelijk niet binnen
het gebied waar zijn hun delicten plegen. Een verdere uitwerking van
ruimtelijke patronen en van typologieën van het reisgedrag van de daders
zal ik in hoofdstuk 3 bespreken.
Als beperking bij deze studie geldt dat het een klein aantal daders
betreft waarop de accuratesse van de voorspellingen getoetst is. Van de 29
seriedaders was het maar voor vijftien daders mogelijk om vast te stellen in
hoeverre de methode een accurate voorspelling kon geven. Daardoor
geven de resultaten maar beperkt inzicht in de mate waarin geografische
daderprofilering met een puntvoorspelling en een zoekcirkel succesvol zou
kunnen zijn.
Een andere kanttekening is dat de straal van de zoekcirkel van 500
meter tot 4,5 kilometer varieert. Dit betekent dat het zoekgebied
waarbinnen de politie tussen de binnen dat gebied aanwezige potentiële
verdachten moet zoeken naar de dader inefficiënt groot kan zijn. Ik zal dit
verduidelijken door de grafiek uit figuur 2.17 ook hier weer te geven,
ditmaal met een lijn (cesuur) als voorbeeld die een werkbaar zoekgebied
voor de politie markeert (zie figuur 2.19).
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Figuur 2.19 Cesuur zoekgebied op 2500 meter
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De gekozen cesuur staat verticaal op de Y-as bij 2500 meter. Dit
betekent de aanname is dat de politie een zoekgebied met een straal van
2500 meter rondom het punt van minimale afstand redelijkerwijs wel op
verdachten kan onderzoeken. Met deze lijn in de grafiek ontstaan er drie
delen in de grafiek. De punten (N=4) boven de cesuur zijn nog steeds de
incorrecte voorspellingen. De punten (N=6) die nu rechts van de lijn onder
de cesuur liggen, zijn de punten die wel binnen het voorspelde zoekgebied
liggen maar buiten het werkbare zoekgebied van de politie. De daders van
die punten zouden tijdens een opsporingsonderzoek niet op de lijst van
geprioriteerde verdachten geplaatst worden. Alleen de daders links van de
lijn van het werkbare zoekgebied en onder de cesuur zullen met deze
methode van voorspellen efficiënter gevonden kunnen worden dan zonder
een geografisch daderprofiel. Al met al zijn er vijf van vijftien (33%)
gevallen waarin de voorspelling zowel accuraat is als binnen het gebied ligt
dat redelijkerwijs door de politie onderzocht kan worden. Een aanmerkelijk
minder rooskleurig resultaat dan de eerdere voorspellingen. Bij deze
kanttekening geldt dat het bepalen van een werkbaar zoekgebied voor de
politie afhankelijk zal zijn van de serie misdrijven, de ernst van het delict,
de mogelijkheden tot het selecteren van verdachten op basis van andere
opsporingsinformatie en de bevolkingsdichtheid van het gebied waarop het
geografische daderprofiel betrekking heeft.
Voor de volgende empirische studie van methoden van
geografische daderprofilering die ik zal bespreken geldt ook dat het
bepalen van het voorspellingsgebied niet gelijkstaat aan het bepalen van
een werkbaar zoekgebied voor de opsporing. In de volgende paragraaf ga
ik verder in op cirkelmethoden zoals die in de Haarlemstudie naar voren
zijn gekomen.
2.3

Cirkelmethoden

Zoals ik eerder uiteen heb gezet (in paragraaf 2.1.6), kan men rond
een centraal punt steeds als mogelijk zoekgebied kiezen voor een cirkel
met een bepaalde straal. In die paragraaf werd de gemiddelde
interdelictsafstand als te kiezen straal voor een cirkelzoekgebied
voorgesteld. Deze aanpak wordt soms de cirkelmethode genoemd. In de
huidige paragraaf ga ik in op twee methoden die ook bekend staan onder
de naam "cirkelmethoden", maar die wel van bovenstaande methodiek
moeten worden onderscheiden. In 2.3.1 behandel ik de methode van
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Canter en Larkin (1993), in 2.3.2 de methode van Van Koppen, De Poot en
Van Koppen (2000).
In de zaak van de Beul van Twente, die ik in paragraaf 2.3.3 zal
bespreken, is een methode gebruikt waarin eerst puntvoorspellingen
worden berekend waaromheen vervolgens zoekgebieden worden
vastgesteld.
Het uitgangspunt dat een cirkel gebruikt kan worden als aanduiding
van een werkgebied van de dader, is gehanteerd door Canter en Larkin
(1993) en – zij het op andere wijze – door Van Koppen, De Poot en Van
Koppen (2000). Deze methoden maken gebruik van cirkels om misdrijven
omdat op grond van theoretische en empirische overwegingen kan worden
aangenomen dat de dader binnen die cirkel woont. Canter en Larkin
(1993), beschouwen één cirkel, Van Koppen c. s. (2000) gebruiken
overlappende cirkels. Als dan cirkels rond verschillende misdrijven – die
door dezelfde dader zijn gepleegd – elkaar overlappen, kan worden
aangenomen dat de dader in de overlap van die cirkels zijn vertrekpunt
heeft.
Niet alleen de gehanteerde methode is anders dan de
centroïdemethoden, ook ligt een theorie ten grondslag aan deze
benaderingen. Anders dan bij de centroïdemethoden waar de methode
vooropstaat, zijn bij deze benadering uitgangspunten over het reisgedrag
van de dader geformuleerd waarop de methode wordt gebaseerd. In de
volgende paragrafen bespreek ik de manieren van geografisch profileren
op basis van cirkelmethoden.
2.3.1 Canter en Larkin (1993)
Canter en Larkin (1993) presenteren in hun studie naar
serieverkrachtingen door onbekenden (in de Engelstalige literatuur
aangeduid als stranger rape) het model van de home range. Zij stellen dat
een cirkel kan worden bepaald die de home range van de dader omvat. Het
concept hierachter is gebaseerd op de psychologie van menselijke
territorialiteit. Mensen hebben een gebied dat gevoelsmatig tot hun
territorium behoort en waarin zij zich voornamelijk ophouden. Polišenská
(2008) laat in haar studies zien dat het gevoel van territorialiteit ook geldt
voor daders van vermogensmisdrijven. Het cirkelmodel van Canter en
Larkin gaat uit van een dader die in een gebied rond zijn woning op relatief
toevallige plaatsen toeslaat. Zijn huis is gelegen in het middelpunt van de
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cirkel dat zijn werkgebied beschrijft. Het bepalen van de grootte van de
cirkel gebeurt door van de ruimtelijke spreiding van de plaatsen delict de
twee verst uit elkaar gelegen misdrijven te bepalen. Bij het middelpunt van
de lijn tussen deze locaties moet de woonplaats van de dader worden
gezocht. De cirkel kan worden getekend door dat middelpunt van de lijn
tussen de uiterste plaatsen delict te nemen met als straal de afstand naar
een van de twee verst weggelegen delicten (zie figuur 2.20).

Figuur 2.20 Cirkelmodel naar Canter en Larkin (1993)
Canter en Larkin (1993) gebruikten deze methode om de kleinst
mogelijke cirkel te vinden die de delicten van een dader omvat. Hoewel ze
niet expliciet beargumenteren waarom ze de kleinst mogelijke cirkel
probeerden vast te stellen, lijkt dit gebaseerd te zijn op het idee dat ze
beschrijven dat de dader zijn woonplaats binnen zijn criminal range zal
hebben. Door de cirkel zo klein mogelijk te maken, wordt het gebied
waarin gezocht moet worden naar de woonplaats van de dader zo klein
mogelijk.
Canter en Larkin (1993) melden in een voetnoot van hun artikel dat
zij zich ervan bewust zijn dat met deze methode niet in alle gevallen alle
delicten binnen die cirkel vallen. Uit het onderzoek van Van der Kemp, Van
Beijsterveldt en Pulinckx (2005, zie ook Van Beijsterveldt, 2006) blijkt dat
zelfs in de meeste gevallen bij seriedaders van vermogensdelicten niet alle
delicten binnen de cirkel vallen als, zoals Canter en Larkin (1993)
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voorstellen, de halve afstand tussen de twee uiterste delicten als straal
voor de cirkel wordt genomen.
De cirkel blijkt niet de beste weergave te zijn van het werkgebied
van de dader. Voor dit moment is het belangrijkste element van het
cirkelmodel dat Canter en Larkin (1993) het model van een cirkel
voorstellen om het ruimtelijke patroon van de dader te beschrijven. Als
hieruit een methode van geografisch daderprofilering gedestilleerd wordt,
stel ik mij voor dat de eenvoudige manier van het tekenen van een cirkel –
met als straal de halve afstand tussen de twee uiterste delicten – gebruikt
zou kunnen worden. Het middelpunt van de lijn dat de twee uiterste
gelegen plaatsen delict verbindt, kan dan beschouwd worden als het
voorspellingspunt van die methode. Vooralsnog is dit een methode die
behalve in het artikel van de voorstellers ervan, Canter en Larkin (1993),
zelden is gebruikt.
2.3.2 Van Koppen, De Poot en Van Koppen – Venndiagrammethode
Ook Van Koppen, De Poot en Van Koppen (2000) hanteren cirkels
als methode om een geografisch daderprofiel te maken. Vergelijkbaar met
het zojuist besproken model van Canter en Larkin (1993) is hun concept dat
een dader een gebied heeft dat hij als zijn werkgebied, een range van
opereren, beschouwt. De aanname is dat de dader op relatief aselecte
plaatsen in die range van opereren zijn misdrijven pleegt, afhankelijk van
de beschikbaarheid van geschikte objecten of slachtoffers. Hier kan het
concept van criminal range worden herkend, zoals Canter en Larkin (1993)
dat formuleerden, alleen is de wijze van toepassing die Van Koppen, De
Poot en Van Koppen (2000) anders. Door deze range van opereren te
gebruiken, kan de woonplaats van de dader worden voorspeld. De
uitwerking van het model gaat als volgt. Rond de plaatsen delict worden
cirkels getekend. De straal van de cirkels wordt bepaald door wat uit
eerder onderzoek bekend is over het reisgedrag van daders van het
betreffende type delict in de betreffende omgeving. Daar waar de cirkels
overlappen zal waarschijnlijk de woonplaats van de dader te vinden zijn. Er
wordt geen gebruikgemaakt van kenmerken van het reisgedrag, zoals de
gemiddelde interdelictsafstand, van de dader in de zaak waarvan een
geografisch daderprofiel gemaakt wordt, zoals in de Haarlemstudie in
paragraaf 2.2.3. Dit werkt als een Vendiagrammethode (zie ook Rossmo,
2000). In figuur 2.21 is weergegeven hoe dit model werkt.
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Figuur 2.21 Venndiagram

Merk op dat de methode geen centroïdemaat geeft. Men kan
echter gemakkelijk het middelpunt van het overlappingsgebied als zodanig
voorstellen. In deze Venndiagrammethode is de grootte van de cirkels
bepalend voor het geografische daderprofiel. De voorspelling levert een
voorspeld gebied op waar de dader waarschijnlijk zijn woonplaats heeft. De
straal van cirkels kan worden bepaald met de empirische gegevens van
reisafstand van daders bij het soort delict waar het om gaat, zo betogen
Van Koppen, De Poot en Van Koppen (2000). Als het gaat om inbraken, kan
de reisafstand die inbrekers volgens eerder empirisch onderzoek plegen af
te leggen, worden gebruikt als straal van de cirkel. Zo kunnen de resultaten
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uit criminele reisstudies gebruikt worden om de afstanden in reisgedrag
voor typen daders vast te stellen. Van Koppen, De Poot en Van Koppen
(2000) hebben in hun analyses van drie Amsterdamse overvalzaken
gekozen voor de afstand van het vijftigste percentiel van de reisafstanden
van overvallers uit eerder onderzoek. Bij een serie overvallen op winkels in
Amsterdam kiezen zij als straal van de gebruikte cirkels 2 km, omdat uit
onderzoek is gebleken dat de helft van de opgeloste winkelovervallen in
die stad binnen 2 kilometer van de woonplaats van de dader werd
gepleegd (Van Koppen, De Poot en Van Koppen, 2000).
Met deze methode wordt in feite terug geredeneerd door de
plaatsen te zoeken die binnen 2 kilometer liggen van alle delicten die
gepleegd zijn door dezelfde dader. Hoewel Van Koppen, De Poot en Van
Koppen (2000) dit niet expliciet vermelden is de methode flexibel. Door
met de straal van de initiële cirkels te variëren, kan men een groter of
kleiner overlappend gebied als zoekgebied krijgen. De straal van de cirkels
kan met name worden verkleind om een kleiner overlapgebied vast te
stellen dat voor de opsporing een werkbaar gebied oplevert.
De Venndiagrammethode kan eenvoudig worden aangeleerd en
worden toegepast en is daarom heel geschikt voor de praktijk van de
opsporing. Er zijn echter een drie nadelen van de Venndiagrammethode te
benoemen. Zo is het onduidelijk welke straal van de cirkel kan worden
gehanteerd bij misdrijven waarbij weinig over het reisgedrag van daders
bekend is. Het succes van de methode is afhankelijk van de assumptie dat
de te profileren dader qua reisgedrag vergeleken kan worden met de
daders uit eerdere literatuur. Daarnaast komt het regelmatig voor dat niet
alle cirkels overlappen (Bots, 2010; Captein, 2009). Dat is in ieder geval zo
als een aantal plaatsen delict geografische uitbijters zijn. Men kan dan
misschien gebruikmaken van een overlapgebied dat door een flink aantal,
maar niet alle cirkels rond delicten wordt bepaald. In hoeverre die
beperktere set cirkels representatief is voor de woonplaats van de dader is
onduidelijk (zie figuur 2.22). Evenmin is helder of er een minimum aantal
aan overlappende cirkels zou moeten zijn om een goede voorspelling te
geven van de woonplaats van de dader.
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Figuur 2.22 Venndiagram met meerdere
zones van overlap

Dat de Venndiagrammethode eenvoudig kan worden toegepast en
flexibel is, zijn voordelen van deze methode. In de casus van de Beul van
Twente, die ik hieronder beschrijf hanteerden wij de Venndiagrammethode
op zo een toegepaste wijze. Door gebruik te maken van zoekcirkels rondom
voorspelde centroïdepunten en die cirkels via de Venndiagrammethode te
laten overlappen, produceerden wij een geografisch daderprofiel.
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2.3.3 Van der Kemp en Van Koppen: Dierenmishandeling in Enschede20
Als voorbeeld van het gebruik van cirkelmethoden, geef ik de
analyse van Van der Kemp en Van Koppen (2001) van
dierenmishandelingen in Twente. Deze zaak is bekend geworden als de
Beul van Twente (Van der Kemp en Van Koppen, 2001). Wij werden
benaderd door het rechercheteam Caballo van politiekorps Twente dat
trachtte een zaak waarin, op dat moment, zeventien paarden en pony's,
een schaap en een stierkalf in weilanden waren mishandeld, op te lossen.
Daarbij werden in de meeste gevallen paarden die gewoon in de wei
stonden met messen en andere voorwerpen mishandeld. Het betreft een
serie die niet evident van dezelfde dader afkomstig is. Er is een aantal
redenen waarom betwijfeld kan worden of alle delicten in de serie passen.
Om die reden werden zes delicten buiten de analyse gelaten. De redenen
daarvoor zijn de volgende:
1.

2.

3.

Niet in alle gevallen bestaat zekerheid of de wonden van de paarden
(ook van de ernstige soort als in de Enschede zaak) door iemand zijn
toegebracht. Hengstige merries willen wel eens zodanig tegen een
voorwerp wrijven, zoals een paal in het weiland, dat zij daardoor
vaginale wonden kunnen oplopen (Rotterdams Dagblad, 4 september
2001). In de onderhavige serie is niet steeds een politiearts of een
dierenarts ter plaatse geweest, zodat niet altijd zekerheid bestaat over
de vraag op de wonden door messen of iets anders zijn toegebracht. Er
is reden om delicten waarover onzekerheid bestaat of het wel een
delict is, buiten de analyses te laten.
De modus operandi van een aantal van de delicten wijkt nogal af van
die van de andere in de serie van vijftien. Als wij aannemen dat een
dader niet tussendoor voor een enkel delict zijn gedrag sterk
verandert, zou dat betekenen dat die delicten door iemand anders zijn
gepleegd, bijvoorbeeld om de oorspronkelijke dader na alle publiciteit
na te doen of – 'meeliftend' op de serie – de paardenverzekering op te
lichten.
Een aantal van de delicten is nogal ver weg van de overige delicten
gepleegd. Als wij aannemen dat de bulk van de delicten gepleegd

20

Deze paragraaf is een bewerking van het rapport van J.J. van der Kemp en P.J. van Koppen (2001)
De Geografie van Dierenmishandelingen rond Enschede. Leiden: NSCR.
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wordt doordat de routine van het leven van de dader hem daar brengt
omdat hij in die buurt woont, dan kunnen delicten ver weg als uitbijter
worden betiteld. Een dergelijke uitbijter kan op verschillende manieren
ontstaan. Een voor de hand liggende reden is dat iemand anders dat
delict heeft gepleegd (zie het vorige punt). Een andere reden kan zijn
dat wel dezelfde dader dat delict heeft gepleegd, maar dat de keuze
van de plaats delict niet samenhangt met zijn woonplaats. Net zoals
niet-daders wel eens verder weg inkopen doen, kunnen daders om
allerlei redenen soms delicten verder weg plegen. Die vormen dan
echter geen indicatie – onder de gegeven assumptie – van zijn
woonplaats. Of die uitbijters nu door anderen zijn gepleegd of door
dezelfde dader, het heeft geen zin om die in de analyse te betrekken
om daarmee achter zijn woonplaats te komen.
De serie delicten
De serie van vijftien delicten begon op 1 oktober 2000. Wij maakten
onze analyse op 15 augustus 2001 (zie tabel 2.6) op basis van de delicten
die tot dan toe bekend waren. Het was ons niet duidelijk of met het als 1
genummerde delict de serie ook werkelijk is begonnen of dat eerder
soortgelijke delicten in Twente zijn gepleegd. In ieder geval beperken wij
de analyse tot deze serie.
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Tabel 2.6 Delicten Beul van Twente
NR

Datum

Dag van
de week

Gemeente

Adres

1*

01-10-2000

Zondag

Oldenzaal

Visschedijweg

2*

10-10-2000

Dinsdag

Enschede

Hofmanweg

3*

06-11-2000

Maandag

Deurningen

Hengelosestraat

4

12-11-2000

Zondag

Haaksbergen

-

5*

21-11-2000

Dinsdag

Enschede

Hofmeijerweg

6*

30-01-2001

Dinsdag

Enschede

Viermarkenweg

7*

07-04-2001

Zaterdag

Enschede

Boerderijweg

8*

12-06-2001

Dinsdag

Enschede

Brandemaatweg

9*

26-06-2001

Dinsdag

Enschede

Witbreuksweg

10*

09-07-2001

Maandag

Enschede

Lonnekemeerweg

11

12-07-2001

Donderdag

Losser

Gildehauserweg

12

20-07-2001

Vrijdag

Enschede

Kersdijk

13

01-08-2001

Woensdag

Warnsveld

Lochemseweg

14

01-08-2001

Woensdag

Markelo

Twikkelerweg

15

15-08-2001

Woensdag

Haaksbergen

Weerninksweg

* Deze zaak is in de analyses betrokken

Voor de verdere analyse werd, zoals gezegd, een aantal delicten uit
de serie verwijderd. Het gaat om de zes delicten die zijn weergegeven in
tabel 2.7. Daar staan ook de redenen om elk delict te verwijderen.
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Tabel 2.7 De delicten die voorafgaand aan de analyse zijn verwijderd
Nr

Reden

4

Voor dit delict – gepleegd op 12 november 2000 in Haaksbergen – geldt
dat het niet duidelijk is of de verwondingen door iemand bewust zijn
toegebracht. Voorts is de locatie een geografische uitbijter.

11

Dit delict – verwondingen aan een merrie op Manege Aarnink – is een
geografische uitbijter. Bij dit delict kunnen ook vraagtekens gezet worden
bij de oorzaak van de verwondingen. Aan de hand van melding van
getuigen over de betreffende merrie blijkt zij in die periode hengstig. Ze
liep enkele uren van de dag in een van de weiden. In deze wei zijn
meerdere mogelijkheden tot zelfbeschadiging, hetgeen daardoor niet
uitgesloten kan worden als oorzaak van de verwonding.

12

De melding van 20 juli 2001 van de Kersdijk te Enschede is geografisch
enigszins afwijkend van de eerdere. De mishandelingen zelf zijn ook van
een ander karakter dan voorgaande delicten. Dit zorgde, in combinatie
met het feit dat ook de kenmerken van de locatie verschillen (dit is
namelijk een meer afgelegen, relatief groot weiland en in vergelijking
slechter bereikbaar), voor de uitsluiting van deze melding in de analyse.

13

Op 1 augustus 2001 zijn in Markelo aan de Twikkelerweg twee paarden
verwond aangetroffen. Deze locatie is een geografische uitbijter.

14

Ook deze zaak – helemaal in Warnsveld – is een geografische uitbijter.

15

De melding in Haaksbergen geldt net als melding vier als uitbijter, maar
belangrijker nog is dat in dit geval er twijfel is over de opzet van de
verwondingen. Dit wordt gemeld door de dierenarts.

De bij de politie binnengekomen meldingen leverden een serie van
vijftien zaken op. De misdrijven vonden plaats in weilanden en dat maakte
het lastig om van elke plaats de precieze coördinaten vast te stellen. Dat is
getracht zo goed mogelijk te doen met observaties ter plaatse. Figuur 2.23
is de plattegrond met de delicten uit de serie.
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Figuur 2.23 Delicten Beul van Twente
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Assumpties bij de analyse

1.

2.

3.

4.

Bij de analyses zijn wij uitgegaan van de volgende assumpties:
Het betreft een alleen werkende dader. De kanttekening bij deze
assumptie is dat het de vraag is of het technisch mogelijk is om alleen
werkend de omschreven verwondingen aan paarden toe te brengen
zonder dat een mededader het paard in bedwang houdt.
De dader is niet een zogenaamde commuter, dat wil zeggen iemand
die eerst een eind reist om zijn delicten te plegen, maar het is iemand
die de delicten pleegt omdat hij veel in het betreffende gebied verblijft
(Canter, 2000; Canter en Larkin, 1993).
De dader pleegt de delicten op die plaatsen omdat zijn
routineactiviteiten hem daar brengen, omdat hij in de omgeving
woont. Later in de analyse zullen wij deze assumptie laten vallen en
onderzoeken of dat zinvolle resultaten oplevert.
De keuze voor het type paard als slachtoffer is willekeurig. Een
voorkeur voor pony's of paarden, merries, ruinen of hengsten, jonge of
oudere paarden kan niet worden vastgesteld. Dat sluit niet uit dat de
dader een ander criterium hanteerde waarop hij de paarden
selecteerde. Een criterium dat door ons niet herkend werd.

De cirkels
Bij de analyse van de onderhavige delicten werden wij gehandicapt
door het probleem dat er geen empirisch materiaal bestaat over het
reisgedrag van dierenmishandelaars. Dat zorgt ervoor dat wij niet op grond
van empirisch onderzoek cirkels kunnen tekenen volgens de
Venndiagrammethode van Van Koppen, De Poot en Van Koppen (2000).
We zullen daarom de methode van Canter en Larkin (1993) gebruiken en
die vergelijken met twee eerder behandelde centroïdemethoden
(gemiddelde, en punt van minimale afstand)
Als straal van de zoekcirkel rondom de centroïdepunten is de
gemiddelde afstand van het voorspelde punt tot de plaatsen delict
gebruikt. Dit is een variatie op de methode van het bepalen van de straal
van de cirkel die ik bij de Haarlemstudie in paragraaf 2.2 gebruikte. Hierbij
worden eerst het gemiddelde en het punt van minimale afstand berekend
en vervolgens de afstanden van de plaatsen delict tot die punten. De
gemiddelde afstand wordt dan de straal van de cirkel. De reden om deze
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afstandsmaat te gebruiken is het eerder genoemde gebrek aan empirisch
onderzoek over de criminele reizen van dierenmishandelaars. Er is ook niet
bekend of de gemiddelde interdelictsafstand een representatie is van de
criminele reizen van een dader zoals eerder bij inbrekers was gebleken
(Barker, 2000 en zie de Haarlemstudie in paragraaf 2.2). Door de
gemiddelde afstand als straal van een zoekcirkel te berekenen, wordt
gebruikgemaakt van de variatie in afstanden om het werkgebied van de
dader te karakteriseren. Dit leverde drie cirkels op rond de drie punten (zie
figuur 2.24).
I.

Het gemiddelde

De meest eenvoudige benadering is gebaseerd op het punt dat
eenvoudigweg het gemiddelde is van alle negen X- en Y-coördinaten. De
coördinaten van het gemiddelde zijn:
X= 256372 en Y= 476086. De straal van de cirkel is 2763 meter.
II.

Het punt van minimale afstand

Dit is het punt met de coördinaten X= 255850 en Y= 475650. Ook
hieromheen trek ik een cirkel met een straal gelijk aan 2695 meter.
III.

Punt in de kleinste cirkel

Volgens het cirkelmodel van Canter en Larkin (1993) is op basis van
de twee uiterste delicten de kleinst mogelijke cirkel bepaald. Het
middelpunt op de lijn tussen de twee uiterste delicten, is het middelpunt
van de cirkel. Dat blijkt in de onderhavige zaak een cirkel te zijn met als
middelpunt een punt met de volgende coördinaten X= 257150 en Y=
477150. De cirkel heeft een straal van 3175 meter.
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Figuur 2.24 Voorspellingen I, II, III en zoekcirkels
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De drie methoden tezamen
De drie methoden geven elk een andere schatting van de plaats
waar de dader mogelijk woont. In een zaak als deze waarin geen gebruik
kon worden gemaakt van onderzoek van het reisgedrag van vergelijkbare
daders, lijkt het bepalen van de range van opereren van de dader op grond
van de delicten de best passende methode voor het maken van een
schatting van de range van opereren van de dader (zie ook Van Koppen,
1999; Van Koppen en Jansen, 1999; Van Koppen, De Poot en Van Koppen,
2000).
Aangezien de bedoeling van de analyse is om de dader te vinden, is
het wellicht verstandig vooralsnog de drie gebieden te sommeren. De
reden hiervoor is dat van geen van de methoden bekend is welke de meest
accurate voorspelling geeft als geografisch daderprofiel van een
dierenmishandelaar. De gebieden samenvoegen gaat zoals in figuur 2.25 is
weergegeven. Dat levert in dit geval, vanwege de plaatsen van de drie
cirkels een ellips op. De ellips die het gebied in figuur 2.25 beschrijft is het
voorspelde gebied met de mogelijke woonplaats van de dader.
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Figuur 2.25 Ellips van de gesommeerde gebieden en
aanduiding woonplaats van de dader
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Woont de dader daar dan?
In de analyses is het uitgangspunt dat de dader op de omschreven
plaatsen de delicten pleegde, omdat hij in de buurt woont en zijn routine
hem om die reden op de plaatsen delict bracht. Er moet echter rekening
worden gehouden met de mogelijkheid dat de dader om andere redenen
dan wonen in het gebied verblijft. Als hij daar werkt, recreëert of familie
bezoekt, kan hij in de marge van die activiteiten de delicten plegen in het
gebied om die locaties heen. Als de aanname is dat mensen op vaste tijden
werken, veelal in de weekeinden recreëren en ook voor familiebezoek
vaste gewoontes hebben, zou dat kunnen blijken uit de dagen van de week
of de tijdstippen waarop de delicten zijn gepleegd. Met andere woorden:
andere routineactiviteiten zouden kunnen resulteren in een vast patroon in
de dagen en tijdstippen van delicten. Wij hebben in de onderhavige zaak
echter niet een dergelijk patroon kunnen vinden. Nu in de delicten geen
patroon kan worden ontdekt dat op een andere routineactiviteit duidt die
de delicten zou kunnen verklaren, achten wij het het meest waarschijnlijk
dat het geografische patroon van de delicten zijn oorzaak vindt in het feit
dat de dader in de omgeving woont. Om diezelfde reden is het minder
waarschijnlijk dat de dader op doorreis de delicten pleegde.
Nadat de hierboven beschreven analyse was afgerond, heeft de
Enschedese politie een aantal verdachten in beeld gekregen op basis van
antecedenten. Dit gebeurde nadat de geweldplegingen tegen dieren
gedragskundig gelinkt werden aan gewelddadige delicten tegen mensen.
Op basis van de serie van de delicten tegen mensen en dieren is een
geografische daderprofiel opgesteld waarmee de wijk Diepenbroek in het
noorden van Enschede prioriteit kreeg (gemarkeerd in figuur 2.25
hierboven). Onder die verdachten in die wijk bevond zich een ex-tbs'er,
Rudolf K. met antecedenten ernstige geweldsdelicten. Na observaties van
zijn gedrag, waaronder zijn nachtelijke bezoeken aan de voormalige
plaatsen delict, en een huiszoeking leidde het opsporingsonderzoek tot
vervolging van Rudolf K. (Van der Veen, 2006). Deze zaak is opgelost door
grondig recherchewerk waarbij het linken van de delicten via een
gedragskundige analyse en in het inzetten van geografische
daderprofilering een nuttige bijdrage heeft geleverd (Van der Veen, 2006).
De puntvoorspelling van het geografische daderprofiel lag 150 meter van
de woning van K.
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De cirkelmethoden van geografische daderprofilering staan op het
snijvlak van de methoden die theoriearm zijn – de
puntvoorspellingsmethoden – en methoden die zijn gebaseerd op
theoretische overwegingen op basis van de distance decay-functie. De
cirkelmethoden lijken daar tussenin te vallen. Het onderliggende
theoretische model is eenvoudig en de methode van profileren met cirkels
is dat ook. Waar bij de centroïdematen enige theorie herkend kan worden,
maar niet voorop wordt gesteld, is bij de cirkelmethoden de methode deels
gebaseerd op hypothesen over het reisgedrag van de daders. De zaak van
de Beul van Twente laat zien dat ook theoretisch minder onderbouwde
methoden wel kunnen worden toegepast met concrete hypothesen over
het geografische gedrag van de dader.
2.4

Distance decay-methoden

De methoden van geografische daderprofilering die gebaseerd zijn
op de distance decay-functie, maken gebruik van een criminologische
bevinding over het reisgedrag van daders (Van Koppen en Van der Kemp,
2010). De distance decay-functie beschrijft het veelvuldig waargenomen
feit dat de meeste daders dicht in de buurt van hun woning hun delict
plegen en maar weinige verder reizen. De meeste daders lijken echter niet
héél dicht bij hun woonplaats delicten te plegen. De distance decay-functie
is de frequentieverdeling van het voorkomen van delicten op een gegeven
afstand van de woning van de dader. Vaak zien we dat er op korte afstand
van het huis van de dader eerst een bufferzone is. Die bufferzone is het
gebied dicht rondom de woonplaats van de dader waar hij
verhoudingsgewijs weinig of niet toeslaat. Als de afstand toeneemt, neemt
de kans toe dat een dader delicten pleegt. Naarmate de afstand tussen
plaatsen delict en woonplaats nog groter wordt, neemt die kans weer af. Er
zijn weinig daders die ver van hun woonplaats hun delicten plegen. Een
algemeen voorbeeld van een distance decay-functie is weergegeven in de
onderstaande figuur.
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Figuur 2.26 Algemene distance decay-grafiek
Op basis van de aanname dat keuze van de plaats delict van daders
wordt beschreven door een distance decay-functie hebben Rossmo (2000),
Canter (2000) en Levine en collega's (2010) softwareprogramma's
ontwikkeld om geografische daderprofielen mee te maken. Het toepassen
van een distance decay-functie voor het berekenen van een geografisch
daderprofiel is namelijk dermate complex dat computersoftware als
hulpmiddel noodzakelijk is. Hoe die programma's – Rigel van Rossmo,
Dragnet van Canter en CrimeStat van Levine – werken leg ik in de volgende
paragrafen uit. Vooralsnog is het belangrijk dat zij allen uitgaan van de
geldigheid van de distance decay-functie voor het voorspellen van de
woonplaats van de dader. De assumptie van de distance decay-methoden
van geografisch profileren is dat het reisgedrag van de individuele dader
die gezocht wordt, hetzelfde is als dat van alle daders en goed wordt
gerepresenteerd door bekende distance decay-functies (Rengert, Piquero
en Jones, 1999).
Op die assumptie is wel wat af te dingen, want het is een
ecologische fout om te veronderstellen dat het geaggregeerde gedrag van
alle daders even zozeer geldt voor een individuele dader. Kritiek op de
assumptie van de geldigheid van de distance decay-functie werd als eerste
gegeven door Van Koppen en De Keijser (1997). Op basis van een
simulatiestudie beargumenteerden zij dat het reisgedrag van individuele
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daders flink kan variëren in reisafstand. Zelfs als de reis van een individuele
dader in het geheel niet voldoet aan een distance decay-functie kan
desondanks toch een distance decay-functie worden gevonden als het
aggregaat van reisafstanden van meerdere daders wordt bepaald.
Townsley en Sidebottom (2010) bevestigen de kritiek van Van Koppen en
De Keijser (1997) in hun studie met empirische gegevens van het
reisgedrag van daders. Of het toepassen van een geaggregeerde distance
decay-functie een goede methode is voor geografische daderprofilering, is
afhankelijk van de mate waarin de dader die gezocht wordt zich gedraagt
zoals de meeste andere daders.
In een studie van Van Koppen, Elffers en Ruiter (2011) wordt
getracht te bepalen of een ruimtelijk patroon van plaatsen delict van een
individuele dader voldoet aan een verdeling die volgens een distance
decay-functie tot stand is gekomen. Als dat kan worden bepaald, zo
suggereren Van Koppen en collega's (2011), kan vooraf worden bepaald of
een serie geprofileerd kan worden met behulp van een distance decaymethode. Aangezien zij niet de proef op de som nemen en niet testen of de
zaken die volgens hun schattingsmodel niet voldoen geografisch
geprofileerd kunnen worden, blijft vooralsnog de vraag onbeantwoord of
dit een zinvolle benadering is.
Over de geografische profileringsmodellen die gebruikmaken van
een berekening op basis van een distance decay-formule wordt nog stevig
discussie gevoerd.21
Benaderingen van geografische daderprofilering die een distance
decay-model gebruiken, kunnen worden ingedeeld in twee methoden: de
symmetrische en de asymmetrische methoden. Deze methoden variëren in
de mate waarin de locaties van de plaatsen delict zwaarder of minder
zwaar meetellen in de berekening op grond van een distance decay-model,
in termen van de richting van de reis tussen woonplaats en plaats delict. De
symmetrische methoden maken geen onderscheid naar de richting waarin
de dader is gereisd, maar gebruiken alleen de afstand van de woonplaats
tot de plaats delict en niet de richting van die criminele reis. De
asymmetrische modellen maken wel gebruik van de richting van de reis. De
symmetrische en asymmetrische methoden verschillen derhalve in de
assumpties over de mate waarin reisrichting en de ruimtelijke verdeling
van doelwitten die een dader kiest van invloed is op het lokaliseren van zijn
21

Zie de roundtable minutes van MAPS op http://www. nij. gov/maps/gp. htm
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woonplaats. Die verschillende methoden zal ik bespreken nadat ik de
algemene methode van distance decay-profilering heb uitgelegd.
2.4.1 Distance decay-profilering
Geografische daderprofilering met een distance decay-methode
begint net zoals puntvoorspellingen met het in kaart brengen van de serie
misdrijven en het vaststellen van de coördinaten van de plaatsen delict (zie
paragraaf 2.1.1). Vervolgens wordt een raster over de kaart gelegd waarin
in ieder geval alle plaatsen delict vallen. De grootte van het raster varieert
met de ruimtelijke spreiding van de delicten. Een serie delicten die een
ruim verspreid patroon van plaatsen delict creëert, krijgt daardoor een
navenant groter raster. Dat bepaalt dan ook de nauwkeurigheid van de
voorspelling. Overigens variëren de precieze ruimtelijke definiëringen van
de grenzen van het raster enigszins tussen de methoden van Rossmo
(2000), Canter (2000) en Levine en collega's (2010). Voor elke cel in het
raster wordt de afstand tot de plaatsen delict vastgesteld (zie figuur 2.27).
Op basis van de distance decay-functie wordt de waarschijnlijkheid van de
nabijheid van de cel ten opzichte van een mogelijke woonplaats bepaald.
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Figuur 2.27 Bepalen van afstanden op
een raster

De waarschijnlijkheid (ook wel probabiliteit genoemd) van een cel
in het raster wordt toegekend op basis van de kanswaarde van de afstand
van die cel ten opzichte van de woonplaats van de dader volgens de
gekozen distance decay-functie. Dat kan worden weergegeven in de
volgende functie:
Probabiliteit (P) is een dalende functie van de reisafstand (d)
Door voor elke cel de waarschijnlijkheid te bepalen dat zich daar de
woonplaats van de dader bevindt, wordt gezocht naar het gebied met de
hoogste waarschijnlijkheid (ook wel hoogstepiekprofiel genoemd). Zo
wordt voor elke cel een kanswaarde (likelihood genoemd) vastgesteld en
geeft het raster de ruimtelijke kansverdeling weer (zie figuur 2.28).
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Figuur 2.28 Raster met kanswaarde per cel
De cellen met de hoogste waarden hebben de grootste kans om de
woonplaats van de dader te bevatten: zij passen het beste bij het patroon,
gegeven de distance-decay-functie. De hoogte van de waarden kan met
een kleur worden weergegeven en zo wordt de daderprofielkaart een
gekleurd geheel (zie figuur 2.29).

105

Figuur 2.29 Raster kleuren voor de kanswaarde per cel in vijf
kleurcategorieën
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2.4.2 Variatie in distance decay-functies
Hoewel de uitkomsten van distance decay-methoden in de vorm
van de geografische profielkaarten er anders uitzien dan de
puntvoorspellingen die ik eerder besprak, is het uitgangspunt niet zoveel
anders. De locaties van de plaatsen delict krijgen namelijk een gewicht in
de berekening op basis van hun veronderstelde nabijheid tot de
woonplaats van de criminele reis. Waar de puntvoorspellingen dat doen op
basis van de ruimtelijke verdeling, kennen methoden met een distance
decay-functie gewicht toe op basis van een vastgestelde kansverdeling. Dit
toont gelijkenis met het bepalen van het punt van minimale afstand dat ik
eerder besprak. Bij dat punt, dat alleen via een iteratief proces kan worden
gevonden, geldt dat alleen de afstand tot mogelijke woonplaatsen als
gewicht telt.22 Om dit te vereenvoudigen wordt bij het gebruik van een
distance decay-functie een raster gebruikt. Dat raster dat over de
plattegrond geplaatst wordt om de woonplaats van de dader te
voorspellen kan niet oneindig groot zijn. De afbakening van het raster, hoe
groot is het precies, wordt subjectief vastgesteld. Een inhoudelijke
onderbouwing voor de afbakening van het zoekgebied ontbreekt.
De methode voor het produceren van een geografisch daderprofiel
met een distance decay-methode varieert in het gebruik door de keuze van
de vorm van de distance decay- functie die gebruikt wordt. De functie die ik
introduceerde in paragraaf 2.4, als algemene distance decay-functie, is een
functie volgens een lognormale verdeling, maar er worden ook andere
verdelingen gebruikt. Canter (2000) en Rossmo (2000) gebruiken een
variatie, respectievelijk een truncated negatief exponentiële functie en een
lognormaal verdeelde functie. Zij baseren zich daarbij op eigen empirisch
onderzoek naar reisgedrag van daders. Op basis van de verdeling van
reisafstanden hebben zij bepaald welke vorm van een distance decayfunctie het best passend is. Dit heet kalibreren.
Kalibreren van distance decay-functies
Het kalibreren van een distance decay-functie houdt in dat op basis
van empirische gegevens van reisafstanden van eerdere daders de
22

Het zou mogelijk zijn om het bepalen van het punt van minimale afstand te combineren met een
kansverdeling volgens een distance decay-functie om tot een gewogen puntvoorspelling te komen.
Hierover is tot op heden nog niet gepubliceerd.
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parameters van de distance decay-functie worden geschat die het beste
passen bij die reisafstanden. Door gebruik te maken van een gekalibreerde
distance decay-functie kan een functie worden geschat die de beste
weergave is van het reisgedrag van het type dader dat geprofileerd moet
worden (Canter en Hammond, 2006). Als een van de Haarlemse inbrekers
geografisch geprofileerd zou worden met een distance decay-functie, kan
op basis van het reisgedrag van Haarlemse inbrekers eerst worden bepaald
welke vorm van de functie het best passend is. Het voordeel van het
kalibreren van een distance decay-functie kan zijn dat het een functie
weergeeft die het best passend is voor lokale daders. Hoewel in dat geval
rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden, blijft de assumptie
van de distance decay-methode hetzelfde; de individuele dader gedraagt
zich zoals de daders doen waarop de functie is gekalibreerd. Uiteraard is
het succes van kalibreren cruciaal afhankelijk van de veronderstelling dat
de te profileren dader "net zo" is als de daders die voor de kalibratie zijn
gebruikt.
Het programma Dragnet van Canter (2000) en CrimeStat van Levine
en collega's (2010) bieden de mogelijkheid om distance decay-functies te
kalibreren. Deze programma's en het program Rigel van Rossmo (2000)
bespreek ik hieronder.
2.4.3 Canter – Dragnet
Canter heeft een computerprogramma ontwikkeld, Dragnet.23 In dit
programma wordt een distance decay-functie gebruikt, namelijk een
getrunceerd negatief exponentiële functie (zie figuur 2.30). Het totale
gebied dat wordt onderzocht is gedefinieerd als 20 procent groter dan de
minimale en maximale X- en Y-coördinaten. Daar overheen, net als bij
Rossmo wiens programma ik zo bespreek, wordt een raster van cellen
gelegd.24 Dat raster bevat 13.300 cellen. Waarom dit aantal nodig is, wordt
niet nader toelicht door Canter (2000). Voor elk van de 13.300 cellen wordt
23

Zie Canter (2000) en http://www. ia-ip. org/index. php?page=dragnet. Tegenwoordig is Dragnet
geïntegreerd in het Interactive Offender Profiling System (IOPS) van Canter en Youngs (2008a en zie:
http://www.ia-ip.org/library/software/iops. html).
IOPS bevat naast Dragnet, nog andere functionaliteiten voor operationele misdaadanalyse. Tot op
heden is dit laatste programma niet beschikbaar en ook niet in dit onderzoek getoetst en zal daarom
niet verder worden besproken.
24
De grootte van het te analyseren oppervlak lijkt gekozen op basis van technische beperkingen van
het programma, er is geen empirische basis die hiervoor een verklaring geeft.
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een kans berekend op basis van de afstand tot de cel waarin de plaats
delict ligt.

Figuur 2.30 Distance decay-functie volgens Canter (2000)
Canter's programma biedt flexibiliteit omdat distance decayfuncties op basis van opgeloste zaken kunnen worden gekalibreerd.
Dragnet geeft als product gekleurde kaarten weer die de likelihood
weergeven dat een rastercel de woonplaats van de dader bevat. Deze
kaarten kunnen als transparant over een plattegrond gelegd kunnen
worden of in een geografisch informatie systeem (GIS) geïmporteerd
worden (zie figuur 2.31). Canter heeft geen naam gegeven aan deze
kaarten, ze zijn vergelijkbaar met wat Rossmo een jeopardy surface noemt,
zoals in de volgende paragraaf wordt uiteengezet.
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Bron: http://www.ia-ip.org/temp/index. php?page=dragnet

Figuur 2.31 Geografisch profiel van Dragnet
2.4.4 Rossmo – Rigel
Ook Kim Rossmo ontwikkelde een computerprogramma voor
geografisch profileren. Rossmo vond de bestaande modellen een te
simpele weergave van de criminele reisliteratuur. Hij bouwde verder op het
model van Brantingham en Brantingham (1984). De formule die Rossmo in
zijn methode gebruikt, is gebaseerd op de klassieke distance decay-functie.
Hij noemde zijn methode Criminal Geographic Targetting. De methode
omvat vier stappen. Ten eerste wordt een groot rechthoekig gebied
gedefinieerd dat alle denkbare zoekgebieden omvat. Dit gebeurt door het
gemiddelde verschil tussen alle plaatsen delict op de X- en Y-coördinaten te
berekenen. Vervolgens telt Rossmo bij de hoogste Y-coördinaat van alle
delicten de helft van de berekende gemiddelde afstand op en trekt van de
laagste Y-coördinaat datzelfde getal af. Hetzelfde doet hij met de hoogste
en laagste X-coördinaten. Hij neemt aan dat de dader in ieder geval in dat
gedefinieerde gebied woont. Als derde stap wordt over het aldus
gedefinieerde gebied een raster gelegd van kleine vierkante gebiedjes.
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Voor elke cel van het raster wordt vervolgens de afstand tot elke
plaats delict berekend. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. De
methode die het best aansluit bij de realiteit kan het berekenen van de
afstand over de weg zijn. In de praktijk is dat lastig, omdat tussen twee
punten in de stad vaak verschillende routes mogelijk zijn. Men weet
immers niet welke route de dader daadwerkelijk heeft genomen. Dan
blijven twee methoden over. Rossmo, die vooral in de Canadese en
Amerikaanse situatie werkt waarin de straten in veel steden in een
rechthoekig patroon liggen, neemt de zogenaamde Manhattanafstand van
elke cel tot elke plaats delict. De Manhattanafstand is de afstand van een
bepaalde route gemeten over het rechthoekige stratennetwerk. Hoewel
dat met de huidige geografische informatiesoftware niet ingewikkeld is,
gebruikt Rossmo de Manhattanafstand van zijn raster en niet van het
werkelijke stratennetwerk. De berekening van de Manhattanafstand is
betrekkelijk eenvoudig. In formule ziet dat er als volgt uit:
Manhattanafstand = |XPD – Xcel| + |YPD – Ycel|

Dit mag de aangewezen formule zijn voor veel Amerikaanse steden,
in Nederland is deze Manhattanafstand nauwelijks bruikbaar. Nederlandse
steden hebben over het algemeen geen rechthoekig stratensysteem zoals
veel Amerikaanse steden. Hier kan, behoudens bijzondere
omstandigheden, niet anders dan de afstand hemelsbreed genomen
worden. Daarmee wordt de kans op over- of onderschatting van de
reisafstand groter. Hoewel de hemelsbrede afstand ook een grove maat is,
is hij niet gevoelig voor bijzondere infrastructurele kenmerken. De
hemelsbrede afstand wordt volgens de Stelling van Pythagoras berekend:
Afstandhemelsbreed =

–

–

De distance decay-functie is door Rossmo, wiskundig, opgesplitst in
twee delen. Welk deel van de functie moet worden gebruikt, hangt af van
de lengte van de reis in vergelijking tot de vastgestelde bufferzone (zie
figuur 2.32). Is de afstand klein, dan valt deze binnen de bufferzone en
geldt de functie b van het model. Is de afstand echter groter dan de
bufferzone dan geldt functie a. Het probleem met het algoritme dat
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Rossmo gebruikt, is dat hij de parameters van deze twee functies niet heeft
gepubliceerd. Het is daardoor onbekend wat de bufferzone precies is.
De resultaten van alle berekeningen van de verschillende plaatsen
delict geven voor elke cel de kans weer dat de dader in die cel woont. Dat
kan gevisualiseerd worden met een figuur waarin voor elke cel wordt
aangeduid hoe groot de kans is dat de dader daar woont (in jargon een
zogenaamd jeopardy surface; zie figuur 2.33).

Figuur 2.32 Distance decay-functie volgens Rossmo (2000)
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Bron: http://www.geographicprofiling.com/images/cs/cs5/germanyimage.1.JPG

Figuur 2.33 Jeopardy surface van Rigel
Merk op dat Canter's Dragnet en Rossmo's Rigel in grote lijnen
dezelfde methode gebruiken, alleen hun aannames over welke distance
decay-functie precies passend is, lopen uiteen. Daarbij is de aanname van
Rossmo niet gepubliceerd, en kan men niet goed onderzoeken of eventuele
verschillen tussen beide methodieken iets te maken hebben met de
verschillen in distance decay-functies.
2.4.5 Levine – CrimeStat
Levine's CrimeStat biedt de meeste opties voor geografisch
profileren.25 Zo kunnen verschillende grootheden die ik in eerdere
paragrafen heb behandeld, zoals onder andere het gemiddelde en het punt
van minimale afstand, worden berekend. Het is ook mogelijk om

25

Daarnaast biedt CrimeStat een breed scala aan geografische analysemethoden voor operationele,
tactische of strategische misdaadanalyse en onderzoek. Zie Levine en collega's (2010) en
http://www.icpsr.umich.edu/CRIMESTAT/.
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verschillende distance decay-functies voor het maken van een geografisch
profiel te gebruiken (zie figuur 2.34).

Figuur 2.34 Distance decay-functies in CrimeStat. Bron: Levine (2010)
De flexibiliteit van het programma maakt dat de geografisch profiler
niet zomaar met een druk op de knop een geografisch profiel produceert,
maar dat weloverwogen beslissingen moeten worden genomen voor de te
gebruiken parameters. Zo ligt het definiëren van het analysegebied niet
vast zoals bij Rossmo en Canter, maar kan in CrimeStat aan de casus
worden aangepast. Het voordeel hiervan is dat meerdere voorspellingen,
zowel punt- als gebiedsvoorspellingen met verschillende distance decayfuncties vergeleken kunnen worden. In de figuren 2.35 tot en met 2.38,
gebaseerd op de studie van Stuart (2008) naar geografische
groepsprofilering, worden vier voorspellingen met distance decay-functies
getoond van dezelfde serie van 57 ramkraken. Deze 57 ramkraken (de
stippen) zijn door een groep daders gepleegd in de periode van 2002 tot
2004. De huissymbolen in de geografische profielen zijn aanduidingen van
ankerpunten van de dadergroep.
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Figuur 2.35 Geografisch profiel op basis van een normaal verdeelde distance decay-functie

Figuur 2.36 Geografische profiel op basis van een lognormale distance decay-functie
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Figuur 2.37 Geografisch profiel op basis van een negatief exponentiële distance decay-functie

Figuur 2.38 Geografische profiel op basis van een truncated negatief exponentiële
distance decay-functie

116

Door de flexibiliteit van CrimeStat is het mogelijk om meerdere
geografische daderprofielen te produceren. Naast het gebruik van vooraf
gedefinieerde distance decay-functies met vastgestelde parameters, kan
ook een distance decay-functie gekalibreerd worden op eigen gegevens.
2.4.6 Bayesiaans geografisch profileren26
Een recente ontwikkeling in geografische daderprofilering is
Bayesiaans geografisch profileren (Levine en collega's, 2010; Block en
Bernasco, 2009). Voor de Bayesiaanse methode moet eerst een
gekalibreerde gegeneraliseerde distance decay-functie worden bepaald.
Bernasco en Block stellen op basis van eerdere gegevens voor elke twee
cellen uit een raster (die als woonplaats en plaats delict worden
voorgesteld) te bepalen hoe vaak een eerdere dader een reis vanuit de
woonplaats-cel maakte naar de plaats delict-cel. Daarmee is hun distance
decay-functie plaatsafhankelijk, en als zodanig vereist een goede kalibratie
voor deze methode dan ook een zeer grote dataset van eerdere daders en
hun plaatsen delict. Een verschil met de andere distance decaybenaderingen is dat gemodelleerd wordt dat er een kans is dat de dader uit
een gebied komt buiten het ruimtelijke patroon van de plaatsen delict.
Merk op dat bij het kalibreren van de distance decay-functie voor
Bayesiaans profileren ook wordt vastgesteld vanuit welke richting de
daders reisden. Hier worden de bevindingen van Fotheringham en Pitts
(1995) gevolgd, die beschreven dat distance decay-functies kunnen
variëren afhankelijk van richting. Het gebruik van de Bayesiaanse distance
decay-functie voor een voorspelling betekent in concreto dat als in een
gebied veel daders zijn die vanuit één deel van de stad reizen naar een
ander deel om daar delicten te plegen, dit in de gekalibreerde distance
decay-functie wordt meegewogen. Daardoor wordt voor het bepalen van
de woonplaats rekening gehouden met de kans dat de dader niet binnen
het gebied woont waar hij zijn delicten pleegt.
Op basis van de empirische gegevens over de verdeling van daders
die binnen het gebied wonen waar zij hun delicten plegen en zij die
26

De toevoeging Bayesiaans is enigszins vreemd omdat het zoveel betekend als het gebruik van een
a-priorikans bij het maken van een voorspelling. Hoewel het in de andere methoden van distance
decay-profileren niet is geformaliseerd zoals bij Bayesiaans profileren, gaan ook de andere
methoden uit van de a-priorikansverdeling op basis van de distance decay-functie.
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daarbuiten wonen, kan de kans worden bepaald dat de dader die gezocht
wordt, binnen of buiten zijn pleeggebied woont. Als blijkt dat het
merendeel van de inbraken in het centrum van Den Haag gepleegd wordt
door daders die ten noorden van het centrum wonen, kan die kans
meegewogen worden bij het voorspellen van de woonplaats van een
inbreker van een serie inbraken in het centrum. Met de assumptie dat deze
dader zich gedraagt zoals het merendeel van de daders die in het centrum
inbraken plegen, is de kans dat hij ten noorden woont groter dan in een
andere richting.
Hoewel deze benadering de mogelijkheid biedt om een voorspelling
buiten het patroon van de delicten te produceren, geldt ook hier de
assumptie van de geldigheid van de (gegeneraliseerde) distance decayfunctie. Daardoor wijkt deze nieuwe methode qua karakter van het
bepalen van de likelihood niet af van de eerder besproken distance decaymethoden. Ook hier geldt dat wordt aangenomen dat de dader die moet
worden opgespoord zich heeft gedragen zoals andere daders die
soortgelijke delicten plegen en op wie de kalibratie heeft plaatsgevonden.
2.4.7 Conclusie distance decay-methoden
Ondanks dat er verschillende distance decay-functies worden
gebruikt en de details van de berekeningen variëren lijken de uitkomsten
meer te worden gestuurd door het ruimtelijke patroon van de locaties van
de plaatsen delict dan door de gebruikte distance decay-functie. De
afstanden tussen de plaatsen delict (bepalend voor de grootte van het
werkgebied van de dader en het zoekgebied (zie Rossmo, 2000; Canter,
2000), uitbijters en het aantal misdrijven in een serie (Snook, Zito, Bennell,
en Taylor, 2005) hebben meer invloed op het geografische profiel dan de
variatie in de parameters van de distance decay-functies.
De variatie in de vorm van distance decay-functies is in veel
gevallen ook weinig relevant. Dat heeft niets te maken met de distance
decay-functie an sich, maar met het feit dat bij een serie met weinig
delicten de kansverdeling over het ruimtelijk patroon weinig varieert. De
onderlinge verdeling tussen de afstanden van de delicten, als deze ver van
de woonplaats van de dader zijn gepleegd, zijn van grotere invloed. Als in
de figuur 2.34 met de verschillende distance decay-functies een plaats
delict op de X-as worden geplot op afstand 8, wordt duidelijk dat de
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kanswaarde per delict niet al te veel verschilt per distance decay-functie
(zie figuur 2.39 en ook de tabel 2.8).

Figuur 2.39 Distance decay-functies met delict X-as
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Tabel 2.8 Kanswaarde per delict per distance decay-functie
Distance decay-functie

Kanswaarde bij afstand 8

Negative-exponential

0.75

Truncated negative-exponential

1.8

Lognormal

2.75

Normal

2.90

Linear

6

Een andere manier om dit verschijnsel uit te drukken, is dat bij
kleine aantallen delicten eigenlijk alle distance decay-functies wel aardig
passen bij het gegeven patroon en ook niet zo veel zullen verschillen in de
geproduceerde oplossing.
Alle benaderingen van geografische daderprofilering met een
distance decay-methode kennen gewichten toe aan de plaatsen delict op
basis van de afstand tot de cel waarvan de likelihood wordt berekend.
Onder de assumptie dat daders delicten in de buurt van hun woonplaats
plegen, krijgen plaatsen delict die dicht bij elkaar liggen meer gewicht dan
verder verspreide locaties. Tussen de plaatsen delict die dicht bij elkaar
gelegen zijn, is de afstand kleiner dan tussen ver verspreide locaties.
Alleen bij Bayesiaans geografisch profileren kan, impliciet, rekening
worden gehouden met reisrichtingen van daders. Over andere
mogelijkheden voor geografisch profileren waarbij met reisrichting
rekening wordt gehouden, gaat de volgende paragraaf.
2.5

Asymmetrische methoden
De hierboven beschreven methoden die gebruikmaken van het
distance decay-model gaan ervan uit dat plaatsen delict op gelijke afstand
van de woonplaats van de dader met een gelijke waarschijnlijkheid kunnen
voorkomen. Of een dader 2 kilometer naar het noorden reist om zijn delict
te plegen of naar het zuiden, voor de kanswaarde maakt dat geen verschil.
Een dader kan aselect een richting kiezen om heen te reizen vanaf zijn
woonplaats en op een willekeurige plek toeslaan. Dat een dader aselect
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een richting kiest is een aanname die op gespannen voet staat met de
empirische evidentie op het gebied van crimineel reisgedrag en criminele
locatiekeuze. Zo blijkt uit onderzoek dat inbrekers met grotere kans
richting centrum van de stad reizen dan in een andere richting naar een
buitenwijk. En dat bepaalde wijken voor hen veel aantrekkelijker zijn dan
andere (Bernasco, 2007).
In de methode van Bayesiaans distance decay-profileren die ik
hierboven reeds besprak, wordt wel rekening gehouden met de reisrichting
van daders, zij het als afgeleide van het feit dat de distance decay-functies
plaatsafhankelijk zijn. Rekening houden met de reisrichting bij het
voorspellen van de woonplaats van de dader is eerder voorgesteld in de
literatuur (Constanzo, Halperin, en Gale, 1986; Lundrigan en Canter, 2001;
Godwin en Canter, 1997; Godwin, 2000; Goodwill en Alison, 2005). Naast
de eerder al beschreven Bayesiaanse methode is er een
softwareprogramma waarbij rekening gehouden wordt met de reisrichting,
namelijk Predator van Godwin (2000). Godwin baseerde zich op het model
van directional angles van Lundrigan en Canter (2001).
2.5.1 Canter – directional angles
Lundrigan en Canter (2001) hebben getracht meer inzicht te krijgen
in de relatie tussen de woonplaats van een dader en de richting van de
plaatsen delict waar hij zijn misdrijven heeft gepleegd. Zij noemen hun
methode directional angles (Lundrigan en Canter, 2001). De methode is
gebaseerd op de cirkeltheorie van Canter en Larkin (1993) die ik al eerder
heb besproken. In de cirkeltheorie wordt de woonplaats van een dader
tussen de plaatsen delict die aan hem zijn toegeschreven, geplaatst (Canter
en Larkin, 1993). Om te onderzoeken of het huis van de dader
daadwerkelijk in het midden van de cirkel ligt – Lundrigan en Canter (2001)
spreken in dit verband over domocentriciteit – wordt de afstand tussen
plaatsen delict onderling en ten opzichte van het huis vergeleken. Door
binnen de cirkel de minimale afstand te berekenen van huis tot plaats
delict en de minimale afstand tussen plaatsen delict onderling, krijgt men
een schatting van de mate waarin het huis in het midden gelegen is.
Lundrigan en Canter (2001) stellen dat de reisrichting van daders
het beste bepaald kan worden door de hoeken tussen de plaatsen delict en
de veronderstelde woonplaats van de dader te analyseren, (zie figuur
2.40). Zij lijken met dit idee voort te borduren op werk van Constanzo en
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collega's die de ruimtelijke autocorrelatie van de richting van reizen van de
dader onderzochten (Constanzo en collega's, 1986), in de veronderstelling
dat daders die een bepaalde buurt wonen vaak geneigd zullen zijn om voor
hun criminele reis dezelfde richting op te reizen.

Figuur 2.40 Naar Lundrigan en Canter (2001)

Constanzo en collega's (1986) vonden een samenhang in
reisrichting van verschillende individuele daders. Verschillende daders die
in eenzelfde buurt wonen, reizen in dezelfde richting voor het plegen van
hun delicten. Onderzoek bij Amsterdamse overvallers heeft vergelijkbare
effecten laten zien (Van Koppen, De Poot, en Van Koppen, 2002).
Overvallers reizen vaak richting het centrum van de stad. Vermoedelijk
doen zij dat omdat daar de meest lucratieve doelwitten voorhanden zijn,
maar mogelijk ook omdat de routine van hun leven hen relatief vaak in het
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stadscentrum brengt. De hypothese van Lundrigan en Canter (2001) is dat
als een dader een voorkeur voor een bepaalde reisrichting heeft, die kan
worden teruggevonden in de gemiddelde hoek tussen de vectoren van de
plaatsen delict en de woonplaats: bij daders met een voorkeursreisrichting
is deze hoek vaker scherp (minder dan 90°, zoals tussen delicten 1 en 2 in
figuur 2.40) dan stomp (groter dan 90°). Goodwill en Alison (2005) lijken
bevestiging te vinden voor de hypothese van Lundrigan en Canter (2001) in
hun onderzoek naar hoeken tussen de woonplaatsen en plaatsen delict van
seriemoordenaar, serieverkrachter en serie-inbrekers. Zij suggereren dat er
een samenhang bestaat tussen het type dader en de mate waarin deze
vanuit zijn woonplaats een voorkeursrichting heeft naar zijn plaatsen
delict. De hoeken tussen de plaatsen delict en de woonplaats vertonen de
meeste variatie bij seriemoordenaars en de minste bij serie-inbrekers.
Vanaf de woonplaats van de dader liggen de plaatsen delict dan in een
waaier- of wigvorm binnen de cirkel van de cirkeltheorie (Canter en Larkin,
1993).
2.5.2 Godwin – wedge theory
Nadat hij een tijd onderzoek had gedaan met Canter, ontwikkelde
Godwin (2000) Predator. Dat is een computerprogramma voor het maken
van een geografisch profiel. Predator is gebaseerd op de onderlinge hoeken
tussen de plaatsen delict en de woonplaats van de dader, zo stelt Godwin
(2000; 2001). Het concept directional angles wordt in Predator praktisch
toegepast. Daarmee houdt Predator eveneens rekening met
richtingseffecten (Godwin, 2000).
Godwin en Canter (1997) vonden in onderzoek dat
seriemoordenaars in het algemeen in een bepaalde richting reizen
waardoor niet een hele cirkel van het cirkelmodel van Canter en Larkin
(1993), maar een wigvormige figuur het werkgebied van de dader typeert
(zie figuur 2.41). Bij studies van serieverkrachters werd met deze methode
een soortgelijk patroon waargenomen (Warren en collega's, 1998;
Hazelwood en Burgess, 1995).
In de methode van Godwin (2000) wordt de serie delicten op een
kaart geplot op basis van de coördinaten van de plaatsen delict. Predator
berekent vervolgens de grootte van de cirkel volgens het cirkelmodel van
Canter en Larkin (1993).
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Figuur 2.41 Bron: Godwin (2001), pag. 299
Hoewel de benadering van Godwin (2000) nuttig lijkt vanwege de
mogelijkheid om de reisrichting mee te laten wegen in het creëren van een
geografisch daderprofiel, ontbreekt een nadere omschrijving van het
voorspellingsmodel dat hij gebruikt. Op enkele studies over de wigvorm in
het ruimtelijk patroon van seriemoordenaars na (Godwin, 2000; 2001),
heeft Godwin geen explicatie gegeven van de wijze waarop zijn programma
werkt. Hij schaart zich daarmee tussen de rijen van psychologische profilers
door verhalen over veronderstelde succesvolle zaken te publiceren
(Godwin, 2000; Hazelwood en Michaud, 2001; Douglas en Olshaker 1997;
Canter, 2003). Hoewel Godwin in de toelichting over de uitgangspunten
van Predator zegt dat hij distance decay-functies combineert met het
wedge-model geeft hij geen toelichting over het soort functie of de
methode van combineren (Godwin, 2011). Geografische profielen van
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Godwin lijken in eerste instantie dan ook sterk op profielen gemaakt met
distance decay-methoden (zie figuur 2.42).27

Bron: http://www.investigativepsych.com/kessegeoprofile.htm

Figuur 2.42 Geografisch profiel van Godwin
Wellicht moeten we de methode van Godwin zien als een gewone
profilering op basis van een bepaalde symmetrische distance decay-functie,
waarna met de gevonden oplossing voor de woonplaats van de dader de
richtingen van reizen worden geanalyseerd met behulp van de wedgemethodiek. Als dat zo is – maar Godwin laat ons in het onzekere – is het
profileren als zodanig niet richtingafhankelijk en kunnen we de methode
als een variant van Canter (2000) beschouwen met wat extra output over
reisrichtingen, gegeven een gevonden centroïdepunt.
Het feit dat Godwin (2000) zegt verschillende methoden te
combineren bij het creëren van een geografische profielkaart is, ondanks
27

In de zaak van een vermiste jonge vrouw waarover Godwin (zj) schrijft, heeft hij meerdere
geografische profielen gemaakt, onder andere waarbij de woonplaats van een verdachte deel
uitmaakte van de gegevens. Daarmee lijkt het middel niet als opsporingsmiddel, maar als potentieel
bewijsmiddel te worden ingezet. Ook hier is onduidelijk welke berekening exact zijn uitgevoerd en
hoe distance decay-modellen gecombineerd zijn met de wedge theory.
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het gebrek aan concrete uitwerking, een interessant punt. In feite dient
zich de vraag aan hoe de verschillende methoden zich tot elkaar verhouden
en of bepaalde methoden de voorkeur zouden verdienen boven andere
methoden.
2.6

Overzicht van de verschillende methoden
De technieken die bruikbaar zijn voor het maken van een
voorspelling van de woonplaats van een dader die ik tot nu toe besproken
heb, variëren in theoretische en empirische onderbouwing en in
wiskundige of praktische complexiteit. De puntvoorspellingsmethoden zijn
over het algemeen niet erg ingewikkeld. De cirkel- en distance decaymethoden geven een gebiedsvoorspelling, maar daarvoor zijn meer
complexe berekeningen nodig.
Levine en collega's (2001) stelden vast dat de verschillende
wiskundige methoden een vergelijkbare voorspellende waarde hebben. En
ik liet al eerder zien dat de uitkomsten over het algemeen sterk op elkaar
lijken. In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan het bepalen van
distance decay-functies (zie Canter en Hammond, 2006; Kent en Leitner,
2009; Hammond en Youngs, 2011). Er is echter nauwelijks empirische
steun voor de stelling dat dit betere geografische daderprofielen oplevert
(Van Koppen en Van der Kemp, 2010).
Op welke wijze bepaald moet worden of geografische
daderprofielen accuraat zijn, is nog onderwerp van debat (Canter, 2005;
Paulsen, 2006; Rossmo, 2005a; Snook en collega's, 2005). Het is niet
eenvoudig om de accuratesse van puntvoorspellingen en
gebiedsvoorspellingen te vergelijken. Voor puntvoorspellingen kan
eenvoudig de foutenafstand worden bepaald, de afstand die de
coördinaten van het voorspelde punt afwijken van de coördinaten van de
woonplaats van de dader. Bij een gebiedsvoorspelling, waarbij niet één
enkel punt de hoogste kanswaarde krijgt, kan moeilijk worden bepaald
vanaf welk punt moet worden gemeten. Zo kan het centrum of de grens
van het hoogste kansgebied worden gekozen. Dat levert dan ook
verschillende resultaten op.
In wezen gaat het debat over het bepalen van de accuratesse over
de vraag hoe een geografisch profiel een nuttige bijdrage kan leveren aan
een zoekstrategie van de recherche. Het bepalen van de efficiëntie van een
opsporingsmiddel is over het algemeen lastig. Voor geografische
daderprofilering wordt door Rossmo (2000) en Canter (2003) voorgesteld
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om de zoekkosten te bepalen. Zoekkosten kunnen als volgt gedefinieerd
worden; hoeveel procent van het totale zoekgebied moet je doorzoeken
voor je de dader hebt gevonden, beginnend in het gebied met de hoogste
likelihood. Dit is het gebied dat bij de distance decay-methoden van
geografische daderprofilering wordt aangeduid als het voorspelde gebied
waarin de woonplaats van de dader kan worden gevonden.
Onderzoek naar het gebruik van geografische daderprofielen en de
verhoging van efficiëntie van de opsporing is schaars (Van der Kemp en
Brouwer, 2009). De discussie over het bepalen van de accuratesse van een
geografisch daderprofiel is sterk gepolemiseerd door onderzoek van Snook,
Taylor en Bennell (2004). Zij stellen de noodzaak van de vaak prijzige
softwareprogramma's ter discussie door die te vergelijken met eenvoudige,
handmatige voorspellingen op basis van eenvoudige beslisregels, ook wel
heuristieken genoemd.
2.6.1 Experiment X Marks the spot28
Snook, Canter en Bennell (2002) redeneren op basis van het
onderzoek van Levine en collega's (2000) dat als de voorspellende
kwaliteiten van de verschillende methoden van profileren zo weinig
variëren dat mogelijk te maken heeft met het feit dat daders zich gedragen
volgens twee aannames van geografische daderprofilering. Namelijk de
aanname van distance decay en die van het cirkelmodel van Canter en
Larkin (1993). Ofwel de reden dat geografische daderprofilering mogelijk is
ongeacht welke methode wordt gehanteerd, ligt aan het feit dat de meeste
daders dicht in de buurt van hun woonplaats hun delict plegen (zoals op
basis van de distance decay-functie wordt verondersteld). En dat de
meeste daders binnen het gebied wonen waar zij hun delicten plegen,
zoals kan worden getypeerd met het cirkelmodel van Canter en Larkin
(1993). Als dat de centrale aannames zijn, dan kunnen die zelfs worden
gevangen in twee eenvoudige heuristieken die verder niets veronderstellen
over de mathematische specificatie van vorm van de distance decayfunctie In de beschrijving van het onderstaande experiment, een
gedeeltelijke replicatiestudie van Snook en collega's (2002), zal ik
resultaten laten zien over de mogelijkheid om op basis van heuristieken
28

Deze paragraaf is gebaseerd op Van der Kemp, Van Ruth, Blokland en Snook, (2005). Ik wil dan ook
Esther van Ruth, Arjan Blokland en Brent Snook bedanken voor hun bijdrage aan dit experiment.
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aan leken eenvoudig het profileren te leren. In een experiment lieten
Snook en collega's (2002) zien dat proefpersonen na enige training met een
kruisje zetten op een kaart waarop plaatsen delict zijn afgebeeld, goede
voorspellingen maken over de woonplaats van de dader. Die
voorspellingen zijn zelfs net zo goed als voorspellingen die gedaan worden
door de hierboven behandelde dure softwareprogramma's. Later
concludeerden Bennell, Snook, Taylor, Corey en Keyton (2007) naar
aanleiding van het experiment dat zij deden, waarin ze het aantal delicten
(drie, vijf of zeven) en al dan niet de aanwezigheid van een topografische
kaart varieerden, dat het gebruik van de heuristieken de reden is voor de
goede voorspellingen. De proefpersonen voorspelden namelijk niet beter
als meer delicten in de serie aanwezig waren. En ook de aanwezigheid van
topografische informatie, waardoor het ruimtelijke patroon een
herkenbare geografische context kreeg, verbeterde de prestaties niet. Als
het toevoegen van topografische informatie of het variëren in het aantal
delicten geen effect heeft op de prestaties, dan is de volgende vraag of het
type daders waarvan de woonplaats voorspeld moet worden mogelijk wel
van invloed is. Impliciete aannames over het reisgedrag van verschillende
typen daders (in de hieronder te behandelen studie seriemoordenaars en
serie-inbrekers) die de proefpersonen zouden kunnen hebben, hebben
mogelijk effect op de voorspellingen. De centrale vraag in de
experimentele studie die wij deden, is: Wie geeft de beste voorspelling van
seriemoordenaars en serie-inbrekers?
Waar Snook en collega's (2002) alleen de locaties van de body dump
sites van Duitse seriemoordenaars gebruikten, kregen de respondenten in
ons onderzoek naast diezelfde kaarten van Snook en collega's, ook kaarten
met de locaties van inbraken van serie-inbrekers. Het aantal delicten in de
series van de inbrekers die werden weergeven varieerde van 6 tot 56.
In tegenstelling tot de eerdere studie van Snook en collega's (2002)
zijn de respondenten niet alleen een groep universitaire studenten maar
ook een groep ervaren rechercheurs. Door de vergelijking te maken tussen
studenten en rechercheurs kan een mogelijk effect van recherche-ervaring
op de accuratesse van de geografische voorspelling worden bepaald. Net
zoals in de studie van Snook en collega's (2002) zijn ook voorspellingen met
CrimeStat gemaakt om de resultaten van geografische software en van de
respondenten te kunnen vergelijken.
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2.6.2 Methoden
Respondenten
De respondenten in deze studie zijn 49 studenten van de
Universiteit Leiden, 13 mannen en 36 vrouwen, met een gemiddelde
leeftijd van 20,3 jaar; 88 rechercheurs van verschillende politiekorpsen in
Nederland, 67 mannen en 21 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van
40,5 jaar. Bij de studenten is het percentage dat zegt gehoord te hebben
van geografische daderprofilering niet significant lager dan bij de
rechercheurs (zie tabel 2.9).
Tabel 2.9 Respondenten experiment
Rechercheurs
Gemiddelde
N (valide)
Geslacht m/v
Leeftijd
Kennis van
geografisch
profileren
Aantal jaren
werkzaam bij
politie
Aantal jaren
werkzaam bij
recherche

88(73)
67/21
40,5

s. d.

6

62,8%

Studenten
Gemiddelde
s. d.

49(48)
13/36
20,3

5

48%

20

7

nvt

7

5

nvt

Materiaal
Het experimentele materiaal bestond uit een boekje met een
introductie van het experiment en de instructies voor de respondenten. Na
de introductie en voordat de belangrijkste instructies werden herhaald,
volgde een korte vragenlijst naar de achtergrondkenmerken van de
respondent. Elk boekje bestond in totaal uit veertig kaarten met de locaties
van plaatsen delict. Er waren tien kaarten van body dump-locaties van
seriemoordenaars en tien kaarten van serie-inbrekers. Elke kaart werd
twee keer aangeboden. De volgorde van de kaarten was de volgende: tien
kaarten van seriemoordenaars, tien kaarten van serie-inbrekers en
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nogmaals de tien kaarten van seriemoordenaars en de tien kaarten van
serie-inbrekers. De gebruikte kaartjes waren feitelijk afkomstig van
opgeloste zaken, waardoor de werkelijke woonplaats van de dader bekend
was, maar uiteraard werd dat niet aan de proefpersonen werd onthuld.
Door gebruik te maken van eenvoudige stippenkaarten zonder
verdere topografische weergave, sluiten wij aan bij de werkwijze van Snook
en collega's (2002; 2004) (zie figuur 2.43 voor een voorbeeld). Door dit
materiaal te gebruiken, is het mogelijk de resultaten met die eerdere
studie te vergelijken.

Figuur 2.43 Voorbeeld kaartje experiment
Het gebruik van een kaart zonder onderliggende topografie is, zoals
Snook en collega's (2004) schrijven, consistent met de wijze waarop
geografische profileringprogramma's een predictie maken. Voor het maken
van een geografisch profiel gebruiken Rigel, Dragnet en CrimeStat alleen de
coördinaten van de plaatsen delict. Informatie over de onderliggende
topografie of de infrastructuur wordt door de programma's niet in de
berekening gebruikt.
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De eerste tien kaarten zijn dezelfde kaarten als Snook en collega's
gebruikten in hun onderzoek. Hierop worden de eerste drie body dumplocaties van seriemoordenaars getoond. De kaarten bevatten een
aanduiding van het type dader – seriemoordenaar – dat dit patroon heeft
veroorzaakt met zijn misdrijven.
De tweede serie van tien kaarten zijn kaarten van plaatsen delict
van Nederlandse serie-inbrekers. De kaarten zijn willekeurig geselecteerd
uit een bestand van 1609 daders van vermogensdelicten (de uitgebreidere
beschrijving van deze gegevens volgt in hoofdstuk 3). Het aantal delicten
per kaart van de serie-inbrekers varieerde van 6 tot 56.
Procedure
De instructie aan de respondenten was om op elke kaart een
kruisje te zetten waar zij denken dat de dader woont. Vervolgens werd
gevraagd een uitleg voor die keuze te geven en een schatting van de
accuratesse van hun voorspelling (van 1 zeer onzeker tot 9 zeer zeker).
De controlegroep kon na de series van twee keer tien kaartjes direct
doorgaan met nogmaals dezelfde serie van twee keer tien kaartjes. In het
boekje vonden de respondenten van de experimentele groep na de tweede
keer tien kaartjes een korte instructie over geografische profilering. Dat
bestond uit een korte beschrijving en een visuele weergave van twee
heuristieken (figuur 2.44 en 2.45); de cirkelheuristiek die gebaseerd is op
de cirkeltheorie van Canter en Larkin (1993) en de distance decayheuristiek. Deze heuristieken zijn de Nederlandse vertalingen van de
heuristieken uit de studie van Snook en collega's (2002). De cirkelheuristiek
werd als volgt uitgelegd:
Het ruimtelijk gedrag van seriematige daders wordt al enige tijd
onderzocht. Eén bevinding die consequent naar voren komt, is dat de
meerderheid van de woonlocaties van seriematige daders gevonden kan
worden binnen een cirkel waarbij de diameter wordt gevormd door de
afstand tussen de twee meest uiteenliggende pleeglocaties. In het
onderstaande figuur is de woning van deze dader (aangeduid met de H)
gevonden binnen de cirkel waarvan de twee meest uiteenliggende
pleeglocaties (elke pleeglocatie is een zwart bolletje) de diameter vormt.
Deze bevinding wordt de cirkelheuristiek genoemd. De cirkelheuristiek
wordt vaak gebruikt bij geografische daderprofilering om de waarschijnlijke
woonlocatie van de seriële dader te voorspellen.
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Figuur 2.44 Cirkelheuristiek
De distance decay-heuristiek wordt als volgt beschreven:
Een andere bevinding die consequent uit onderzoek naar voren
komt is dat in een meerderheid van de gevallen de woonlocaties van
seriële daders gevonden kunnen worden dicht bij waar zij hun meeste
misdaden plegen. In onderstaande figuur is de woning van de dader
(aangegeven met de H) gevonden dicht bij waar hij de meeste van zijn
misdaden gepleegd heeft (elke pleeglocatie is aangegeven met een zwart
bolletje). Deze bevinding wordt de distance decay-heuristiek genoemd en
wordt vaak gebruikt bij geografische daderprofilering om de waarschijnlijke
woonlocatie van de seriële dader te voorspellen.
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Figuur 2.45 Distance decay-heuristiek
De respondenten van de experimentele groep werd gevraagd in het
tweede deel van het experiment gebruik te maken van deze simpele
heuristieken bij het maken van hun geografische voorspelling. Op deze
manier is het mogelijke effect van het geven van de heuristieken op de
voorspellingen van de respondenten in de experimentele groep te
vergelijken met de respondenten in de controlegroep en de voorspelling
van CrimeStat.
De verdeling van de respondenten over de onderzoeksgroepen is de
volgende: 20 studenten en 41 rechercheurs in de controlegroep. In de
experimentele groep zitten 28 studenten en 32 rechercheurs.29
Voorspellingen met CrimeStat
Voor elke afzonderlijke serie is op basis van de coördinaten van de
plaatsen delict berekend wat de CrimeStat voorspelling is van de
29

De groepen zijn niet gelijk vanwege het niet correct invullen van het experimentele materiaal door
respectievelijk 15 rechercheurs en 1 student.
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woonplaats van de dader. Dat werd gedaan door voor elke serie het
gemiddelde punt en het punt van minimale afstand te berekenen met het
programma CrimeStat. Vervolgens is bepaald welk van deze twee punten
het dichtst bij de woonplaats van de dader ligt. Dat kon worden bepaald
doordat van alle daders de coördinaten van hun woonplaats bekend
waren. Het ging immers om de gegevens van opgeloste zaken. Zo kon de
hemelsbrede afstand van het gemiddelde punt en van het punt van
minimale afstand tot de woonplaats van elke dader berekend worden.
Zodoende wordt de beste voorspelling van CrimeStat gebruikt in dit
experiment.
2.6.3 Analyse van accuratesse
Het bepalen van de accuratesse is voor elke respondent, voor elke
afzonderlijke kaart handmatig gedaan door het bepalen van de
foutafstand. Hiervoor werd een antwoordsjabloon gebruikt; een afdruk van
de plaatsen delict en de woonplaats van de dader op een transparant vel.
De foutafstand is de afstand in millimeters van het door de respondent
gezette kruisje tot de gemarkeerde woonplaats van de dader op het
antwoordsjabloon. Vervolgens is voor alle respondenten de gemiddelde
foutafstand per type delict per deel van het onderzoek berekend. Zo kon
per respondentgroep, per conditie (wel of geen training) en type delict een
analyse van de resultaten worden gedaan.
De gemiddelde foutafstanden van alle respondenten, de studenten
en rechercheurs gezamenlijk en apart, zijn vergeleken met de gemiddelde
foutafstand van alle respondenten in de experimentele groep om het
effect van de heuristieken te toetsen. Daarvoor moest eerst getoetst
worden of in de fase vóór de heuristieken mogelijk al een verschil in
accuratesse tussen de groepen bestond. Er is ook onderzocht of de
controlegroep en de experimentele groep van studenten en rechercheurs
in het eerste deel verschillende gemiddelde foutafstanden hadden.
Het effect van de heuristieken is bepaald door de verschillen tussen
de controle- en experimentele groep in de foutafstand van de voorspelling
in het eerste en tweede deel van het experiment te vergelijken. Ook is
getoetst of er verschillen zijn in accuratesse in de voorspellingen van de
seriemoordenaars en de serie-inbrekers.
De accuratesse van de respondenten is vergeleken met de
accuratesse van de voorspellingen die gemaakt zijn met CrimeStat. Op deze
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wijze kon worden vastgesteld in hoeverre de respondenten zonder kennis
van geografisch profilering en van de respondenten met training afwijken
in hun voorspelling ten opzicht van CrimeStat. Hiervoor werden de
gemiddelde foutafstanden van het eerste deel vergeleken met de scores
van CrimeStat. De uiteindelijke test voor de vraag in hoeverre mensen
eenvoudig geografisch profileren is aan te leren, werd beantwoord door de
mate van accuratesse van de respondenten uit de experimentele conditie
te vergelijken met de voorspellingen van CrimeStat.
2.6.4 Resultaten
De independent t-test van de gemiddelde foutafstanden van de
controle- en de experimentele groep laat geen verschil zien van de tussen
de controle- en experimentele groep na de eerste fase, de eerste twintig
kaarten van het experiment. In de onderstaande grafiek in figuur 2.46
staan de resultaten van de foutafstand voor alle studenten. De resultaten
zijn verdeeld naar groep, controle of experimenteel en type dader. Op de
Y-as is de gemiddelde foutenmarge in millimeters af te lezen en op de X-as
staan de fasen van het experiment (fase 1 vóór de training, fase 2 na de
training voor de experimentele groep). Bij CrimeStat is het resultaat van de
voorspellingen die de software heeft gegenereerd voor de
seriemoordenaars en serie-inbrekers weergegeven. Heuristieken is de
groep proefpersonen die halverwege het experiment training kreeg,
controle refereert aan de controlegroep die geen training ontving. De
aanduiding (sk) staat voor seriemoordenaar; de aanduiding (sb )voor serieinbreker.
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Figuur 2.46 Resultaten studenten
Er is bij de controlegroep nauwelijks verschil in accuratesse tussen
het eerste en tweede deel van het experiment. Bij de experimentele groep
is er in het tweede deel wel een daling van de foutafstand te zien. De
resultaten van de paired sample t-tests laat geen significante verschillen
zien in de gemiddelde foutafstand tussen de delen van het experiment in
de controlegroep van de studenten.
136

De gemiddelde foutafstand van de experimentele groep is
significant lager na de training met de twee heuristieken dan ervoor. Dit
geldt alleen voor de voorspellingen van de seriemoordenaars.
Ook in de groep van rechercheurs in de controlegroep is geen
significant verschil tussen het eerste en tweede deel. De accuratesse van
de voorspelling in de experimentele groep is significant verbeterd. Ook hier
geldt dat het effect alleen voor de seriemoordenaars optreedt.
De resultaten van de respondenten zijn vergeleken met de
voorspellingen van CrimeStat om te onderzoeken of het gebruik van
heuristieken zodanig effect had dat de prestaties gelijkwaardig zouden zijn.
De accuratesse van de gemiddelde puntvoorspelling van CrimeStat is voor
de seriemoordenaars 55,34 mm (s. d. = 2,45 mm) en voor de serieinbrekers 70,20 mm (s. d. = 5,65). CrimeStat maakte meer accurate
voorspellingen voor de seriemoordenaars dan voor de serie-inbrekers. Dit
is uiteraard een gevolg van het verschil in spreiding in de aangeboden
puntpatronen voor beide typen misdaden.
De independent sample t-test geeft als resultaat dat de gemiddelde
foutafstand van de studenten in de controlegroep, in zowel het eerste en
het tweede deel van het experiment, significant hoger is dan die van
CrimeStat. De studenten in de controlegroep maken minder accurate
voorspellingen dan met CrimeStat worden gedaan (zie tabel 2.10).
Tabel 2.10 Gemiddelde foutafstand in mm.
Rechercheur
Versie

Controle

Heuristiek

Student

CrimeStat

Controle

Heuristiek

Fase 1

71,48

70,19

58,42

68,42

Fase 2

68,62

53,19

54,26

53,78

Fase 1

79,30

76,14

72,57

80,07

Fase 2

78,41

79,17

75,09

74,53

55,34

Seriemoordenaar

Serie-inbreker

70,20
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De resultaten van de voorspellingen van seriemoordenaars in het eerste
deel van het experiment van CrimeStat en de resultaten van de
experimentele groep van de studenten, laat zien dat het significant slechter
is gedaan door de studenten. In het tweede deel – nadat ze de heuristieken
hadden gelezen – zijn de studenten significant beter dan CrimeStat.
Voor de voorspellingen van de serie-inbrekers wordt geen
significant verschil gevonden in de accuratessescores van de respondenten
in de controlegroep en CrimeStat, niet in het eerste en niet in het tweede
deel van het experiment.
De studenten in de experimentele groep presteren significant
slechter dan CrimeStat bij de tien kaarten van serie-inbrekers in het eerste
deel voorafgaand aan de training, maar niet in het tweede deel van het
experiment.
De rechercheurs presteren redelijk vergelijkbaar met de studenten
(zie de grafiek in figuur 2.47). De rechercheurs in de controlegroep geven
minder accurate voorspellingen voor de seriemoordenaars dan CrimeStat,
zowel in het eerste als het tweede deel.
De rechercheurs in de experimentele groep presteren qua
accuratesse slechter op het eerste deel dan CrimeStat, maar beter op het
tweede deel na de heuristieken. Er is een effect van de training op de
accuratesse van de rechercheurs.
Voor de voorspellingen van de woonplaats van de serie-inbrekers
geldt dat CrimeStat een accuratere voorspeling geeft voor beide delen dan
de rechercheurs in de controlegroep. In tegenstelling tot de studenten in
de experimentele groep presteren de rechercheurs in de experimentele
groep op beide delen slechter dan CrimeStat. Zij geven een minder
accurate voorspelling.
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Figuur 2.47 Grafiek resultaten rechercheurs
De accuratesse van het voorspellen van seriemoordenaars door de
studenten en rechercheurs lijkt in de grafieken 2.46 en 2.47 gelijk te zijn.
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Dat wordt bevestigd door de independent t-tests. Er is geen verschil tussen
de studenten en rechercheurs in de accuratesse van de voorspellingen van
de eerste tien kaarten van de seriemoordenaars.
De studenten in de controlegroep zijn in het eerste deel accurater in
het voorspellen van serie-inbrekers dan de rechercheurs, terwijl de
experimentele groep geen verschil in accuratesse laat zien.
De gemiddelde foutafstanden op de voorspellingen van
seriemoordenaars in het tweede deel geven geen significante verschillen in
de resultaten tussen de controle- en experimentele groepen.
De accuratesse van de voorspellingen van serie-inbrekers verschilt
alleen significant tussen de controlegroepen van studenten en
rechercheurs (zie de grafiek in figuur 2.48).
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Figuur 2.48 Grafiek resultaten alle respondenten
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2.6.5 Discussie experiment
Het experiment naar het effect van training met de twee
heuristieken laat zien dat geografisch profileren eenvoudig kan worden
aangeleerd. Tegelijk tonen de resultaten dat de accuratesse van het
voorspellen afhankelijk is van het type delict waarvan de woonplaats van
de dader voorspeld moet worden. De woonplaatsen van serie-inbrekers
zijn vrij matig te voorspellen. De woonplaatsen van seriemoordenaars
lijken met behulp van de heuristieken vrij goed te voorspellen.
De mate waarin een accurate voorspelling wordt gedaan varieert
nauwelijks tussen de rechercheurs en de studenten. Dat suggereert
enerzijds dat recherche-ervaring geen invloed heeft op het maken van een
voorspelling of anderzijds dat het maken van een geografische voorspelling
voor rechercheurs en studenten iets is wat zij nog niet eerder hebben
gedaan.
De voorspellingen die gemaakt zijn met CrimeStat zijn even goed (of
even slecht zo je wilt) als die van de respondenten zonder training. Met
training kunnen de respondenten de seriemoordenaars accurater
voorspellen dan CrimeStat. Het voorspellen van serie-inbrekers is in alle
gevallen lastiger en minder accuraat voor de respondenten dan de
voorspellingen van CrimeStat.
Hoewel in dit experiment slechts puntvoorspellingsmethoden zijn
gebruikt (met foutafstanden), is duidelijk dat deze zeer eenvoudig kunnen
worden aangeleerd met de twee heuristieken. Hoewel niet zeker is dat in
alle gevallen de respondenten gebruikmaakten van de heuristieken en deze
correct toepasten, is het opvallend dat de respondenten met heuristieken
beter presteerden. De accuratesse is afhankelijk van de mate waarin het
criminele reispatroon van de dader voldoet aan die heuristieken. Dat blijkt
bij seriemoordenaars vaker het geval dan bij de serie-inbrekers.
Samenvattend kan gesteld worden dat de mathematische verfijning
die in CrimeStat in de distance decay-functie is ingebouwd niet leidt tot een
systematisch betere voorspelling dan die met de eenvoudige heuristieken
wordt aangeleerd. De resultaten van Snook en collega's (2002) zijn
daarmee gerepliceerd, en uitgebreid naar het voorspellen van inbrekers.
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2.7

Conclusie methoden van geografische daderprofilering

De verschillende methoden van geografische daderprofilering
variëren in de wijze waarop gerekend wordt en in de mate waarin er enige
basis van een theorie over reisgedrag of locatiekeuze van daders aan ten
grondslag ligt. Hoewel de methoden verschillen, geldt dat in essentie niet
voor de geografische profielen die ermee geproduceerd kunnen worden.
De voorspellingen zijn dan wel verschillend in de vorm waarop zij
gepresenteerd worden – een punt of een gebied – maar zijn min of meer
gelijk qua accuratesse. Verfijning van geografische daderprofilering zal niet
komen van de keuze van één methode boven een andere. In het bijzonder
blijkt dat simpele heuristieken net zulke goede voorspelling geven als de
complexere wiskundige methoden.
Verfijning van geografische daderprofilering is misschien wel
mogelijk als de onderliggende theorie van de verschillende methoden
nader onderzocht wordt. De onderliggende theorieën worden namelijk niet
verder uitgewerkt in de methoden. Zo kan het punt van minimale afstand
theoretisch worden onderbouwd met de beperkte rationele keuzetheorie.
Het punt van minimale afstand wordt verondersteld de afspiegeling te zijn
van een kosten- en batenafweging van een dader voor zijn criminele
reisgedrag. Het is ook mogelijk om je voor te stellen dat voor een dader
ook andere kosten en baten dan reisafstand een rol spelen bij het kiezen
van een plaats delict. De vraag is vervolgens welke andere factoren dat zijn
en welk gewicht die hebben.
2.7.1 Pleidooi voor individuele gewichten
Alle methoden die toegepast kunnen worden om op basis van de
plaatsen delict in een serie misdrijven een voorspelling te doen over de
woonlocatie van de dader, maken alleen gebruik van de plaats waar het
delict gepleegd is ten opzichte van andere plaatsen delict. Of het nu gaat
om de afstanden tussen de verschillende plaatsen delict of de afstanden
tussen plaats delict en het veronderstelde woonhuis, afstand is de enige
factor van het ruimtelijke patroon van de dader dat men bij het maken van
de geografische profielen toepast. Het is echter mogelijk om meer
aspecten te beschouwen in de geografische analyse en die mee te wegen
in de berekeningen. Ik zal in dit proefschrift betogen dat er een aantal
factoren is dat op basis van theoretische inzichten en de bevindingen uit
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criminele reisstudies van belang kan worden geacht voor een verrijking van
de methoden van geografisch profileren. Zo kan men op basis van de
kenmerken van een delict gewichten toekennen aan de verschillende
plaatsen delict in een serie. Kenmerken van de dader bijvoorbeeld die van
invloed zijn op zijn geografische gedrag, zoals ervaring of de mate waarin
hij zijn misdrijven plant kunnen worden gebruikt voor het toekennen van
gewicht. De resultaten uit het criminele reisonderzoek hebben laten zien
dat verschillende typen daders verschillen in de afstanden die zij reizen (zie
Canter en Gregory, 1994; Canter en Hammond, 2006; Capone en Nichols,
1975; Davies en Dale, 1995; Fritzon, 2001; Hammond en Youngs, 2011). Die
verschillen in afgelegde reisafstanden gelden ook voor verschillende typen
delicten en voor verschillende omgevingen (zoals stedelijke versus
landelijke omgevingen (Rengert, 2004)). Ook zijn er theoretische
veronderstellingen die suggereren dat de assumptie dat één algemene
distance decay-functie geldig is, te sterk generaliseert (Van Koppen en De
Keijser, 1997; Canter en Hammond, 2006; Canter, Hammond, Youngs en
Juszczak, 2012)
Dat de bestaande methoden slechts gebruikmaken van de factor
afstand is wat scherp gesteld. Enkele auteurs trachten onder meer
rekening te houden met richtingseffecten of kennen gewichten toe aan
bepaalde plaatsen delict, al zijn de onderliggende assumpties op basis
waarvan ze deze opvoeren matig empirisch onderbouwd of simpelweg niet
geëxpliciteerd (Godwin, 2000; Rossmo, 2000). De meest extreme vorm van
het toekennen van gewichten is sommige plaatsen delict niet te gebruiken
in de analyse, die krijgen het gewicht nul. Rossmo (2000) stelt zelfs dat als
er enige twijfel is of een bepaald delict wel bij de rest van de serie hoort,
ervoor gekozen moet worden dit delict niet te gebruiken in de berekening.
Het toekennen van gewichten aan plaatsen delict kan
genuanceerder, bijvoorbeeld op basis van het type dader of het type
reisgedrag. Canter en Larkin (1993), Rossmo (2000) en Elffers (2004)
beschrijven allen verschillende typologieën van daders en reisgedrag.
Daarmee lijken ze te erkennen dat niet alle daders hetzelfde zijn en dat die
verschillen van invloed zijn op hun reisgedrag en locatiekeuze en daarmee
op het patroon van de plaatsen delict in een serie. De empirische fundering
en theoretische onderbouwing van het onderscheid in typen dat ze maken
is echter vrij mager. De typologieën van Canter en Larkin (1993) en Rossmo
(2000) bespreek ik uitgebreid in hoofdstuk 3.
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Wanneer men meer kennis zou hebben van de factoren die van
invloed zijn op de locatiekeuze en het reisgedrag en men deze wetenschap
zou kunnen toepassen bij het opstellen van een geografisch profiel door
middel van het toekennen van gewichten in de berekening, kan men in
theorie tot nauwkeurigere profielen komen.
Voordat ik nader inga op de vraag of theorieën over criminele
locatiekeuze aanknopingspunten bieden voor het bepalen van gewichten,
ga ik eerst onderzoeken of kennis over het ontstaan van ruimtelijke
patronen van een serie plaatsen delict mogelijkheden voor verfijning biedt.
In hoofdstuk 3 komen nu eerst die verschillende typologieën van daders en
van ruimtelijke patronen van Canter en Larkin (1993) en Rossmo (2000) aan
bod. Ik onderzoek in hoeverre die kunnen bijdragen aan verfijning van
geografische daderprofilering.
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Hoofdstuk 3
Criminele reispatronen
3.1

Inleiding
Welke methoden van geografische daderprofilering ook worden
gebruikt, ze leiden maar in beperkte mate tot verschillende uitkomsten in
het geografische daderprofiel. Simpele mathematische methoden, zonder
theoretische achtergrond over reisgedrag van daders, geven degelijke
puntvoorspellingen. Ook als methoden gehanteerd worden waar een
theorie de basis van de berekening vormt, worden redelijke voorspellingen
gedaan. Geen van de methoden levert significant betere voorspellingen op
dan als we simpele heuristieken hanteren en met het blote oog een
schatting van het centrale punt geven (zie ook Paulsen, 2006; Snook en
collega's, 2005). Het gebruik van methoden die op een theorie zijn
gebaseerd levert nauwelijks mogelijkheden voor verfijning van het
geografische daderprofiel op.
Ook heb ik geconstateerd dat sommige patronen van misdrijven
slecht te profileren zijn, met name als sprake is van onderscheiden clusters
van plaatsen delict. We kunnen ons afvragen of het mogelijk is een
karakterisering te geven van de patronen die goed profileerbaar zijn in
vergelijking met gevallen die niet goed profileerbaar zijn. In dit hoofdstuk
onderzoek ik of criminologische theorieën over reisgedrag en locatiekeuze
van daders behulpzaam zijn bij de karakterisering van wat wel of niet goed
profileerbare patronen van reisgedrag zijn.
Verscheidene auteurs hebben beschreven dat daders op
verschillende manieren kunnen worden onderscheiden op basis van de
implicaties van hun reisgedrag voor de profileerbaarheid van hun reeksen
misdrijven (Rossmo, 2000; Canter en Larkin 1993; Van der Kemp en Van
Koppen, 2007; Paulsen, 2007; Snook, Zito, Bennell en Taylor, 2005). Het
onderscheid van typen daders van die auteurs komt achtereenvolgens in
dit hoofdstuk aan de orde. Daarbij besteed ik aandacht aan de vraag of het
mogelijk is om op basis van kenmerken van de delicten en de plaatsen
waar die werden gepleegd, vast te stellen tot welk type de dader behoort.
Als dat niet mogelijk is, dan heeft men voor de politiepraktijk weinig aan
het onderscheid, hoezeer het ook een verrijking van de theorie kan zijn. In
het bijzonder zal ik onderzoeken of het onderscheid dat Canter en Larkin
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(1993) maken bruikbaar is voor de praktijk. Dat doe ik naar aanleiding van
resultaten van het experiment dat ik al beschreef in hoofdstuk 2. Met dat
experiment laat ik het belang zien van het onderscheid in typen reizende
daders voor geografische daderprofilering. Daarna volgt een empirische
studie op basis van politiegegevens naar dit onderscheid, waarin de typen
worden vastgesteld en waarin wordt bepaald in hoeverre het categoriseren
van de typen reisgedrag van daders mogelijk is op basis van
opsporingsinformatie.
3.1.1 Typering van patronen
Dat daders op verschillende manieren delicten plegen is niet
vreemd. Zo kunnen voorkeuren voor een bepaalde modus operandi of met
name de interactie met een slachtoffer sterk van invloed zijn op de
uitvoering van het misdrijf. Zo kunnen daders ook op verschillende
manieren reizen en gebruikmaken van of worden beïnvloed door de
omgeving waarin zij het misdrijf plegen. Dat kan leiden tot verschillen in
reisgedrag van daders. Als gevolg daarvan zal ook het ruimtelijke patroon
van de misdrijven van verschillende daders anders gevormd zijn. Het is een
te simpele veronderstelling dat reispatronen van verschillende daders
dezelfde zijn en derhalve op gelijke wijze kunnen worden geanalyseerd.
Toch werken de huidige methoden van geografische daderprofilering op
die manier. Ik liet al in hoofdstuk 2 zien dat in de huidige methoden geen
onderscheid wordt gemaakt naar typen patronen en typen daders.
Ook liet ik zien dat sommige patronen van delicten moeilijk profileerbaar
zijn. Een dader die door zijn keuze voor doelwitten rondom zijn huis en
rondom zijn werklocatie twee clusters van plaatsen delict creëert, is
moeilijk profileerbaar als die clusters niet herkend worden als veroorzaakt
door afzonderlijke vertrekpunten. Het type dader en het ruimtelijke
patroon dat hij creëert, zijn van grote invloed op de mate van
voorspelbaarheid van zijn woonplaats en daarmee op zijn
profileerbaarheid. Geografische daderprofilering levert altijd een oplossing
die in het gebied van de reeks plaatsen delict ligt. Profilering kan om die
reden niet succesvol zijn bij daders die niet vanuit een woonplaats
rondzwerven op zoek naar een slachtoffer.
De methoden van Rossmo (2000), van Canter (2000) en van Levine
en collega's (2010) hanteren de assumptie dat de dader vertrekt van een
punt te midden van de plaatsen delict. Het zoekgebied waarin het
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vertrekpunt zou moeten liggen, wordt namelijk bepaald op basis van de
coördinaten van de delicten in de serie (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.4). De
berekening van het profiel kan alleen worden gedaan met behulp van een
vastgesteld gebied van onderzoek. De gangbare geografische
profileringsmethoden zijn alleen zinvol als het woonhuis van de dader te
midden van de plaatsen delict ligt. Dat is echter een aanname waar niet
alle daders aan voldoen. De typologieën van enerzijds Rossmo (2000) en
anderzijds Canter en Larkin (1993) – ik bespreek die in paragraaf 3.2 en 3.3
– zijn pogingen om de zaken die wel aan de aanname voldoen te scheiden
van de zaken waarvoor de aanname niet geldt. Zo is het onderscheid van
Canter en Larkin (1993) in commuters en marauders een indeling in
enerzijds daders die vanuit hun vaste woonplaats reizen naar hun volgende
vertrekpunt om van daaruit hun criminele reizen te ondernemen, en
anderzijds daders die inderdaad rondom hun woning hun misdrijven
plegen. Ook de typologie van Rossmo (1997; 2000) onderscheidt gevallen
naar de relatie tussen de woonplaats en het criminele reispatroon.
3.1.2 Woonplaats als startpunt van de criminele reis
Voor geografische daderprofilering is het van belang dat er een
relatie bestaat tussen de woonplaats en de plaatsen delict. Alleen dan kan
op basis van de plaatsen delict een voorspelling worden gedaan over de
woonplaats van de dader die op deze locaties misdrijven pleegde. De
criminele reispatronen die ontstaan door het reisgedrag van de dader zijn
bijna altijd gerelateerd of kunnen worden gerelateerd aan een woonplaats,
maar het is afhankelijk van de aard van die woonplaats of het voor de
opsporing bruikbaar is. Als een dader niet vanuit zijn huis vertrekt, maar
eerst teruggaat naar het gebied waar hij vroeger heeft gewoond (zie
hierover Bernasco, 2008), dan is het ankerpunt voor dat misdrijf of die
serie een andere dan zijn huidige woonlocatie. Voor de praktijk van de
opsporing is het de vraag of de woonplaats die wordt voorspeld de
woonlocatie van de dader is of een ander ankerpunt.
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de vraag hoe ruimtelijke patronen
van plaatsen delict kunnen worden getypeerd en hoe met die patronen
verschillende soorten daders van elkaar kunnen worden onderscheiden. De
typeringen van Rossmo (2000) en Canter en Larkin (1993) baseren zich
beide op de ligging van de plaatsen delict ten opzichte van de woonplaats.
Zij beschouwen de woonplaats als startpunt van de criminele reis.
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De criminele reis bevat meer elementen dan een start- en eindpunt.
Rengert (2004) noemt als drie belangrijke elementen van een reis die
interessant zijn voor criminologisch onderzoek: het startpunt of de
woonplaats30 vanaf waar de reisafstand wordt gemeten, de richting van de
reis en de afgelegde afstand tot het misdrijf. Hierbij refereert Rengert
(2004) aan de traditie van het onderzoek naar de criminele reis waarin de
reisafstand voornamelijk als afhankelijke variabele wordt opgevat. De
maximaal gemeten afstand die een dader heeft gereisd naar een plaats
delict wordt gezien als de range van die dader. De range van een dader
wordt beperkt door, wat Hägerstrand (1970) noemt, beperkingen van de
mogelijkheden (constraints). Zo bepalen transportmogelijkheden en de
hoeveel beschikbare tijd de maximale ruimte die kan worden bereisd.
Daarbij is tijd een niet te onderschatten factor omdat slechts een beperkt
aantal activiteiten kan worden ondernomen in een bepaalde tijd. Heen-enweer reizen naar de plaats delict kost tijd. Die constraint zorgt ervoor dat
er een relatie is tussen woonplaats en plaats delict die te herleiden is. Dat
is ook de centrale gedachte waarop geografische daderprofilering is
gebaseerd. De beperkingen die zich voordoen zullen echter niet voor alle
daders dezelfde zijn.
3.2

Rossmo's typologie

Het onderscheiden van verschillende typen daders op grond van
hun reisgedrag zou van groot belang voor geografische daderprofilering
kunnen zijn. Rossmo (2000) stelt dat de dader zich als een bepaald type
moet hebben gedragen, wil het zinvol zijn om een geografisch profiel te
maken. In een studie naar seriemoordenaars stelt hij:
'Predatory criminals employ various hunting styles in their efforts to seek
out and attack victims. These, in turn, affect the spatial distribution of the
offender's crime sites, suggesting that any effort to predict offender
residence from crime locations must consider hunting style. It was
therefore important to ascertain those methods of hunting that produce
target patterns inappropriate for this type of spatial analysis' (Rossmo in
Jackson en Beckerian, 1997, pagina 166).
30

Rengert (2004) maakt geen onderscheid in terminologie tussen startpunt en woonplaats.
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Volgens Rossmo (2000) moeten voor een geografisch daderprofiel
naast de plaatsen delict en de tijdstippen van de misdrijven ook andere
elementen in overweging worden genomen. Zo kan het type plaats delict
van belang zijn. Is de plaats delict de ontmoetingslocatie van dader en
slachtoffer, de pleeglocatie of de locatie waar de dader zijn slachtoffer
achterlaat? Een andere belangrijk element is het doelwitdecor. 31
Daaronder wordt de mate van aanwezigheid en de verdeling van potentiële
doelwitten in de omgeving verstaan. Een derde element is de jachtstrategie
van de dader. Hoe hij die interpreteert, bespreek ik hieronder.
Rossmo (2000) onderscheidt vier locaties die van belang zijn: (1) de
ontmoetingslocatie, daar waar de dader zijn toekomstige slachtoffer voor
het eerst waarneemt; (2) de locatie waar de dader toeslaat, waar hij zijn
slachtoffer overmeestert, wat overigens niet per se de plaats hoeft te zijn
waar het volledige delict plaatsvindt, omdat de dader soms zijn slachtoffer
meeneemt naar een plaats waar hij het delict voltrekt; (3) de locatie waar
het misdrijf gepleegd wordt, is de volgende locatie die van belang is; (4) tot
slot de locatie waar de dader zijn slachtoffer dumpt of laat gaan. Het is
mogelijk dat het om vier verschillende locaties gaat, het is echter ook
mogelijk dat alles op een of twee verschillende plaatsen gebeurt. Hij
suggereert dat de mate van georganiseerdheid van de dader en diens
mobiliteit bepalen hoeveel locaties uiteindelijk worden gebruikt. Hij is
echter weinig expliciet over hoe dit precies herkend moet worden in een
gepleegd misdrijf. Als vastgesteld is dat meerdere locaties bij één misdrijf
een rol spelen, kan worden geconcludeerd dat de dader planmatig te werk
ging en mobiel was. Wat planmatigheid of mobiliteit dan precies inhoudt,
blijft door Rossmo (2000) ongedefinieerd.
Voor het bepalen of geografische daderprofilering mogelijk en
zinvol is, zijn ontmoetingslocatie en dumplocatie relevant. Voor de
eenvoud stelt Rossmo (2000) dat de ontmoetingslocatie en de locatie waar
het slachtoffer voor het laatst gezien is aan elkaar gelijk zijn, zonder dat hij
ermee rekening houdt dat het verschillende locaties kunnen betreffen.
Vanuit opsporingsperspectief en voor de toepassing van geografische
daderprofilering is dit begrijpelijk, omdat het rechercheteam vaak wel de
locatie weet waar het slachtoffer het laatst is gezien en waar het lichaam
van het slachtoffer is gedumpt, maar niet altijd de locatie weet van de

31

De term die Rossmo (2000) hiervoor gebruikt, is target backcloth.
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ontmoeting. Op grond van de theorie is er echter geen reden om op deze
manier te simplificeren.
De verdeling van potentiële doelwitten in de ruimte is mede
bepalend voor de criminele locatiekeuze van de dader. Zodra de dader zijn
doelwit niet willekeurig kiest, maar een voorkeur heeft voor een bepaald
type doelwit, bepaalt het geografische aanbod daarvan waar hij zal jagen.
Een dader met een voorkeur voor tippelprostituees zal naar tippelzones
moeten om een slachtoffer te vinden. Als een dader daarentegen geen
voorkeur heeft, maar zijn doelwit willekeurig kiest, geldt juist dat de
dagelijkse activiteiten van de dader de belangrijkste invloed zijn op de
locatiekeuze. Hiervoor gebruikt Rossmo (2000) het crime pattern-model
van Brantingham en Brantingham (1984; zie hoofdstuk 1), maar hij is
weinig expliciet over hoe op grond van de plaatsen delict en het
doelwitdecor kan worden bepaald of de dader hier al dan niet gericht naar
op zoek was. Het doelwitdecor zal bepalen waar het delict wordt gepleegd.
Of dat het gevolg is van een gerichte reis van de dader of dat hij daar
tijdens zijn routineactiviteiten terechtkwam, is niet zomaar vast te stellen.
Rossmo (2000) heeft een gedetailleerde typologie gemaakt op basis
van exploratieve analyses van moorden door seriemoordenaars,
gecombineerd met theorieën over de geografie van misdrijven en zijn
persoonlijke ervaring als politieman. Hij heeft echter niet gepubliceerd hoe
hij uit die elementen een typologie heeft geconstrueerd, waardoor het niet
duidelijk wordt hoe de categorisering van typen zoek- en
aanvalsstrategieën zijn afgeleid uit de empirische analyses van
seriemoordenaars.
Volgens Rossmo (2000) is de jachtstijl, de manier waarop de dader
zijn doelwitten zoekt, bij daders die zeer gewelddadige seksuele delicten
plegen bepalend om te kunnen achterhalen of het mogelijk is om de woonof verblijfplaats te voorspellen. De consequentie van dat standpunt is dat
hij vindt dat niet alle ruimtelijke patronen van delicten tot een zinvolle
geografische voorspelling kunnen leiden.
De vraag wordt dan natuurlijk of het mogelijk is de wel
profileerbare van niet-profileerbare types te onderscheiden. Rossmo
(2000) richt zich in zijn typologie op één enkele categorie van daders,
namelijk op ernstig gewelddadige en zedendaders zoals seriemoordenaars
en serieverkrachters. Hij maakt hierbij een onderscheid in verschillende
vormen van jachtmethoden die dergelijke daders gebruiken. In zijn
definities van de verschillende typen heeft hij het over het roofdiergedrag
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dat zij tentoonspreiden op zoek naar hun slachtoffer. Daarmee suggereert
hij dat deze daders bewust kiezen om op jacht te gaan. Dat heeft wellicht
effect op de locaties van hun delicten. De jachtmethoden vallen uiteen in
de manier waarop de dader zijn slachtoffer zoekt en de manier waarop de
dader toeslaat. De eerste drie, van de in totaal vier, zoekstrategieën gelden
ook voor brandstichters. Waarom die drie en hoe de precieze definiëring
voor hen geldt, wordt door Rossmo (2000) niet helder omschreven. Ik zal
de typologie daarom slechts bespreken voor daders van ernstig
gewelddadige seksuele delicten, die zelf hun slachtoffer vinden.
Rossmo (2000) onderscheidt vier manieren waarop dat soort daders
hun slachtoffers vinden. Hij noemt die: de hunter, de poacher, de troller en
de trapper.
De hunter is een dader die op pad gaat om een slachtoffer te
vinden. Zijn reis begint bij zijn woonlocatie. Deze dader gaat de deur uit
met het vooropgezette plan om een slachtoffer te maken. De woonlocatie
van de dader geldt als woonplaats, het blijft echter onduidelijk hoe de
plaats delict door deze dader wordt bepaald. De beschrijving van een
hunter komt overeen met die van de marauder zoals Canter en Larkin
(1993) die definieerden.32
De poacher gaat, net als de hunter, eveneens op stap om een
slachtoffer te vinden, maar begint die reis niet noodzakelijkerwijs thuis. Zijn
huis kan wel zijn vertrekpunt zijn, een ander ankerpunt zoals zijn werkplek
is ook een mogelijke beginlocatie. Een poacher is een dader die een reis
onderneemt voor zijn zoektocht naar een slachtoffer. Hierbij is de locatie
waar hij naartoe reist om van daaruit een slachtoffer te zoeken meestal
een andere locatie dan zijn woonplaats. Het geografisch profileren van dit
type dader kan niet de woonplaats van deze dader opleveren, maar op zijn
best een ankerpunt waar deze dader zijn zoektocht naar een slachtoffer
begint. Rossmo's poacher komt overeen met Canter's commuter.
De troller is een opportunist. Hij komt tijdens niet-criminele
activiteiten zijn slachtoffer min of meer toevallig tegen en grijpt zijn kans.
Hoewel de benaming die visser betekent iets anders suggereert, is dit type
niet volgens een sleepnetmethode op zoek naar een slachtoffer, maar
komt hij deze juist tegen in de gang van zijn dagelijkse routine, waarmee de
locatie waar het delict wordt gepleegd, kan samenhangen met de
32

Rossmo (2005b) heeft de terminologie van Canter en Larkin (1993) overgenomen en beschrijft de
hunter als hunter/marauder en de poacher als poacher/commuter.
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routinematige ankerpunten van de dader. Dat kan de woonlocatie zijn,
maar ook een ander ankerpunt dat tot zijn dagelijkse routine behoort. Het
moeilijke van dit type is dat Rossmo (2000) niet verder preciseert hoe de
plaats delict zich verhoudt tot de ankerpunten en wat dat betekent voor
het geografisch profileren van dit type dader.
De trapper – zwervende jager in het Nederlands - gaat meer
geslepen te werk. Door zijn baan of positie komen potentiële slachtoffers
binnen zijn bereik, zoals verpleegkundigen die toegang hebben tot
patiënten of leraren tot leerlingen. Dit type dader creëert gelegenheid voor
het plegen van delicten op de vaste locaties waar hij toegang toe heeft of
hij zoekt deze locaties en gelegenheden op door er te gaan werken. Uit de
beschrijving van de poacher en de hunter zou het logisch zijn dat dit ook
voor deze typen geldt; Rossmo (2000) noemt dit echter niet. Dit type dader
kan ook manieren gebruiken om zijn slachtoffer naar zijn huis te lokken,
bijvoorbeeld door kamerverhuuradvertenties te plaatsen. Hij lokt zijn
slachtoffers als het ware in de val. De locaties waar de misdrijven
plaatsvinden, behoren tot zijn vaste ankerpunten.
Naast de vier typen van jagende daders onderscheidt Rossmo
(2000) drie methoden waarmee de dader zijn slachtoffer kan aanvallen. De
manier van toeslaan bepaalt uiteindelijk waar de plaats delict precies is
gelegen, namelijk daar waar de zoekstrategie het gebied afbakent. De
manieren van aanvallen zijn noemt Rossmo (2000): raptor, stalker en
ambusher.
De raptor, genoemd naar de dinosaurus, is een dader die direct
toeslaat als hij zijn slachtoffer tegenkomt. Het moment van ontmoeten van
het slachtoffer is ook het moment dat hij aanvalt, stelt Rossmo (2000). De
locatie waar de raptor volgens een van de vier zoekstrategieën zijn
slachtoffer heeft gevonden, is meteen de plaats delict. De samenhang
tussen de plaats delict en de woonplaats van de dader is afhankelijk van
welke van de vier zoekstrategieën door de dader wordt gebruikt.
De stalker volgt, zoals de naam al doet vermoeden, zijn slachtoffer
nadat hij haar is tegengekomen en valt pas aan op een gunstig moment.
Dat impliceert dat dit soort daders een afweging van risico's maakt. Ook de
locatie waar de stalker aanvalt, wordt op grond van de omstandigheden
geselecteerd. Hoewel ook voor deze stijl van aanvallen geldt dat hij
afhankelijk is van de zoekstrategie, zijn ook de bewegingen van het
slachtoffer van invloed. Zodra het slachtoffer zich beweegt in een
omgeving waarin de dader wil toeslaan, zal die invloed er zijn. De plaats
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delict kan om die reden sterk bij het ankerpunt van de dader aansluiten,
zoals in het geval dat de dader in het ziekenhuis slachtoffers maakt, maar
kan ook afhankelijk zijn van het gedrag van het slachtoffer, bijvoorbeeld als
het slachtoffer mobiel is en een troller-dader haar tegenkomt tijdens een
dagelijkse activiteit. Hieruit volgt dat de ontmoetingslocatie een
belangrijker ankerpunt is in dit misdrijf, omdat hier de geografie van de
dader die van het slachtoffer kruist en daardoor aanwijzingen kan geven
over het reisgedrag van de dader.
De laatste aanvalsstijl die Rossmo (2000) beschrijft is die van de
ambusher. De ambusher heeft zijn slachtoffer naar een locatie gelokt waar
hij de controle heeft, zoals zijn huis of zijn werkplek. Pas daar valt hij zijn
slachtoffer aan. Dit lijkt overeen te komen met de zoekstrategie van de
trapper, deze manier van aanvallen is echter ook mogelijk voor de andere
typen en is afhankelijk van de zoekstrategie waar de dader zijn potentiële
slachtoffer tegenkomt. Daarna zal hij het slachtoffer naar een locatie
meenemen waar hij de controle heeft. Hoewel Rossmo (2000) de
voorbeelden van huis of werkplek geeft, sluit dat andere locaties niet uit.
De kern zit in de controle die de dader meent te hebben over de plaats van
het misdrijf. Het is dan logisch dat het een voor de dader bekende locatie
is.
Rossmo (1995; 2000) publiceerde twee hypothetische
doelwitpatronen in schematische weergaven. De eerste figuur 3.1 is het
patroon van de raptor. Het patroon van het criminele gedrag van deze
dader komt overeen met het crime pattern-model van Brantingham en
Brantingham (1984). Dit type dader slaat toe zodra hij zijn slachtoffer
tegenkomt op locaties waar zijn activiteitengebied het activiteitengebied
van zijn slachtoffer kruist.
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Figuur 3.1 Raptor. Bron: Rossmo (2000)
De tweede figuur (3.2) is het hypothetische geografische patroon
van een stalker. Hoewel dit niet duidelijk in de figuur door Rossmo is
weergegeven, volgt dit type dader zijn slachtoffer vanaf het moment dat hij
haar tegenkomt. Dat zal logischerwijs zijn op plaatsen waar zijn en haar
activiteiten samenkomen. De stalker slaat pas toe op een locatie die hij
gunstig acht. De precieze locatie van de plaats delict is daardoor een
samenspel van het reisgedrag van het slachtoffer en de keuze die de dader
maakt.
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Figuur 3.2 Stalker. Bron: Rossmo (2000)
Bij de figuren heeft Rossmo (2000) niet vermeld welke
jachtstrategie is gehanteerd door de hypothetische dader. Rossmo (2000)
noemt die niet, maar het lijkt erop dat het in ieder geval niet een trapper
is. De trapper wacht immers zijn slachtoffer op en gaat niet op pad.
Daardoor creëert hij geen figuur zoals de twee die hij suggereert. Een
hunter-, poacher- of troller-strategie zijn alle drie mogelijk. Rossmo (2000)
laat eveneens buiten beschouwing welke geografische voorspellingen deze
patronen zouden opleveren. Dat doet hij misschien omdat hij vindt, zoals
hij elders schreef (Rossmo, 2000, pagina 208) dat er ten minste vijf locaties
nodig zijn om een profiel te kunnen maken. Met de methoden, zoals ik die
beschreef in hoofdstuk 2, zouden beide patronen een vergelijkbare
voorspelling opleveren. Dat geldt in globale zin, want in de figuren van
Rossmo (2000) ontbreken de precieze coördinaten. In beide gevallen valt
de voorspelde woonlocatie binnen het ruimtelijke patroon van de plaatsen
delict en binnen het activiteitengebied van de dader. Zijn woonlocatie
wordt echter niet voorspeld. Mogelijk dat deze patronen moeten
weergeven dat deze typen van aanvalsstijlen moeilijk te voorspellen zijn,
zoals hij in zijn overzichtstabel noteert. Bij de figuren echter ontbreekt
daarover de toelichting.
In de onderstaande tabellen wordt op basis van de typologieën van
Rossmo (2000) weergegeven bij welke combinaties volgens hem een
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geografische analyse mogelijk en zinvol is (de yes-categorie), mogelijk maar
afhankelijk van het specifieke geval (possibly), waarschijnlijk niet mogelijk
(doubtful), niet mogelijk (no) en mogelijk zonder toegevoegde waarde
(redundant).
In tabel 3.1 van de ontmoetingslocaties valt de toevoeging if known
op bij de methode van aanvallen door de stalker. Dit geldt ook voor alle
gevallen waar yes is aangegeven, omdat het daar gaat over de
ontmoetingslocatie. Alleen in het geval van een raptor-aanvalsstrategie is
zeker welke locatie het betreft. Deze dader slaat immers direct toe op het
moment dat hij zijn slachtoffer heeft gevonden.
De body dump sites-matrices zullen voor de opsporing van meer
belang zijn, omdat er meestal weinig discussie is over de plaats waar het
lichaam van het slachtoffer is gevonden. In deze matrix is het opvallend dat
er in slechts twee situaties yes als aanduiding geldt en in nog twee andere
gevallen als possibly. Volgens Rossmo (2000) zal in de meeste situaties een
geografisch daderprofiel geen nuttige bijdrage kunnen leveren aan de
opsporing.
Voor beide locaties de ontmoeting/encounter en body dump toon ik
twee verschillende matrices (tabellen 3.1 tot en moet 3.4). Dit vanwege het
feit dat Rossmo schrijft de originele versie (Rossmo, 1997) te repliceren in
Rossmo(2000). Maar de tabel in Rossmo (2000) wijkt af van die eerdere
versie. In de versie uit 2000 zijn indices veranderd van doubtful naar
possibly bij de encounter-sites. En zelfs van no naar doubtful en possibly bij
de body dump sites. Waarom deze categorieën gewijzigd zijn en het toch
mogelijk zou zijn om die combinaties van zoek- en aanvalsstrategieën
geografisch te profileren, is onduidelijk. Rossmo (2000) beschrijft de
wijzigingen niet, ondanks dat de suggestie is dat volgens de tweede versie
van de matrices meer zinvolle bijdragen van geografische daderprofilering
verwacht mogen worden.
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Tabel 3.1 Index voor geografische profileerbaarheid van encounter sites
Rossmo (1997)
Encounter
sites

Search Method

Attack
method

Hunter

Poacher

Troller

Trapper

Raptor

Yes

Doubtful

Yes

Redundant

Stalker

Yes (if known)

Doubtful

Yes (if known)

Redundant

Ambusher

Yes

Doubtful

Yes

Redundant

Bron: Rossmo, D.K. (1997), Pag. 170

Tabel 3.2 Index voor geografische profileerbaarheid van encounter sites
Rossmo (2000)
Encounter
sites

Search Method

Attack
method

Hunter

Poacher

Troller

Trapper

Raptor

Yes

Possibly

Yes

Redundant

Stalker

Yes

Possibly

Yes

Redundant

Ambusher

Yes

Possibly

Yes

Redundant

Bron: Rossmo (2000), Pag. 144
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Tabel 3.3 Index voor geografische profileerbaarheid van body dump sites
Rossmo (1997)
Body Dump
sites

Search Method

Attack
method

Hunter

Poacher

Troller

Trapper

Raptor

Yes

Doubtful

Yes

Redundant

Stalker

Possibly

No

Possibly

No

Ambusher

Redundant

Redundant

Redundant

Redundant

Bron: Rossmo (1997), Pag. 170

Tabel 3.4 Index voor geografische profileerbaarheid van body dump sites
Rossmo (2000)
Body Dump
sites

Search Method

Attack
method

Hunter

Poacher

Troller

Trapper

Raptor

Yes

Possibly

Yes

Redundant

Stalker

Possibly

Doubtful

Possibly

Possibly

Ambusher

Redundant

Redundant

Redundant

Redundant

Bron: Rossmo (2000), Pag. 144

Een belemmering voor het onderscheiden van een type dader is
dat de typologieën van daders door Rossmo (2000) vrij summier zijn
beschreven. Daarmee is zijn typologie niet meer dan een hypothetisch
model van mogelijk reisgedrag. Dat is een gebrek in zijn methode, omdat
hij zelf juist van oordeel is dat een geografisch profiel slechts kan worden
opgesteld nadat is vastgesteld of het type dader daarvoor geschikt is. Zo
vindt Rossmo (2000) dat er verschillende typen daders en jachtstijlen
bestaan onder seriemoordenaars, waarbij slechts in enkele situaties
geografische daderprofilering een zinvolle bijdrage kan leveren aan de
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opsporing. Omdat bij Rossmo (2000) een concrete uitwerking ontbreekt
over hoe de verschillende typen daders moeten worden herkend, is het
moeilijk om te bepalen of in een lopende zaak sprake is van een hunter of
trapper, al dan niet met een raptor-aanvalsstijl.
Rossmo (2005a) heeft voor zijn trainingsprogramma, behorende bij
de opleiding tot Rigel Profiler, een lijst opgesteld met indicatoren voor het
herkennen van poacher-gedrag (Rossmo, 2005b). Deze lijst is niet
gepubliceerd door Rossmo en de empirische onderbouwing ontbreekt.
Niettemin zijn de indicatoren nuttig voor het genereren van hypothesen
over onderscheidende kenmerken tussen poachers en de andere typen. Op
de lijst komt de term poachers/commuters voor. Het lijkt erop dat Rossmo
een verband legt tussen zijn typologie en die van Canter en Larkin (1993),
van wie het begrip commuters afkomstig is. De beide typen komen overeen
doordat Rossmo (2005a) niet de woonlocatie van de dader als startpunt
neemt van de criminele reizen, maar een andere locatie.
Rossmo (2005b) meldt dat er bij het vaststellen van het verschil
tussen de types hunter/marauder en poacher/commuter problemen zijn.
De problemen die hij beschrijft richten zich eerst op het gebruik van een
cirkel als element in de definitie van marauders/commuters. Hij merkt op
dat hoe groot de kans is dat een dader als marauder wordt getypeerd,
afhangt van het aantal plaatsen delict (Rossmo, 1997).
Het is een terechte constatering dat in de cirkeldefinitie alleen de
plaatsen delict worden gebruikt en niet het verdere geografische gedrag
van de dader. Vervolgens stelt Rossmo (1997) dat een dader ook min of
meer per toeval als commuter getypeerd kan worden als hij steeds – als
gevolg van het daar aanwezige doelwitdecor – dezelfde kant op reist om
zijn delicten te plegen. Dat zulk reisgedrag mogelijk tot een typering als
commuter zal leiden, lijkt inderdaad logisch. Dat de cirkeldefinitie van
Canter en Larkin (1993) een sterk vereenvoudigde weergave is van het
reisgedrag, is helder. Davies en Dale (1995) veronderstellen dat het
mogelijk de twee uitersten zijn op een continuüm van geografische
patronen die bepaald worden door de topografie en de beschikbaarheid
van doelwitten. Ofwel er zijn meerdere factoren die bepalen wanneer een
dader een marauder of commuter is en het is problematisch die te
herkennen.
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De oplossing die Rossmo kiest mag curieus worden genoemd:
'Because of these problems, a more subjective interpretation of offender
hunting style is used here to classify serial criminals as either hunters of
poachers' (Rossmo in Jackson en Bekerian, 1997, pagina 169).
Definitieproblemen zijn de aanleiding om een subjectieve
benadering te kiezen. Dat zou een logische stap kunnen zijn als Rossmo
(2000) concrete kenmerken van daders zou beschrijven op grond waarvan
tijdens een opsporingsonderzoek de subjectieve interpretatie gebaseerd
zou kunnen worden. Die kenmerken ontbreken echter in zijn beschrijving.
Het heeft op deze manier weinig zin om te trachten gebrek aan empirisch
onderzoek te vervangen door subjectieve oordelen. Het is dus maar de
vraag of twee verschillende profilers tot eenzelfde karakterisering van een
bepaald geval zouden komen.
Rossmo (2005b) heeft om zijn subjectieve interpretaties te
ondersteunen en bij gebrek aan objectieve empirisch bepaalde kenmerken
een lijst opgesteld met indicatoren voor het bepalen of een dader een
poacher is. In zijn lijst met indicatoren stelt hij overigens plotseling poacher
gelijk aan commuters. De indicatoren zouden een bijdrage kunnen leveren
aan het vaststellen of een zaak profileerbaar is. Als immers dit type wordt
bepaald, staat daarmee vast dat de zaak niet profileerbaar is. Ook deze
indicatoren van Rossmo zijn echter niet empirisch getoetst en ook moeilijk
empirisch toetsbaar. De criteria die in mijn ogen nogal uit de lucht komen
vallen zijn:
Poacher/Commuter Indicators
The following factors are indicators of possible offender
poaching/commuting. They should be considered in relationship to each
other, within the context of the specific details of the crime series.
Target Area
- the crimes occur in a very small area (a few square blocks)
- there is a specific but rare target/victim type, or a patchy target
backcloth
- the crimes occur in the central business district or a non-residential
area
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-

-

the crimes occur in wealthy neighbourhoods (unlikely areas of
offender residence), or neighbourhoods with demographics
(race/ethnicity/age) inconsistent with the offender's
the crimes occur along a major thoroughfare or highway
alternative anchor point possibilities exist (e. g., drug market,
freeway exit, metro stop, etc.)

Criminal/Crimes
- spatial displacement has occurred (as a result of increased police
presence or target hardening in the offender's neighbourhood)
- there are only a few crimes in the series (less than 5); by chance, an
offender who is not actually a poacher/commuter may appear to be
one if he has only committed a few crimes [75% to 23% chance for
2 to 5 crimes; p = (2n – 1) / (2n – 2) ]
- the travel pattern of the crimes shows a definite directional trend
- the offender is a professional criminal (e. g., a traveling bank
robber, high-end burglar, gypsy, etc.)
- the offender is a stalker who follows his victims from a fishing hole
or trap line, or else uses a non-geographic based hunting method
(e. g., finding targets from notices of estate sales in newspapers, or
by reading luggage nametags at airports, etc.)
- poaching/commuting is suggested by previous experience with local
crime patterns
- for an analysis of differences in crime scene behaviors between
commuter and marauder patterns in U.S. serial rapists, see Chapter
6 (page 201-235 of Warren, J.I., Reboussin, R., en Hazelwood, R.R.,
1995). The geographic and temporal sequencing of serial rape
(Federal Bureau of Investigation. Washington, DC: U.S. Government
Printing Office.)
Bron: Rossmo (2005b) personal communication.
Het lijkt erop dat de typologie van Rossmo (2000) in principe een
zinvol onderscheid oplevert tussen verschillende typen daders en manieren
van aanvallen. Het lijkt er ook op dat de typologie een indicatie oplevert
over de profileerbaarheid van de zaak. Het is echter moeilijk – zo niet
onmogelijk – om van een concrete reeks plaatsen delict vast te stellen door
welk type dader de misdrijven zijn gepleegd. Rossmo's typologie is daarom
praktisch niet direct nuttig, maar benadrukt de kwestie die in dit hoofdstuk
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centraal staat: kunnen we voor geografische profilering wel en niet
kansrijke zaken van elkaar onderscheiden?
Wellicht moeten Rossmo's aanbevelingen vooral worden gezien als
een aansporing voor rechercheteams om zich een oordeel te vormen over
het type dader waarnaar men op zoek is, niet alleen op basis van de
plaatsen van de delicten, maar op basis van andere informatie die bij de
opsporing naar voren komt. Dan kunnen Rossmo's aanbevelingen worden
gezien als niet erg helder geformuleerde waarschuwingen om slechts in
een beperkt aantal gevallen gebruik te maken van geografisch profileren.
Een van de problemen van Rossmo's typering is dat die zo
gedetailleerd is, wellicht te gedetailleerd. Het is niet gemakkelijk om aan de
hand van de plaatsen delict vast te stellen tot welk van de niet minder dan
twaalf klassen in tabel 3.1 de dader behoort. Zou het niet beter lukken als
het aantal klassen in de categorisering drastisch wordt verminderd?
Indelen in twee klassen is vermoedelijk gemakkelijker dan indelen in twaalf
klassen, zeker als we een niet zo erg lange reeks delicten hebben om de
indeling op te baseren. Een indeling in twee klassen is precies wat Canter
en Larkin (1993) hebben voorgesteld. Zij presenteren een indeling met
twee typen, die ik in de volgende paragraaf bespreek.
3.3

Canter en Larkin (1993): marauders en commuters

Hoe daders reizen en in hoeverre ze op grond van het patroon van
de plaatsen delict kunnen worden geprofileerd, hangt af van de relatie
tussen de woonplaats van de dader en de locaties van zijn misdrijven. Waar
Rossmo (2000) een nogal gedetailleerd onderscheid maakt naar type jachten aanvalsgedrag en daarmee hypothesen oppert over de geografie,
onderzoek ik in deze paragraaf een eenvoudiger benadering. De typologie
van Canter en Larkin (1993) heeft slechts twee klassen. Daders worden
onderscheiden op grond van hun ruimtelijke patroon van misdrijven in
marauders en commuters.
Voor het succesvol profileren van een serie misdrijven is het nodig
dat de dader een vaste woonplaats heeft. De dader moet niet
rondzwerven. Canter en Larkin (1993) hebben deze assumptie niet
geëxpliciteerd. Dat een woonlocatie in de mentale representatie van de
omgeving van groot belang is, blijkt uit hun voorstel:
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'The proposition is therefore that the 'domocentric' locational
experiences of law-abiding citizens are a reasonable starting point for
building models of criminal movements' (Canter en Larkin, 1993, pagina 63,
aanhalingstekens in origineel).
Zij stellen dat de mentale kaart van daders op eenzelfde manier
wordt gevormd als bij mensen zonder crimineel gedrag. Zo hebben daders
ook een gebied dat ze vanuit hun woonplaats goed kennen, de home
range. Voor de aanname dat de woonplaats van een ieder zijn of haar
mentale kaart bepaalt, voerden Canter en Larkin (1993) de term
domocentriciteit in. Daarmee bedoelen zij dat voor veel daders de
woonplaats van de criminele reizen in het centrum van het ruimtelijke
patroon van hun misdrijven zal liggen. Zij onderkennen evenwel dat niet
iedereen domocentrisch opereert: voor anderen geldt juist dat hun
misdrijven zich niet in hun home range afspelen.
Canter en Larkin (1993) onderscheiden hiermee twee typen daders:
I. zij die rond hun woonadres opereren, dat wil zeggen vanuit hun
woonplaats vertrekkend in een range rond die woonplaats een
doelwit zoeken. Die daders worden marauders (stropers) genoemd.
II. anderen; het prototype daarvan is de dader die eerst van zijn
woonplaats naar een ander ankerpunt reist en vandaar doelwitten
zoekt (hij is eigenlijk ten opzichte van dat nieuwe ankerpunt wél
een marauder). Omdat deze daders eerst een reis ondernemen
naar hun werkgebied, noemen Canter en Larkin (1993) ze
commuters (reizigers).33
Op voorhand kan worden verwacht dat marauders goed geografisch
kunnen worden geprofileerd en commuters niet. Wanneer we een
commuter geografisch profileren, zullen we misschien zijn ankerpunt van
waaruit zijn zoekgedrag begint kunnen vinden in het voorspelde gebied –
wat uiteraard voor de opsporing ook nuttig zou kunnen zijn – maar dat is
niet zijn woonplaats. In paragraaf 3.4.1 zal ik deze verwachting aan de hand
van een experiment bespreken. Overigens is het niet noodzakelijk dat een
commuter een ankerpunt heeft in het gebied waar hij zijn misdrijven
pleegt, maar het is aannemelijk dat een dader naar dat gebied gaat omdat
hij er enige kennis over bezit (zie Bernasco, 2008).
33

zie Van Beijsterveldt (2006).
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Canter en Larkin (1993) sluiten met hun indeling aan bij
omgevingspsychologische en criminologische literatuur, waarin wordt
uitgegaan van een psychische relatie tussen de dader en zijn omgeving
(Rengert en Wasilchick, 1985; Brantingham en Brantingham, 1991; Capone
en Nichols, 1975). Met behulp van deze inzichten onderscheiden ze de
home range, het gebied dat men vanuit zijn woonplaats dagelijks overziet
en gemakkelijk kan bereiken en de range van opereren, het gebied waarin
men zijn misdrijven pleegt. Een range van opereren kan zijn gebaseerd op
gebieden die men kent op andere manieren dan dat men er woont,
bijvoorbeeld door activiteiten die men regelmatig onderneemt, zoals werk,
school, bezoek aan uitgaanscentra en bezoek aan ouders of vrienden. Men
kan Canter en Larkin's (1993) onderscheid tussen marauders en commuters
zo interpreteren: een marauder is iemand voor wie de range van opereren
overeenkomt met de home range, voor een commuter is dat niet het geval.
In de literatuur wordt aangenomen dat daders niet graag heel dicht
rondom hun woonplaats misdrijven plegen, vanwege de kans op
herkenning (vergelijk ook Van Koppen, De Poot en Van Koppen, 2000 en
Van Koppen, Van der Kemp en De Poot, 2002). Dat geldt natuurlijk ook
voor commuters. Er is echter geen theorie over hoe dat zou gelden voor
hun andere ankerpunt. In het geval van marauders zou men dat aan de
omschrijving kunnen toevoegen. Dit onderscheid hebben Canter en Larkin
(1993) echter niet in hun typologie beschreven.
De typen en de gebruikte concepten zijn in eerste instantie
theoretisch van aard. Kan men deze concepten ook in de praktijk
toepassen? Canter en Larkin (1993) hebben een methodiek voorgesteld om
bij daders van opgeloste zaken op grond van een reeks plaatsen delict en
de woonplaats het begrip marauder te operationaliseren. Zij stellen voor
om een cirkel van de range van opereren te bepalen (op grond van een
reeks plaatsen delict) door de afstand tussen de twee verst uit elkaar
gelegen delicten als diameter te hanteren. De cirkel kan dan getrokken
worden door het middelpunt van die diameter te bepalen en de halve
afstand van de diameter als straal van de cirkel te gebruiken. Zo bepalen zij
de kleinste cirkel die de meeste plaatsen delict omvat. Ik zal dat de Canter
en Larkin-cirkel noemen. Die Canter en Larkin-cirkel is hun
operationalisatie van range van opereren. Zij noemen een dader een
marauder als de woonplaats binnen de Canter en Larkin-cirkel ligt (zie
figuur 3.3) Als de woonplaats daar niet binnen valt dan is de dader een
commuter (zie figuur 3.4).
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Figuur 3.3 Cirkeldefinitie marauder

Figuur 3.4 Cirkeldefinitie commuter
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Canter en Larkin (1993) erkennen overigens dat hun voorstelling
van zaken een simplificatie is omdat zij gebruikmaken van een cirkel voor
de ranges van daders. Zij doen de suggestie op basis van onderzoek van
anderen dat een ellips- of woonblokvorm misschien een betere weergave
is in Noord-Amerikaanse steden (Rengert en Wasilchick, 1985; Capone en
Nichols, 1975).
Men kan zich ook andere operationalisaties van het begrip
marauder voorstellen, bijvoorbeeld door degenen die buiten het convex
omhulsel34 (convex hull polygoon) van de reeks plaatsen delict wonen. De
convex hull maakt het gebied zichtbaar dat ligt tussen de buitenste
plaatsen delict in de serie. Stel je een kaart voor waarop vlaggetjes zijn
geprikt voor alle plaatsen delict en vervolgens een elastiekje om de
buitenste vlaggetjes is gespannen. Het convex omhulsel is de kleinste
veelhoek waarin alle plaatsen delict liggen (zie figuur 3.5).

Figuur 3.5 Convex hull
Een marauder is iemand van wie de woonplaats binnen dat convexe
omhulsel ligt. Voor de commuter geldt dat hij buiten het convexe omhulsel
moet wonen om zo geclassificeerd te worden. Het gebruik van het convexe
34

De convex hull wordt veel toegepast in logistiek en in transporttoepassingen en is zeer gangbaar in
geografisch onderzoek (Levine en collega's, 2010; Van Rooij, Stege en Schactman, 2003)
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omhulsel om te definiëren tot welke type een dader behoort, heeft als
voordeel dat het initiële zoekgebied waarbinnen de woonplaats van de
dader bepaald moet worden, aanzienlijk kleiner is bij een cirkel als definitie
(zie figuur 3.6).

Figuur 3.6 Vergelijking convex hull en cirkel
Een inhoudelijke argumentatie voor het model van de cirkel geven
Canter en Larkin (1993) niet. Men kan natuurlijk beargumenteren dat de
rand van de cirkel bestaat uit de punten die even ver van het middelpunt
liggen en – onder voorwaarden – in ongeveer dezelfde tijd bereikt kunnen
worden (Hägerstrand, 1970). De cirkelfiguur vertoont overeenkomsten met
het basale zoekmodel van een individuele dader van Brantingham en
Brantingham (1981) (zie figuur 3.7).
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Figuur 3.7 Basaal zoekmodel. Naar Brantingham en Brantingham, (1981)
Canter en Larkin (1993) achtten het cirkelmodel een herkenbare
representatie van de mentale kaart van de dader. Daardoor is het nog niet
duidelijk hoe streng de definitie moet worden gehanteerd als niet alle
delicten binnen de range van opereren vallen. Behalve de eerder
aangehaalde constatering beschrijven de onderzoekers niet in welke mate
dit probleem in hun onderzoek naar voren is gekomen. Dat geldt ook voor
andere auteurs over dit onderwerp (Warren en collega's, 1998; Meaney,
2004; Kocsis, 2006; Kocsis en Irwin, 1997; Paulsen, 2007; Laukkanen en
Santtila, 2006). Dit probleem van operationalisatie bespreek ik verder in de
introductie van de Haaglandenstudie in paragraaf 3.5. Eerst zal ik de studie
van Canter en Larkin (1993) nader beschouwen en vergelijkbare studies
bespreken.
3.3.1 Empirisch onderzoek naar de Canter en Larkin-typologie (1993)
De typologie van Canter en Larkin (1993) is door henzelf getoetst op
gegevens van 45 aangehouden serieverkrachters, steeds van verkrachters
van onbekenden. Canter en Larkin (1993) achten overigens hun typologie
voor elk type misdrijf toepasbaar. Uit hun studie blijkt dat 39 daders (87%)
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als marauder kunnen worden getypeerd en 6 (13%) als commuter.
Serieverkrachting van onbekende slachtoffers is in hoge mate een
marauding-delict en als zodanig relatief goed profileerbaar. Hoewel het
commuter-type weinig in hun gegevens voorkomt, vinden Canter en Larkin
(1993) deze typering voor andere gevallen eveneens toepasbaar.
Bijvoorbeeld in gevallen waar de serieverkrachter een voorkeur heeft voor
straatprostituees, waar de ruimtelijke verdeling van mogelijke slachtoffers,
namelijk de tippelzone, bepalend is voor de range van opereren. Uit het
onderzoek blijkt ook wel dat de suggestie van een minimale reisafstand
door Canter en Larkin (1993) wordt bevestigd: dat een dader pas op enige
afstand van zijn woonlocatie wil toeslaan, zien zij terug in hun gegevens.
Canter en Larkin (1993) passen hun modellen echter niet aan door een
minimale range of bufferzone toe te voegen. Zij doen geen uitspraak over
het ontbreken van deze logische stap. Dat Canter en Larkin (1993) hun
typologie empirisch onderbouwd hebben en een heldere definitie geven, is
van grote waarde gebleken.
In tegenstelling tot de weinig gespecificeerde modellen die ik
eerder heb behandeld, heeft het onderscheid van Canter en Larkin (1993)
navolging gekregen. Dat deden bijvoorbeeld Warren en collega's (1998). In
hun studie naar 565 verkrachtingen van 108 serieverkrachters codeerden
zij de gegevens uit de aangeleverde opgeloste FBI-casefiles zodat
geografische analyses mogelijk werden. De encounter location
(ontmoetingslocatie), de rape location (de daadwerkelijke plaats delict van
de verkrachting) en drop off (locatie waar de dader het slachtoffer vrijliet
of achterliet) werden in het gegevensbestand verwerkt. Waarschijnlijk
werden deze variabelen gecodeerd omdat deze verschillende plaatsen
binnen één delict van verschillend belang werden geacht; in de resultaten
is merkwaardigerwijs geen onderscheid tussen die locaties gemaakt.
In de analyses maakten Warren en collega's (1998) gebruik van het
onderscheid in marauder of commuter op basis van de cirkelmethode.
Daarnaast gebruiken zij ook het convex hull-polygoon als alternatieve
definitie voor marauders of commuters. Het is niet helder waarom zij dat
doen of hoe hun definitie van convex hull-marauders en -commuters
precies luidt. Zij gebruikten de oppervlakte van de polygonen in de
analyses van de samenhang tussen kenmerken zonder daarover expliciet
hypothesen te formuleren.
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Warren en collega's (1998) stellen wel:
'Implicit to this inquiry is the assumption that some kind of cognitive
symmetry can be determined in the offense decision making of an
offender, so that one known parameter of rapist's offending (i. e., how he
commits his offenses) can be used to better predict or estimate a yet
unascertained component of his activity (i. e., the offender's location)'
(Warren en collega's, 1998, pagina 43).
Het blijft onduidelijk waarop de assumptie van cognitieve
symmetrie bij locatiekeuze van een dader is gebaseerd. Blijkbaar
verwachten Warren en collega's daar constraint-effecten van, effecten die
daders beperken in de keuze voor een locatie om hun misdrijf te plegen.
Warren en collega's (1998) beschrijven resultaten waarin de kortste,
gemiddelde, langste afstand en de oppervlakten van het convex hullpolygoon worden gecorreleerd met demografische, antecedent- en
delictskenmerken, deze geef ik weer in tabel 3.5. Ook kan de verhouding
tussen marauders en commuters worden afgelezen. Tegelijkertijd wordt
ook getoond hoe deze verdeling is als de convex hull-polygoon als
definiëring kan worden gebruikt.35
Tabel 3.5 Verhouding marauders en commuters naar definitie
Definitie

Cirkeldefinitie
Marauder

Convex hull-definitie
Marauder

Marauder

36 (56%)

16 (25%)

Commuter

28 (44%)

48 (75%)

Naar tabel II van Warren en collega's, 1998, pagina 50

Volgens de Canter en Larkin's (1993) cirkeldefinitie kan in dit
onderzoek 56% van de daders als marauder worden geclassificeerd en 44%
als commuter. Dat is een behoorlijk andere verhouding dan Canter en
Larkin (1993) vonden (namelijk 87% versus 13%). Met de convex hull als
35

De aantallen per kolom tellen op tot 64 daders en niet tot de 108 verkrachters waar verder over
gerapporteerd wordt. Of de uitval te maken heeft met problemen van de definitie en de gegevens is
niet duidelijk.
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definitie kan zelfs 75% van de daders als commuter worden getypeerd. Dat
maakt duidelijk dat een glasheldere specificatie van de gebruikte definities
belangrijk is.
Het is ook mogelijk dat het verschil in verdeling van marauders en
commuters tussen de studies van Warren en collega's en Canter en Larkin
verklaard zou kunnen worden door ander reisgedrag van de daders.
Warren en collega's (1998) benadrukken het belang van het verschil in
oppervlakten van de convex hull-polygonen en de cirkel, ofschoon zij geen
verklaring geven voor de waargenomen verschillen. In tabel 3.7 zijn die
resultaten van de oppervlakten weergegeven (naar tabel II Warren en
collega's, 1998).
Tabel 3.6 Reisafstanden en oppervlakten serieverkrachters naar definitie.

Kortste afstand
(in miles)
Gemiddelde afstand
(in miles)
Langste afstand
(in miles)
Oppervlakte van het
polygoon
(in vierkante miles)

CirkelMarauder

Convex
hullMarauder

CirkelCommuter

Convex
hullCommuter

0.74

1.08

2.51

1.66

2.36

3.20

4.03

3.06

4.55

5.51

5.73

4.92

7.62

23.54

11.38

4.51

Naar tabel II van Warren en collega's, 1998, pagina 50.

In het onderzoek van Warren en collega's (1998) blijkt ook dat
resultaten verschillen afhankelijk van de manier waarop de marauder
wordt gedefinieerd. Zo is de gemiddelde afstand tussen plaatsen delict
voor cirkel-marauders kleiner dan voor cirkel-commuters. Als de convex
hull wordt gebruikt, hebben de punten van de plaatsen delict van de
marauders een grotere of ongeveer gelijke afstand tot elkaar dan bij de
commuters. De implicaties van het reisgedrag en de samenhang met de
kenmerken van het delict voor geografische daderprofilering worden door
Warren en collega's (1998) niet besproken, maar kunnen worden afgeleid
uit hun bespreking van de resultaten. Zo staat in een voetnoot van hun
artikel dat de afstanden in hun distance decay-grafiek gestandaardiseerd
zijn – per 0,075 mile intervallen – om rekening te houden met de lokale
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geografische omstandigheden en de perceptie van afstand van de dader
(voetnoot 9 op pagina 46 in Warren en collega's, 1998). Zij vinden kennelijk
dat die factoren van invloed zijn op de criminele reis. Andere kenmerken
die een indicatie geven van de planmatige werkwijze van de verkrachter,
(gedefinieerd als de mate van voorbereiding), hangen samen met de
gereisde afstand. Zo is een verkrachter die middelen meeneemt om zijn
slachtoffer vast te binden en duidelijk herkenbaar een seksuele fantasie tot
uiting brengt (het ritueel in termen van Warren en collega's, 1998) geneigd
om verder te reizen. Daaruit valt een hypothese te destilleren dat daders
die hun delict voorbereiden ook verder reizen. De resultaten van Warren
en collega's (1998) zijn niet eenduidig. Zo blijkt de variabele bindings
obtained een tegenovergesteld verband te laten zien met het gebruik van
'restraints'; een dader die bindings zelf meebrengt, blijft juist dichterbij
huis dan de dader die bindings gebruikt die hij vindt op de plaats delict. De
manier waarop de dader het slachtoffer overmeestert of aanvalt, wat door
Rossmo (2000) als belangrijk onderscheid werd gehanteerd (zie paragraaf
3.2) voor zijn typen daders van ernstige zedendelicten, is in deze studie
slechts onderscheiden in 'con' (oplichting dan wel een smoesmethode) en
'surprise' (plotselinge aanval of overval). Dit gaf geen significante
verschillen in de criminele reis van de serieverkrachters die een van deze
benaderingswijzen hanteerden. Blijkbaar opereren de verkrachters,
ongeacht de voorkeur van benadering, in de buurt van hun woonlocatie.
Warren en collega's (1998) concluderen dat het verschil tussen
marauders en commuters niet te vinden is in de gereisde afstand. Als
mogelijke verklaring geven zij dat verkrachters die rondom hun woning
toeslaan, kennis hebben van een groter geografisch gebied dan degenen
die naar een onbekend gebied reizen. Daarnaast kan ook nog een rol
spelen dat de verkrachters die reizen naar een bepaald gebied, juist
daarheen gaan omdat zij daar doelwitten verwachten. Dit vertalen Warren
en collega's (1998) in een advies voor de opsporing. Als het gebied waarin
de serieverkrachter zijn delicten heeft gepleegd kleiner is dan vier
vierkante mijl, is de kans groter dat hij buiten dat gebied woonachtig is dan
dat hij binnen het gebied van zijn delicten woont. Zij achten het derhalve
mogelijk om op basis van kenmerken en het ruimtelijke patroon van de
plaatsen delict een voorspelling te doen over het type dader. Dat is
bruikbaar voor geografische daderprofilering. Als van de reeks plaatsen
delict kan worden afgeleid of sprake is van een goed te profileren
marauder of van een moeilijk te profileren commuter kan op grond
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daarvan besloten worden al dan niet een profiel te maken. Daarover
spreek ik verder in hoofdstuk 5.
Alston (2001) gebruikt het onderscheid tussen marauders en
commuters om te onderzoeken of dit gevolgen heeft voor de
afstandsverdeling van ontmoetingslocaties van daders en hun slachtoffers
(de eerder genoemde encounter sites) en de woonplaats (woning, werk of
ander bekend ankerpunt) van de serieverkrachters. Alston (2001) geeft
echter een andere omschrijving van commuters, namelijk als daders die
géén delict hebben gepleegd binnen 2,5 tot 5 kilometer van hun
woonplaats. Waarom hij afwijkt van de definitie van Canter en Larkin
(1993) is niet helder.36 In ieder geval leverde zijn manier van aanpak geen
andere resultaten op. Dit lijkt te verklaren door de keuze die Alston (2001)
maakt om de woonplaatsen leidend te laten zijn.
Commuters gebruiken hun woonplaats niet als startpunt, maar
hebben mogelijk wel andere ankerpunten van waaruit zij hun criminele reis
beginnen. Op die manier vertonen ze overeenkomst met het patroon dat
marauders laten zien. De bevestiging van het belang van de woonplaatsen
van de dader in relatie tot de plaatsen waar hij toeslaat is het belangrijkste
resultaat van Alston's (2001) onderzoek naar geografische daderprofilering.
Meaney (2004) onderzocht of de demografische kenmerken van
marauders en commuters van elkaar verschillen. Voor haar onderzoek
heeft zij in totaal 136 daders geselecteerd van drie verschillende typen
delicten, namelijk inbraak, verkrachting en brandstichting. De inbrekers
moesten minimaal drie delicten hebben gepleegd, de zedendaders en
brandstichters twee. De reden van dit onderscheid wordt niet vermeld.
Meaney (2004) stelde volgens de methode van Canter en Larkin (1993) vast
hoe elke dader getypeerd kon worden. Dat leverde onderstaande tabel op:

36

In zijn eindnoten merkt Alston (2001) nog op dat zijn definitie van commuters afwijkt van die van
Canter en Larkin (1993) en dat zijn definitie problematisch was. Echter de uitwerking van die
problemen ontbreekt.
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Tabel 3.7 Verhouding marauders en commuters voor verschillende
kenmerken
Marauder (N = 78)
in %

Commuter (N = 58)
in %

Inbraak

35

65

Brandstichting

90

10

Seksuele delicten

93

7

Mannen

55

45

Vrouwen

73

27

Stedelijk gebied

67

33

Landelijk gebied

49

51

Volwassen dader

59

41

Jeugdige dader

50

50

Alcohol gebruik tijdens delict

73

27

Geen alcohol gebruik tijdens
delict

53

47

Kaukasisch

58

42

Inheems

55

45

Naar Meaney (2004), pagina 128.

We moeten er wel rekening mee houden dat sommige rijen in deze
tabel op weinig waarnemingen berusten. Het verschil in de verdeling van
de inbrekers, brandstichters en zedendaders verklaart Meaney (2004)
vanuit de veronderstelling dat brandstichters en zedendaders impulsiever
zijn dan inbrekers bij het plegen van hun delict. Ze neemt aan dat
brandstichters en zedendaders meer emotioneel gemotiveerde daders zijn
die minder rationeel te werk gaan. Inbrekers creëren bewust enige afstand
tussen de plaats delict en hun woonhuis, waar brandstichters en
zedendaders toeslaan in een voor hen bekende omgeving. De verdeling
naar verschillende variabelen levert een interessant inzicht op in hoe
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verschillende factoren van invloed kunnen zijn op het ontstaan van een
patroon van een marauder of commuter voor de plaatsen delict. Deze
variabelen vallen wel samen met één dader waardoor het belang van het
vaststellen van de persoon van de dader duidelijk ook van belang is voor
geografische daderprofilering, aldus Meany (2004).
Ook Kocsis en Irwin (1997) onderzochten het onderscheid tussen
marauders en commuters met de cirkelmethode van Canter en Larkin
(1993) aan de hand van het gedrag van zedendaders, brandstichters en
inbrekers. Kocsis en Irwin (1997) onderzochten de ruimtelijke patronen van
24 serieverkrachters, 22 seriebrandstichters en 27 serie-inbrekers. De
daders moeten minimaal twee delicten hebben gepleegd om als seriedader
in de analyse te worden betrokken. Hoewel twee locaties moeilijk tot een
cluster zullen leiden, zien zij dit toch als voldoende. Nabijheid van plaatsen
delict ten opzichte van elkaar kan gebruikt worden als indicatie van de
geografie van de dader. De FBI (Ressler, Douglas, Burgess en Burgess,
1992), zo stellen Kocsis en Irwin (1997), heeft clusteranalyse voorgesteld
voor het relateren van de geografische locaties van delicten aan de
woonlocatie van de dader.
'…the tighter the cluster of offence sites, the closer this area will be to the
offenders' residence or place of employment' (Kocsis en Irwin, 1997,
pagina 196).
Deze hypothese houdt in dat hoe dichter de plaatsen delict bij
elkaar liggen, hoe dichterbij de dader zal wonen of werken. Hoewel niet in
de termen van het onderscheid tussen marauders en commuters
beschreven, is de relatie tussen de clustering van de locaties en de
woonplaats duidelijk verondersteld.
Kocsis en Irwin (1997) stellen dat aan drie assumpties voldaan moet
worden om de cirkelmethode te kunnen gebruiken. Ten eerste dient er
voldoende bewijs te zijn dat een dader vanuit een vaste locatie opereert.
Ten tweede moet een afgebakend gebied bestaan waarin de misdrijven zijn
gepleegd. En ten derde moet gebruik worden gemaakt (door de
onderzoekers) van de simpelste principes van geometrie. Daarom, stellen
Kocsis en Irwin (1997), is gebruikgemaakt van de cirkel. Deze assumpties
zijn echter niet zo expliciet verwoord door Canter en Larkin (1993) en zijn
een interpretatie van Kocsis en Irwin (1997).
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Kocsis en Irwin (1997) bediscussiëren dat voor het belang van de
accuratesse van het cirkelmodel, de cirkel daadwerkelijk alle
misdaadlocaties moet omvatten om de geldigheid van het onderscheid te
kunnen onderzoeken. Opvallend is dat zij daarbij blijven vasthouden aan de
cirkelvorm voor het definiëren van de criminal range:
'What is required in this context is a generic method for constructing the
smallest possible circle that still covers all offence sites' (Kocsis en Irwin
(1997), pagina 203).
De cirkeltest zoals zij die uitvoerden, bestaat uit het bepalen in
hoeverre de cirkel zoals die gedefinieerd is door Canter en Larkin (1993),
daadwerkelijk alle plaatsen delict omvat. Vanuit de geometrie geredeneerd
zullen de meeste, maar niet noodzakelijk alle, delicten in de cirkel vallen.
Dat is van belang voor de cirkelmethode, omdat als een groot aantal
plaatsen delict buiten de cirkel zou vallen de validiteit – op basis van deze
definitie – van het onderscheid tussen marauders en commuters verloren
gaat. Het is daarom enigszins vreemd dat ook daders met twee delicten in
de analyse zijn opgenomen door Kocsis en Irwin (1997). Zij kunnen immers
niet anders dan voldoen aan het cirkelmodel. Hun bevindingen zijn dat 79%
van de serieverkrachters al hun delicten in de cirkel pleegden. Voor
seriebrandstichters is dat 82% en bij serie-inbrekers 70%. Ze rapporteren
niet hoeveel delicten niet in de cirkels liggen bij de ruimtelijke patronen die
niet voldoen aan het cirkelmodel (resp. 21%, 18% en 30% van de daders).
Na deze cirkeltest is geanalyseerd wat de verhouding tussen
marauders en commuters in de onderzoekspopulatie is. Zij hanteren de
oorspronkelijke definitie van Canter en Larkin (1993), maar het is niet
duidelijk hoe hun bevinding van de geldigheid van het cirkelmodel (zoals
hierboven beschreven) van invloed is geweest. De verhoudingen zijn als
volgt: 71% van de serieverkrachters, 82% van de seriebrandstichters en
48% van de serie-inbrekers zijn te beschrijven als marauders. Dat komt
redelijk overeen met de verhoudingen in de eerdere studies. Kocsis en
Irwin (1997) merken het belang van dit onderscheid op voor de opsporing:
'while the domestic base of a rapist or an arsonist may reasonably be
predicted to be found within the boundary of the criminal's known offence
sites, the base of the burglar is no more likely to lie within the criminal
range as to lie outside it. Circle theory thus appears to have greater utility
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for the psychological profiling of rapists and arsonists than it does for that
of burglars' (Kocsis en Irwin (1997), pagina 204).
Alleen constateren zij niet dat om een bijdrage te kunnen leveren
aan de opsporingspraktijk het mogelijk moet zijn om te diagnosticeren of
een serie misdrijven door een marauding of commuting dader is gepleegd.
Kocsis (2006) test de cirkeltheorie nogmaals voor de eventuele
praktische toepassingen voor de opsporing door te onderzoeken na
hoeveel delicten (en meerdere locaties) de cirkel een weergave geeft van
de woonlocatie van de dader. Zijn bevinding was dat de cirkel die
gebaseerd werd op de eerste vier misdrijven over het algemeen de
woonlocatie van de dader bevatte (zie figuur 3.8) en dat die cirkel kleiner
was, in 69% van de gevallen, dan de cirkel die werd gebaseerd op alle
delicten in de serie.

Bron: Kocsis (2006)
Figuur 3.8 Toepassing cirkeldefinitie op volgorde van delicten
Kocsis (2006) merkt zelf, terecht, op dat dit alleen van nut is in
zaken waarin de dader zich als domocentrisch commuter gedraagt, ofwel
een marauder is. Kocsis (2006) ontwikkelt dit model verder door de
ontwikkeling in afstand naarmate een serie vordert te analyseren. Hij
onderzocht in hoeverre daders later in hun serie dichterbij toesloegen of
juist verder weg gingen. Kocsis (2006) concludeerde dat daders naarmate
zij meer misdrijven pleegden, dichter bij huis toesloegen. Hoewel hij
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aangeeft dat dit tot een verdere verfijning van het geografische profiel kan
leiden, is niet geheel duidelijk hoe. In een figuur staat enige uitwerking
hiervan, maar de toelichting ontbreekt (Kocsis, 2006, figuur 10.5 op pagina
185). Een nadeel van het model dat Kocsis (2006) niet signaleert is het
sterke belang dat aan de volgorde van de delicten wordt gegeven. In een
lopend opsporingsonderzoek is lang niet altijd duidelijk of zeker wat het
eerste delict in een serie is, laat staan het laatste. Het toepassen van het
model van Kocsis kan dan verkeerde voorspellingen geven als de volgorde
van de delicten anders is geweest dan wordt veronderstelt in het
opsporingsonderzoek.
In een aantal stappen legt Kocsis (2006) uit hoe een simpele manier
van geografische daderprofilering volgens hem zou kunnen werken. De
eerste stap is het vaststellen van de toepasbaarheid van de methode in de
zaak. Daarbij geeft Kocsis (2006) aan dat voor delicten waarbij de dader
vooral lijkt te opereren met zijn huis als vertrekpunt de methode geschikt
zal zijn. Voor delicten als serie-inbraak zou dat niet gelden. Dit lijkt
gebaseerd te zijn op zijn onderzoek naar het cirkelmodel en het
onderscheid in marauders en commuters (Kocsis en Irwin, 1997), dit
onderscheid komt echter niet aan bod in deze aanbeveling.
De volgende stappen gaan over het vinden van de informatie en het
gebruik van de juiste plattegronden, bij stap 6 echter komt een belangrijk
nieuw punt naar voren.
Als sprake is van clustering van een aantal plaatsen delict, dan is het gebied
dat binnen de cirkel daarbij het dichtst in de buurt ligt waarschijnlijk
belangrijk, zo stelt Kocsis (2006). Alleen is de definitie van clustering en de
toepassing daarvan in het geografische profiel niet aangegeven. Deze stap
komt overigens sterk overeen met de notie van het bestaan van een
afstandsvervalmodel (zoals besproken in hoofdstuk 2 paragraaf 2.4), die
enige mate van clustering van plaatsen delict (in de buurt van de
woonplaats van de dader) voorspelt. Kocsis (2006) constateert hier de
mogelijke praktische implicatie van clustering van de plaatsen delict,
waaraan de ontwikkelaars van de afstandsvervalmodellen geen aandacht
besteden. Over het gebruik van een mate van clustering voor het verfijnen
van geografische daderprofilering kom ik later te spreken.
Uiteraard weten we bij een onbekende dader niet of het om een
marauder of een commuter gaat, omdat we zijn woonadres nu juist niet
kennen. Aan de hand van kenmerken van de plaatsen delict zal ik in
paragraaf 3.5 onderzoeken of het mogelijk is te achterhalen of we met een
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marauder of commuter te maken hebben, om zodoende het Canter en
Larkin-onderscheid bruikbaar te maken voor de opsporing.
In hoeverre het maken van geografische profielen mogelijk is voor
marauders en commuters zal ik nu eerst beschrijven aan de hand van de
resultaten van het experiment dat ook in hoofdstuk 2, paragraaf 2.6.1 aan
bod is gekomen. In de volgende paragraaf ligt de nadruk op de accuratesse
van de voorspelling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in marauders
en commuters.
3.4

Profileren van marauders en commuters

De typering van het reisgedrag van een dader is van belang voor
geografische daderprofilering, zo stellen meerdere auteurs (zie onder
andere Rossmo, 2000; Canter en Larkin, 1993; Kocsis en Irwin, 1997; Kocsis,
2006). Paulsen (2007) schrijft dat geografische profileerders het er in ieder
geval over eens zijn dat een geografisch profiel alleen gemaakt moet
worden als de dader een marauder is. Meaney (2004), Kocsis en Irwin
(1997) en Kocsis (2006) wijzen, net als Paulsen (2007), op de implicaties
van de verschillen tussen marauders en commuters die van invloed zouden
kunnen zijn op geografische daderprofilering. Zo stelt Meaney (2004):
'The utility of further differentiation between commuters and marauders
as a profiling tool may prove beneficial if a pattern of behaviour has been
established within a number of linked offences. ' (Meaney, 2004, pagina
135).
Laukkanen en Santtila (2006) onderzochten of kenmerken van de
modus operandi kunnen bijdragen aan de geografische profilering van
Finse marauding en commuting overvallers. Als methode voor geografisch
profileren gebruikten zij de journey to crime-module van CrimeStat II,
waarbij ze de distance decay-functie kalibreerden op de gegevens.
Daarnaast gebruikten Laukkanen en Santtila twee subfuncties, die zij
onderscheiden op basis van modus operandi en de correlatie van een korte
of lange criminele reis.37 Zo konden zij voor elke dader een geografisch
daderprofiel maken op basis van de algemene en de gespecificeerde

37

Laukkanen en Santtila (2006) geven hierbij geen concrete afstand aan, in meters of kilometers, in
hun onderscheid tussen een korte en lange criminele reis.
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gekalibreerde distance decay-functies.38 Uit de resultaten blijkt, zoals te
verwachten is, dat de woonplaatsen van overvallers die zich als marauder
(volgens de cirkeltheoriedefinitie) gedroegen aanzienlijk beter voorspeld
kunnen worden dan woonplaatsen van commuting overvallers.
Het gebruik van de afbakening van het analyse- en
voorspellingsgebied dat bij distance decay-methoden van geografische
daderprofilering gehanteerd wordt, is een impliciete hypothese dat de
dader, op zijn minst, binnen dat zoekgebied zal wonen. Dat geldt ongeacht
het onderscheid naar marauder of commuter van Canter en Larkin (1993)
of de typen van Rossmo (2000), terwijl in de geografische
profileringssoftware van beiden (Dragnet van Canter (2000) en Rigel van
Rossmo (2000)) deze procedure van afbakening wordt gehanteerd.39
Hoewel Canter (2000) en Rossmo (2000) omstandig verschillende
typen van reizende daders beschrijven, verbinden zij dat niet aan het
zoekgebied dat moet worden vastgesteld voor een geografisch
daderprofiel. Zowel Canter (2000) als Rossmo (2000) houden geen rekening
met de typen reizende daders die zij zelf beschrijven. Dat terwijl uit hun
mathematische methoden volgt dat een dader alleen accuraat voorspeld
kan worden als zijn woonplaats binnen het gebied van opereren ligt. De
uitwerking van de wiskundige methoden van geografische daderprofilering
heb ik in hoofdstuk 2 behandeld. Daarmee is echter de vraag hoe moeilijk
het is commuters geografisch te profileren, nog niet empirisch beantwoord.
3.4.1 Experiment X Marks the spot – deel 2
In een experiment lieten wij rechercheurs, studenten en het
computerprogramma CrimeStat een voorspelling maken van de
woonplaats van daders van seriemoorden en van serie-inbraken (Van der
Kemp, Van Ruth, Blokland en Snook, 2005). Dit experiment kwam in
hoofdstuk 2 al ter sprake. Na enige training was de accuratesse van de
voorspellingen van de rechercheurs en studenten gelijkwaardig aan die van
CrimeStat. Voor zowel de proefpersonen als de software gold dat de
voorspellingen van seriemoordenaars accurater waren dan voor de serieinbrekers. Bij het experiment was echter in het aangeboden experimentele
materiaal (zie figuren 3.9 en 3.10) geen onderscheid gemaakt tussen
38

Dit deden Laukkanen en Santtila (2006) door de gegevens van de daders die voorspeld moesten
worden uit de gegevens te laten waarop de kalibratie van de functie werd gebaseerd.
39
Zie voor de gedetailleerde beschrijving van de procedures paragraaf 2.6.1.
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marauders en commuters. De respondenten wisten niet of ze een
voorspelling van een marauder of commuter gaven. En het bestaan van dit
onderscheid was hen ook niet toegelicht.

Figuur 3.9 Seriemoordenaars commuter en marauder
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Figuur 3.10 Serie-inbreker commuter en marauder
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In tien plattegronden van seriemoordenaars kunnen drie daders als
commuters worden geclassificeerd volgens de cirkeldefinitie van Canter en
Larkin (1993). Zeven van de tien seriemoordenaars zijn in dit experiment
daders die binnen het gebied van hun delicten wonen, marauders. In de
tien plattegronden van serie-inbrekers zijn vier van de tien inbrekers
commuter. Hoe dat de resultaten heeft beïnvloed, zal ik laten zien.
Eerst dient nog een kanttekening te worden gemaakt. Een van de
twee heuristieken die bij het experiment als training werd gegeven, is de
cirkelheuristiek (zie voor de uitleg hoofdstuk 2, paragraaf 2.6.2). Dit is het
cirkelmodel van een marauder volgens Canter en Larkin (1993). Daarmee
werden de proefpersonen eigenlijk op het verkeerde been gezet, omdat
het gedrag niet voor alle daders aan dit patroon voldeed. Dit is
vergelijkbaar met een opsporingssituatie waarin geografische
profileringssoftware wordt ingezet. Ook de software is immers blind voor
het onderscheid tussen marauders en commuters en voorspelt beide typen
met dezelfde methode. Als in de zaak die geprofileerd is een dader een
commuter blijkt te zijn, levert de voorspelling van zijn woonplaats niet de
juiste locatie op.
In een vergelijking van de resultaten van de voorspellingen voor de
marauders en commuters zagen we een duidelijk verschil optreden in de
accuratesse. Voor het voorspellen van seriemoordenaars gold dat de
marauders goed door alle proefpersonen (zowel door de rechercheurs als
door de leken) en de software waren te voorspellen. De commuters onder
de seriemoordenaars waren door allen matig te voorspellen. Bij de serieinbrekers gold een vergelijkbare uitkomst, maar het verschil in accuratesse
was groter. In de onderstaande grafiek in figuur 3.11 staan de resultaten
van de voorspellingen van de serie-inbrekers weergegeven.
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Figuur 3.11 Grafiek resultaten voorspellingen inbrekers
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De grafiek in figuur 3.11 toont dat serie-inbrekers die als marauders
(respectievelijk aangeduid als (mau) en serial burglar marauder) te
beschrijven zijn, beter voorspeld kunnen worden dan commuters
(aangeduid als serial burglar commuter en (com)). Dat geldt zowel voor de
proefpersonen zonder training als voor degenen met training (zie in de
grafiek bij fase 1). In de experimentele conditie is wel een effect van de
heuristieken zichtbaar. Zowel de studenten (t(113)=2.691, p<0.008) als de
rechercheurs (t(195)=3.486, p<0.001) deden significant accuratere
voorspellingen in het tweede deel van het experiment.
De voorspelling van CrimeStat van de marauder-serie-inbrekers is
echter nog accurater als de foutafstanden van de voorspellingen als
criterium worden genomen (studenten: t(18)=5.860, p<0.001;
rechercheurs: t(37)=5.429, p<0.001).
De voorspelling van commuter-serie-inbrekers wordt juist niet
accurater als de foutafstanden van de voorspellingen als criterium worden
gebruikt. De voorspelling van CrimeStat heeft de hoogste foutenmarge en
zoals te verwachten was, hebben de proefpersonen die de heuristieken
hanteren, daarna de grootste afwijking. Proefpersonen zonder enige
training scoren, relatief, het minst slecht qua voorspelling van commuterserie-inbrekers.
3.4.2 Conclusie experiment deel 2
Een marauder kan met elk van de methoden die ik in hoofdstuk 2
beschreef, goed worden geprofileerd (zie Paulsen, 2006; Snook en
collega's, 2004). Een commuter is met elk van de methoden niet goed
profileerbaar (Van der Kemp, Van Beijsterveldt en Pulinckx, 2005).
Overigens is het duidelijk dat als de voorspelling een gebied binnen de
plaatsen delict aanduidt en de dader binnen zijn range van opereren zijn
woonlocatie heeft, de foutenmarge klein zal zijn. Bij een commuter geldt
juist het omgekeerde, aangezien de woonlocatie op elk punt in 360° rond
het voorspelde gebied kan liggen, zal de foutenmarge ook gemiddeld
groter zijn. Elk punt in elke richting buiten het afgebakende zoekgebied zou
zijn woonplaats kunnen zijn.
Nu empirisch is vastgesteld dat het onderscheid tussen marauders
en commuters een belangrijke kanttekening is bij geografisch profileren,
rijst de vraag of deze typen – voordat een geografisch profiel wordt
gemaakt – te diagnosticeren zijn. In een opsporingssituatie is het immers
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van belang om efficiënt met mensen en middelen om te gaan en het
middel van geografische profilering pas in te zetten als dat een nuttige
bijdrage kan leveren. In hoeverre het vaststellen van het type dader
mogelijk is op basis van kenmerken van de delicten in een serie vóórdat de
dader bekend is, is de centrale vraag in de Haaglandenstudie die ik in de
volgende paragrafen zal bespreken. Deze Haaglandenstudie is gebaseerd
op Van der Kemp, Van Beijsterveldt en Pulinckx, (2005), Van Beijsterveldt
(2006) en Pulinckx (2006). Van Beijsterveldt en Pulinckx deden onder
begeleiding van Van der Kemp en Elffers onderzoek naar het onderscheid
tussen marauders en commuters in het kader van hun stages bij het
Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).
Voor een uitgebreider overzicht van hun studies verwijs dan ik ook naar de
scripties van Van Beijsterveldt (2006) en Pulinckx (2006). Over een aantal
van de resultaten van hun studies zal ik rapporteren in de volgende
paragrafen.
3.5

Haaglandenstudie marauders en commuters

Of een dader aangemerkt wordt als een marauder of commuter is
afhankelijk van de geografische afbakening van zijn home range. Die
afbakening kan worden bepaald door middel van de cirkel die Canter en
Larkin (1993) beschrijven of door een convex hull te gebruiken zoals
Warren en collega's (1998). In deze studie pas ik beide afbakenmethodes
toe. Daardoor kunnen de resultaten worden besproken ten opzichte van
eerdere studies die de Canter en Larkin-cirkel gebruikten (zoals Barker,
2000; Meaney, 2004; Kocsis en Irwin, 1997; Kocsis, Cooksey, Irwin en Allen,
2002) en de studie van Warren en collega's (1998) die de convex hull als
definitie gebruiken. De vraag die moet worden beantwoord, is of daders
kunnen worden herkend als marauders of commuters op basis van
informatie die tijdens de opsporing bekend is.
3.5.1 Haaglandendata
De gegevens die worden gebruikt in deze studie zijn afkomstig uit
het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politieregio Haaglanden. Het
betreft de politieregistraties van aangiften van delicten op peiljaar 2002 en
registraties van verdachten. Van elke verdachte in 2002 is bekend van welk
delict of welke delicten hij verdacht is. Ook is er van de verdachte
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informatie bekend zoals geslacht, leeftijd en laatst bekende adres.
Daarnaast bevat het HKS de antecedenten van de verdachte, voor zover die
bekend zijn bij de politie. Van elk delict in de criminele carrière van de
verdachte zijn het type delict, de pleegdatum, het tijdstip, de locatie,
modus operandi en de buit geregistreerd. Het totale gegevensbestand
bestaat uit 5826 verdachten, woonachtig in de politieregio Haaglanden.
Van dit gegevensbestand is een selectie gemaakt voor het onderzoek naar
het onderscheid tussen marauders en commuters. De selectie bevat de
verdachten die van ten minste vier vermogensdelicten worden verdacht.
Voor het gebruik van de cirkeldefinitie zijn minimaal twee delicten op
verschillende locaties nodig, maar het bepalen van een convex hull is pas
zinvol bij minimaal drie verschillende locaties. Om er zeker van te zijn dat
er steeds ook een convex hull kan worden bepaald, is in deze studie
gekozen voor een ondergrens van vier delicten. Bij een selectie uitgaande
van slechts drie delicten is het risico immers te groot dat er toch geen
convex hull bepaald kan worden, doordat de selectie gevallen bevat
waarbij twee delicten op één locatie zijn gepleegd.
De selectie resulteert in 1609 verdachten. Deze verdachten
pleegden gezamenlijk 30914 vermogensdelicten gedurende hun gehele
criminele carrière, waarbij de gemiddelde duur van de criminele carrière
acht jaar is. Wanneer ook andere type delicten van dezelfde verdachten
worden bekeken, komen we tot een totaal van 39852 delicten. Voor al
deze verdachten is het ruimtelijk patroon van de aan hen toegeschreven
delicten vastgesteld op grond van de coördinaten van de plaatsen delict.
Dat ruimtelijke patroon en de laatst bekende woonlocatie dienen als
uitgangspunt voor de classificatie in marauders en commuters.
3.5.2 Haaglandenstudie operationaliseren van marauders en
commuters
Om een onderscheid te maken tussen marauders en commuters
kunnen twee methodes worden gebruikt. Canter en Larkin (1993) hanteren
de zogenaamde cirkeldefinitie. Warren en collega's (1998) bieden met de
convex hull een tweede methode om marauders en commuters te
onderscheiden. Om de convex hull van de series delicten van iedere
verdachte te bepalen is gebruikgemaakt van CrimeStat. We spreken over
een marauder wanneer de woonplaats van de verdachte binnen de
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aangegeven convex hull valt en van een commuter bij een woonplaats
buiten het afgebakende gebied.
Voor elke verdachte is, met behulp van het geografisch
informatiesysteem ArcGIS 9.3, een plattegrond op basis van de coördinaten
van de plaatsen delict en laatst bekende woonplaats gemaakt. Dit is
gedaan voor zowel series bestaande uit enkel de aan de verdachte
toegeschreven vermogensdelicten als series bestaande uit de plaatsten
delict van alle type delicten die aan de verdachte zijn gekoppeld.
3.5.3 Haaglandenstudie, marauders en commuters
In tabel 3.8 is zichtbaar dat bij marauders de gemiddelde afstand
tussen de plaatsen delicten groter is, dan bij commuters. De convex hullmethode resulteert in een verschil in gemiddelde afstand van ongeveer
750 meter tussen de marauders en de commuters. De resultaten met de
cirkelmethode laten een grotere gemiddelde afstand zien, te weten rond
de 1000 meter.
Tabel 3.8 Afstand tussen plaatsen delict (in meters)
Cirkel

Convex hull

Commuter

Marauder

Commuter

Marauder

N

547

1062

901

708

Gemiddelde afstand in
meters

2677

3658

2966

3743
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Barker (2000) heeft onderzoek gedaan naar het reisgedrag van
inbrekers. In dit onderzoek, waarbij gebruikgemaakt is van de
cirkelmethode, was de gemiddelde afstand tussen de woonplaats en de
plaatsen delict kleiner dan de gemiddelde afstand tussen de afzonderlijke
delicten van de inbrekers. Opvallend daarbij was dat de meeste verdachten
op grond van de cirkelmethode als marauder beschouwd (90%) werden.
Zoals af te lezen valt in tabel 3.8 en 3.9 geldt ook voor de verdachten die
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getypeerd worden als marauders uit de Haaglandenstudie, dat de
gemiddelde afstand tussen woonplaats en plaatsen delict kleiner is dan de
afstand tussen plaatsen delict onderling. Bij de cirkelmethode is het
verschil nagenoeg 380 meter. Wanneer de convex hull-methode wordt
toegepast, wordt dit verschil zelfs bijna 600 meter.
Tabel 3.9 Afstand tussen woonplaats en plaatsen delict (in meters)
Cirkel

Convex hull

Commuter

Marauder

Commuter

Marauder

N

547

1062

901

708

Gemiddelde afstand in
meters

4995

3279

4425

3148
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Wanneer we de commuters nader bekijken, valt echter op dat
hierbij de gemiddelde afstand tussen woonplaats en plaatsen delict juist
groter is dan de gemiddelde afstand tussen de delicten onderling. Voor de
commuters op grond van de cirkelmethode is het verschil ruim 2300 meter.
Worden de commuters geclassificeerd op grond van de de convex hullmethode dan is het verschil ruim 1400 meter.
De gemiddelde afstand tussen woonplaats en plaatsen delict is voor
de opsporing praktisch gezien niet te gebruiken om een indicatie te krijgen
of de verdachte als marauder of commuter getypeerd kan worden: de
dader en diens woonplaats zijn immers een ontbrekende en nog
onbekende factor.
3.5.4 Haaglandenstudie voorspelling marauders of commuters
De vraag in deze studie is of aan de hand van kenmerken van series
van delicten een voorspelling kan worden gemaakt of een dader een
marauder of een commuter is. Het maken van een voorspelling over het
type dader is voor geografische daderprofilering alleen zinvol als die
voorspelling kan worden gemaakt op basis van informatie die tijdens een
opsporingsonderzoek bekend is. De huidige stand van onderzoek naar
typen reizende daders biedt hiervoor nog geen houvast. Het is eenvoudig
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niet bekend welke variabelen voorspellend zijn voor een van de typen.
Deze studie is dan ook exploratief van aard. We onderzoeken met
logistische regressieanalyse welke kenmerken van delicten zinvol zouden
kunnen bijdragen aan het voorspellen van marauders en commuters.
Hiertoe zijn de demografische variabelen, de variabelen van modus
operandi en omstandigheden, de variabelen van reisgedrag, en de overige
variabelen in twee categorieën verdeeld. De eerste categorie bevat
kenmerken of variabelen die altijd bekend zijn over een serie delicten. De
tweede categorie bevat kenmerken of variabelen die mogelijk bekend
kunnen zijn, maar waarover niet in alle gevallen gegevens zijn
(respectievelijk in tabel 3.10 en 3.11). Tabel 3.10 toont dat de variabele dag
van de week, de precieze dag waarop het delict is gepleegd, niet altijd
bekend is. Dit kenmerk is toch ingedeeld in de categorie bekende
variabelen, omdat wel vast te stellen is wat de eerste dag is waarop het
delict gepleegd kan zijn.
Door het onderscheid in bekende en mogelijke bekende variabelen
te gebruiken kan worden onderzocht wat het effect is op de voorspelling of
men te maken heeft met een marauder of een commuter is.
Voor elke verdachte is per variabele bepaald of een dader
gespecialiseerd is of niet. Specialisatie betekent in dit geval de mate waarin
een dader systematisch dezelfde keuze maakt voor bijvoorbeeld een
bepaald type wapen of een bepaalde dag van de week om zijn delict te
plegen. Een verdachte wordt als specialist gecategoriseerd als die variabele
bij ten minste 50% van zijn delicten voorkomt (in de tabel 3.10 staat dit per
delict gespecificeerd). Als voorbeeld; Een verdachte wordt gecategoriseerd
als gespecialiseerd in wapengebruik wanneer hij minstens bij de helft van
de delicten uit de aan hem toegeschreven serie delicten gebruikgemaakt
heeft van een wapen.
Tabel 3.10 Bekende variabelen
Bekende variabelen
Gemiddelde afstand
tussen de delicten
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De gemiddelde afstand tussen de plaatsen delict wordt
bepaald op basis van de hemelsbrede afstand tussen
de X- en Y-coördinaten van de plaatsen delict
onderling.

Modus operandi

De modus operandi is op basis van aan de
aanwezigheid van kenmerken in de gegevens in
categorieën ingedeeld; insluipen, gebruik van een
knip- of breekvoorwerp, dragen van een masker,
gebruik valse sleutel, gebruik van een valse naam en
gebruik van een wapen. Per dader is bepaald in
hoeverre hij gespecialiseerd is in een van de
categorieën van modus operandi. Hij is gespecialiseerd
als meer dan de helft van zijn delicten dezelfde modus
operandi heeft.

Wapengebruik

Bij wapengebruik zijn drie categorieën onderscheiden:
gebruik van een (schijn)vuurwapen, steekwapen of
een slag- of stootwapen. Per dader is bepaald of er
sprake is van wapengebruik. Vervolgens is de mate van
specialisatie bepaald. Als hij bij meer dan de helft van
zijn vermogensdelicten gebruikmaakte van een wapen,
is hij als specialist aangeduid.

specialisatie
wapengebruik

De specifieke voorkeur van een bepaald type wapen is
bepaald om vast te stellen of de dader een specialist
voor vuurwapens, slag- of stootwapens of
steekwapens kan worden genoemd. Indien de dader
bij meer dan de helft van zijn delicten gebruikt maakte
van één type wapen, is hij als specialist
gecategoriseerd.

Geweldgebruik

In de gegevens kunnen delicten vermeld staan als
diefstal met geweld en afpersing. Deze zijn als
vermogensdelicten met geweld beschouwd. Op basis
hiervan is voor iedere dader vastgesteld of hij ooit een
vermogensdelict met geweld heeft gepleegd.

Gewelddadig

Een dader wordt als gewelddadig gecategoriseerd als
bij meer dan de helft van zijn vermogensdelicten
geweld heeft gebruikt.

Seizoen

Indien een dader de meerderheid van zijn
vermogensdelicten in één bepaald seizoen heeft
gepleegd, is hij als specialist gecategoriseerd voor het
seizoen waarin hij zijn meeste delicten pleegt.
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Temperatuur

De variabele tempratuur is een indeling naar koude en
warme periodes in het jaar. Op basis van de seizoenen
waarin een dader zijn delicten pleegt, wordt hij
ingedeeld als specialist of niet. Wanneer een dader
meer dan de helft van zijn vermogensdelicten in de
herfst en in de winter heeft gepleegd, is hij
gespecialiseerd in koude dagen. Bij een meerderheid
van vermogensdelicten in de lente en zomer, is hij
gecategoriseerd als gespecialiseerd in warme dagen.

Dag van de week:

De pleegdag is niet altijd exact bekend. Een inbraak
kan bijvoorbeeld pas het worden ontdekt na vakantie.
De gegevens bevatten de data vanaf het moment het
dat delict kan zijn gepleegd tot de datum waarop het is
geconstateerd. het is dan onduidelijk wanneer het
delict precies heeft plaatsgevonden. Om de dag te
bepalen is de datum vanaf wanneer het delict heeft
plaats kunnen vinden gebruikt. Vervolgens is bepaald
of een dader meer dan de helft van zijn delicten op
één specifieke dag pleegt en dus gespecialiseerd is.

Begin of eind van de
week

Indien een dader de meerderheid van zijn delicten in
het weekend (vrijdagavond, zaterdag en zondag) of
doordeweeks pleegt, word hij specialist genoemd.
Respectievelijk voor het eind of het begin van de
week.

Intensiteit

De mate van intensiteit van het plegen van delicten
van een dader wordt vastgesteld door het totaal
aantal gepleegde delicten te delen door de
tijdsperiode van de criminele carrière. Vervolgens zijn
daders gecategoriseerd in vier even grote groepen als
helemaal niet intensief, niet intensief, redelijk
intensief en intensief op basis van de rangorde van de
intensiteit van elke dader.

Regelmaat

De mate van regelmaat heeft betrekking op het ritme
van het plegen van delicten van een dader,
bijvoorbeeld als hij een vast aantal dagen tussen de
delicten heeft. Aan de hand van de variatiecoëfficiënt
(de standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde)
kan de mate van regelmaat van een dader worden
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bepaald. Door deze berekening te hanteren wordt de
regelmaat bepaald onafhankelijke van de lengte van
de criminele carrière van een dader.
Buit

Vermogensdelicten zijn delicten die gepleegd worden
omdat er een buit te verkrijgen is. De meest
voorkomende soorten buit in de gegevens zijn gebruikt
om de volgende categorieën in te delen; geld,
portemonnees, horloges + juwelen + sieraden en
tafelzilver, geluid- en beeldapparatuur, computer, filmen fotomateriaal, , gereedschap, huishoudelijke
artikelen en apparaten, cosmetica, , kleding + textiel
en schoeisel, zakken + tassen en koffers,
vervoersmiddelen, genotmiddelen, en
waardepapieren. De mate van specialisatie van een
dader; is hij specialist of niet en zo ja, waarin, wordt
bepaald wanneer meer dan de helft van zijn
vermogensdelicten één bepaald soort buit zijn.

Tabel 3.11 Mogelijk bekende variabelen
Mogelijk
bekende
variabelen
Leeftijd

De leeftijd van de dader ten tijde van zijn laatst gepleegde
delict is bepaald op basis van de gegevens in de
politieregistraties.

Geslacht

Het geslacht van de dader is genoteerd. De gegevens bevatten
informatie van 1448 mannen en 161 vrouwen.

Etniciteit

Op basis van de gegevens in de registratie is de etniciteit
vastgesteld als Nederlands of niet-Nederlands. In de
politieregistraties is etniciteit gebaseerd op het geboorteland
en de nationaliteit van de verdachte. Indien één van deze
twee niet-Nederlands is, is de etniciteit van deze dader
vastgesteld als de niet-Nederlandse.
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AlcoholVan een dader is op basis van de gegevens niet te bepalen of
en/of
er sprake was van alcohol- en/of drugsgebruik ten tijde van
drugsgebruik het plegen van het delict. Wel is geregistreerd is er bij de
dader sprake is van een alcohol- en/of drugsverslaving. Zo is
voor de daders vastgesteld in welke categorie; 1) alcohol, 2)
drugs, 3) zowel alcohol als drugs, en 4) geen, ze vallen.

Een aantal nominale variabelen is voor de analyse
getransformeerd tot dummyvariabelen. In een lineaire regressie toont de
bijdrage van een dummyvariabele behorend bij één variabele welk verschil
er bestaat tussen eenheden waarvoor deze dummy op 1 staat (de
betreffende eenheid hoort in die categorie) ten opzichte van een
referentiecategorie (waarvoor geen dummy wordt aangemaakt). Ook voor
ordinale en intervalvariabelen zijn in eerste instantie dummyvariabelen
aangemaakt. Dit is gedaan om te analyseren of de variabele een lineair
effect heeft en in oorspronkelijke vorm kan worden gebruikt in een
logistische regressieanalyse. Een voorbeeld: bij de dummyvariabelen van
regelmaat blijkt dat lineariteit maakt dat de oorspronkelijke variabele
regelmaat in de logistische regressieanalyse opgenomen is. Op basis van de
analyse met dummyvariabelen van intensiteit blijkt dat deze verdeling niet
lineair is. In de verdere analyse wordt in dit geval in plaats van de
oorspronkelijke variabele dan ook de dummyvariabelen van intensiteit
gebruikt.
Verder dient te worden opgemerkt dat er in de beschrijvende
analyse variabelen zijn aangetroffen waarvan de waarde bij enkele
verdachten onbekend is. Dit is het geval voor de variabelen leeftijd,
geslacht, etniciteit, wapengebruik en mobiliteit. De waarden voor de
variabelen leeftijd bij eerste delict, etniciteit, en geslacht zijn voor vrijwel
alle verdachten beschikbaar en dus maar bij enkele verdachten onbekend
(bij leeftijd: 1; geslacht: 1; etniciteit: 5 en soort verdachte: 1). Bij analyses
waarin deze variabelen zijn opgenomen, worden de verdachten waarbij de
waarden op die variabelen onbekend zijn, niet betrokken. Dit leidt er toe
dat het aantal gebruikte waarnemingen in de analyses niet altijd precies
1609 bedraagt. Ook de variabele regelmaat staat bij achttien verdachten
als onbekend geclassificeerd. Doordat bij de betreffende achttien
verdachten alle delicten op één dag zijn gepleegd, kregen deze de
classificatie onbekend. Om deze verdachten toch op te kunnen nemen in
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verdere analyses, werden de delicten van deze verdachten als
onregelmatig beschouwd en is de gemiddelde waarde van de categorie
geen regelmaat toegekend. Uit de beschrijvende analyse is voorts gebleken
dat de variabelen soort doelwit, vuurwapengevaarlijk, specialisatie bepaald
wapen, modus operandi en mobiliteit grote groepen onbekenden of nietgespecialiseerden bevatten en de overige categorieën te weinig gevuld zijn.
Besloten is om deze variabelen niet te gebruiken in de logistische
regressieanalyse, omdat ze niet stabiel kunnen bijdragen aan een
voorspellingsmodel.
3.5.5 Logistische regressieanalyse cirkelmethode
Allereerst is geanalyseerd welke variabelen kunnen voorspellen of
een verdachte een marauder of commuter is volgens cirkeldefinitie.
Volgens de cirkelmethode is 66% van de verdachten als marauder in te
delen en 34% als commuter. Vervolgens is een logistische regressieanalyse
uitgevoerd op de helft van de gegevens (N=800). Hierin zijn de
onafhankelijke variabelen betrokken die altijd bekend zijn bij een serie
delicten. De accuratesse van de voorspelling van het type dader is
uitgevoerd op de andere helft van de gegevens (N=809). Veel variabelen
dragen niet significant bij aan de voorspelling van marauders en
commuters. Voor variabelen die geen significante bijdrage leveren kan niet
worden uitgesloten dat de bijdrage die ze wel lijken te leveren slechts op
steekproefvariatie berust: in een andere steekproef zullen de betreffende
variabelen mogelijk niet bijdragen aan de voorspelling. Het optimale
voorspellingsmodel bevat alleen variabelen die significant bijdragen aan de
voorspelling. Er is gekozen voor een stapsgewijze eliminatiemethode om te
komen tot een optimaal voorspellingsmodel. Het uitgangspunt wordt
gevormd door het model waarin alle variabelen zijn opgenomen uit de
categorie bekende variabelen. Vervolgens is onderzocht of dit model
bestaande uit significante variabelen, kan worden verbeterd door
variabelen toe te voegen uit de lijst met mogelijk bekende variabelen.
Slechts één categorie (drugs) van de variabele alcohol- en drugsgebruik
bleek in deze analyse een significante bijdrage te kunnen leveren aan de
voorspelling. Door middel van een Chi²-toets en bepaling van de
vrijheidsgraden (df) bleek dat het toevoegen van deze categorie aan het
model echter geen significant beter model oplevert.
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Samenvattend kan worden gesteld dat het optimale
voorspellingsmodel de variabelen bevat die altijd bekend zijn. Bij de
variabele dag van de week blijkt dat de specialisatie in dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag significant bijdragen aan de voorspelling. Om het model
eenvoudig te houden, is deze variabele in nieuwe categorieën gecodeerd,
namelijk de categorie begin van de week (zondag, maandag, dinsdag en
woensdag), de categorie eind van de week (donderdag, vrijdag en
zaterdag) en de categorie niet gespecialiseerd. Tabel 3.12 is een weergave
van het optimale voorspellingsmodel. In het vervolg spreek ik over model
1.

198

Tabel 3.12 Voorspellingsmodel cirkelmethode
Model 1 (N=800)

B-coëfficiënt

Exp(B)

Constante

-1.003**

. 347**

Gemiddelde afstand tussen
delicten

. 270**

1.308**

Intensiteit
- helemaal niet intensief

referentie categorie referentie categorie

- niet erg intensief

. 341*

1.489*

- redelijk intensief

. 595**

1.814**

- intensief

. 450**

1.573**

Geweldgebruik
- nee

referentie categorie referentie categorie

- ja

. 268*

1.302*

Dag van de week
- niet gespecialiseerd

referentie categorie referentie categorie

- begin van de week

-. 461*

. 618*

- eind van de week

-1.169**

. 311**

Temperatuur
- niet gespecialiseerd

referentie categorie referentie categorie

- warm

. 509*

1.716*

- koud

. 441*

1.532*

2 log likelihood

1907.6

% correcte voorspelling (N=809)

70.1

* Significant p < 0.05 **Significant p < 0.01

Naar Van Beijsterveldt (2006), pagina 84
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Om het model goed te kunnen interpreteren dient de model fit te
worden onderzocht. Hierbij wordt de vraag beantwoord of het model past
bij de gegevens. Aan de hand van de Chi² toets en de vrijheidsgraden kan
worden bepaald of het model bij de gegevens past (Bijleveld en
Commandeur, 2009). De Chi² bij model 1 van 160,747 is significant bij
negen vrijheidsgraden. Model 1 is daarmee een verbetering ten opzichte
van een nulmodel. Op grond van deze uitkomst, die betekent dat het
model goed bij de gegevens past, kan de volgende stap worden gezet.
In deze volgende analyse kunnen de effecten van de onafhankelijke
variabelen verder worden bekeken. De geschatte effecten op de
kansverhouding om marauder dan wel commuter te zijn, staan vermeld als
de B-coëfficiënten. Een positieve waarde houdt in een positief effect en
een negatieve waarde staat voor een negatief effect (Bijleveld en
Commandeur, 2009). Daarnaast geldt dat het effect groter is als de waarde
hoger is.
In dit geval is het effect van de gemiddelde afstand tussen delicten
0,270. Dat betekent dat per kilometer dat de gemiddelde afstand tussen de
delicten toeneemt, de log odds dat de verdachte een marauder is,
toeneemt met 0,270. Uit de resultaten in tabel 3.8 blijkt dat de gemiddelde
afstand tussen de delicten bij marauders groter is dan bij commuters.
Om de waarde van verschillende variabelen aan de voorspelling te
analyseren is het eenvoudiger om de kansverhoudingen in kolom Exp(B) af
te lezen (Bijleveld en Commandeur, 2009). In dit geval is de odds: de kans
op marauder gedeeld door de kans op commuter.
De categorieën redelijk intensief, warm en eind van de week
beïnvloeden de voorspelling sterk. Vijf variabelen dragen significant bij aan
de voorspelling of een verdachte een marauder of een commuter is (zie
tabel 3.12). De kans dat een verdachte een marauder is, wordt groter
naarmate hij zijn delicten intensiever pleegt, bij minimaal een van zijn
delicten geweld heeft gebruikt en de afstand tussen zijn delicten toeneemt.
Als een verdachte gespecialiseerd is om bij koud of juist bij warm weer zijn
delicten te plegen wordt de kans dat hij een marauder is groter. De kans
dat de verdachte een marauder is, wordt kleiner naarmate deze een
duidelijkere specialisatie heeft in de dagen van de week waarop hij delicten
pleegt.
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De kracht van de voorspelling kan aan de hand van de volgende
formule worden berekend (Sieben en Linssen, 2002).

Pmarauder=

Als een verdachte een gemiddelde afstand van 8,5 kilometer tussen
zijn delicten heeft, hij bij ten minste een van zijn delicten geweld heeft
gebruikt, hij niet gespecialiseerd is in een bepaalde dag om zijn delicten te
plegen, hij meer dan de helft van zijn delicten bij koud weer heeft gepleegd
en als hij zijn delicten redelijk intensief pleegt, dan wordt een kans van 93%
dat deze verdachte een marauder is berekend (zie figuur 3.12 voor
voorspelling 1). Deze dader voldoet aan alle vijf kenmerken die er op wijzen
dat hij een marauder is.
Er zijn echter ook verdachten van wie onjuist wordt voorspeld dat
zij marauder of commuter zijn. Zo voorspelt het model voor een verdachte,
van wie bekend is dat het een marauder is, op grond van de cirkelmethode,
slechts een kans van 22% om marauder te zijn (zie voorspelling 2 in figuur
3.12). Volgens het voorspellingsmodel heeft deze verdachte vrijwel alle
kenmerken die duiden op het feit dat hij een commuter is. Zo pleegt de
verdachte zijn delicten voornamelijk aan het eind van de week (op
donderdag) en is hij daarmee duidelijk gespecialiseerd. Uit tabel 3.12 is af
te lezen dat hierdoor de kans op een marauder afneemt. Voor marauders is
immers kenmerkend dat zij geen specialisatie in dag van de week laten
zien.
Tabel 3.12 toont dat de kans op een marauder toeneemt ten
opzichte van de referentiecategorie bij hogere scores in de andere
categorieën. Met andere woorden: valt de verdachte op basis van de
waarde op de variabele geweld in de categorie geen geweld (dit is een
referentiecategorie) dan wordt de kans dat het een marauder betreft
kleiner dan wanneer hij in de categorie minimaal één geweldpleging was
gevallen. De verdachte heeft daarnaast, zoals figuur 3.12 toont, een korte –
nog geen 2 kilometer – reisafstand van tussen zijn delicten. Terwijl dat juist
kenmerkend voor is commuters. Hij is echter wel gespecialiseerd in koud
weer. Dat is het enige kenmerk van zijn gedrag dat eraan bijdraagt dat de
kans dat hij een marauder is, groter wordt. Deze verdachte wordt dus ten
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onrechte als commuter aangeduid. Figuur 3.12 toont de series van de
plaatsen delict van deze verdachten. Daarbij wordt de voorspelde kans op
basis van model 1 vermeld.

Figuur 3.12 Voorspellingen basis van cirkelmodel
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Figuur 3.12 toont dat de lage kans op de voorspelling van de
marauder. Voorspelling 2 veronderstelt dat de kans dat hij een marauder
is, klein is. Terwijl deze verdachte wel een marauder en geen commuter is.
De voorspelling dat een dader een commuter zou kunnen zijn kan leiden
tot het afzien van het maken van een geografisch daderprofiel. In dit geval
zou dat een gemiste kans zijn geweest. Juist omdat deze verdachte binnen
zijn range van opereren woont en in een klein gebied zijn delicten pleegt,
zou hij accuraat kunnen worden geprofileerd. Tabel 3.12 toont dat model 1
in 70,1% een correcte voorspelling van de verdachten heeft gedaan. Dat
lijkt natuurlijk een mooi resultaat, maar dat is maar betrekkelijk. Vergelijk
het eens met de 'blinde' voorspelling dat iedereen een marauder is, de
zogenaamde base rate-voorspelling. Omdat deze dataset voor 66%
marauders bevat op grond van de cirkelmethode, is die base ratevoorspelling ("iedereen marauder") dus in 66% van de gevallen correct. De
verbetering van de voorspelling op basis van de geobserveerde variabelen
ten opzichte van de base rate-voorspelling is maar 4,1%, hetgeen een
bescheiden succes is. En 70% succes betekent óók dat drie van de tien keer
een marauder of commuter niet als zodanig wordt herkend.
3.5.6 Logistische regressieanalyse convex hull-methode
Op basis van de convex hull-methode wordt 44% van de verdachten
getypeerd als marauder en 56% als commuter.
In tegenstelling tot model 1 is donderdag niet significant en zondag
wel. Daarnaast is in model 2 woensdag in plaats van dinsdag significant.
Hoewel model 1 en model 2 verschillen laten zien in welke dagen van de
week een significante bijdrage leveren aan de voorspelling, is besloten om
in beide modellen dezelfde indeling te hanteren voor de variabele dag van
de week. De variabele buit draagt ook significant bij aan de voorspelling in
model 2. Deze variabele bevat categorieën met te weinig waarnemingen
om een schatting te kunnen doen. Zo is bijvoorbeeld geen enkele
verdachte gespecialiseerd in de categorie identiteitspapieren. Daarom zijn
bij de variabele buit de categorieën samengevoegd tot een restcategorie.
Zowel bij commuters als bij marauders zijn minder dan 2,5% verdachten
gespecialiseerd. Tabel 3.13 toont het voorspellingsmodel voor de marauder
commuter-verdeling op basis van de convex hull-methode.

203

Tabel 3.13 Voorspellingsmodel Convex hull-methode
Model 2 N=800
Constante
Gemiddelde afstand tussen
delicten

B-coëfficiënt

Exp(B)

-2.134**

. 118**

. 193**

1.213**

Intensiteit
- helemaal niet intensief

referentie categorie

referentie categorie

- niet erg intensief

. 368*

1.444*

- redelijk intensief

. 615**

1.850**

- intensief

. 532**

1.703**

Regelmaat

. 209**

1.233**

Geweldgebruik
- nee
- ja

referentie categorie
. 333**

referentie categorie
1.396**

Wapengebruik
- nee
- ja

referentie categorie
-1.253*

referentie categorie
. 286*

Seizoen
- niet gespecialiseerd

referentie categorie

referentie categorie

- winter

-. 363

. 696

- lente

-. 370

. 691

- zomer

-. 466*

. 628*

- herfst

-. 309

. 734
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Model 2 N=800

B-coëfficiënt

Exp(B)

referentie categorie

referentie categorie

Temperatuur
- niet gespecialiseerd
- warm

. 701**

2.016**

- koud

. 623**

1.865**

Dag van de week
- niet gespecialiseerd

referentie categorie

referentie categorie

- begin van de week

-. 701**

. 496**

- eind van de week

-1.213**

. 297**

Buit
- niet gespecialiseerd

referentie categorie

referentie categorie

- restcategorie

. 126

1.134

- geluid- en beeldapp.

. 451*

1.570*

- juwelen

. 152

1.164

- kleding

-. 617**

. 540**

- vervoermiddelen

. 108

1.114

- genotmiddelen

. 021

1.021

- waardepapieren

-. 462

. 630

2 log likelihood

2001.168

% correcte voorspelling
(N=809)

64.3

* Significant p < 0.05 **Significant p < 0.01

Naar Van Beijsterveldt (2006), pagina 88
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Er zijn negen variabelen die significant bijdragen aan de voorspelling
van een marauder of een commuter in het tweede model. Ter vergelijking:
in model 1 waren dit een vijftal variabelen. Op de variabelen
wapengebruik, seizoen en dag van de week na, hebben alle variabelen een
positief effect op de log odds. Twee categorieën van de variabele buit
hebben echter een negatief effect. Dat betekent bijvoorbeeld voor het
seizoen dat de log odds dat een verdachte marauder is, bij een verdachte
die gespecialiseerd is in een bepaald seizoen kleiner wordt ten opzichte van
een verdachte die niet gespecialiseerd is. Hoewel de variabele regelmaat
een positief effect heeft, betekent dat niet dat de log odds groter wordt bij
een meer regelmatig plegende verdachte. Een hogere variatiecoëfficiënt
duidt namelijk op minder regelmaat in het plegen van delicten. Bij deze
variabele is het effect dus omgekeerd en worden de log odds juist groter bij
afnemende regelmaat.
Ook voor model 2 kunnen de effecten bekeken worden aan de hand
van de kansverhoudingen, de odds (kolom Exp(B)). De variabele
temperatuur heeft veel invloed op de voorspelling. Voor een verdachte die
meer dan de helft van zijn delicten in warm weer pleegt zijn de odds om
marauder te zijn is twee keer zo groot ten opzichte van een verdachte die
niet gespecialiseerd is. Voor een verdachte die zijn delicten altijd bij koud
weer pleegt zijn de odds bijna tweemaal zo groot. Redelijk intensief
delicten plegen verhoogt de kans om een marauder te zijn ook. Dat geldt
ook voor de variabelen begin van de week, eind van de week en
wapengebruik, aangezien de Exp(B) kleiner is dan 0,5. Wanneer een
verdachte als specialist tot deze categorieën behoort, betekent het dat de
kans op marauder zijn meer dan twee keer zo klein wordt. Met behulp van
model 2 en de formule uit paragraaf 3.5.5 kan de kans worden berekend
dat een verdachte een marauder of een commuter is. Het resultaat is een
kans van 85% dat een verdachte een marauder is, wanneer: de gemiddelde
afstand tussen delicten 7,5 kilometer is; hij bij minimaal een van zijn
delicten geweld heeft gebruikt; hij weinig regelmaat heeft; redelijk
intensief delicten pleegt, meer delicten pleegt bij koud dan bij warm weer
en niet gespecialiseerd is in een bepaald seizoen, een bepaalde dag van de
week, het gebruik van wapens en een bepaald soort buit.
Model 2 ontkomt ook niet aan het euvel van onjuiste
voorspellingen. Een voorbeeld is een marauder die een relatief kleine – 2,7
kilometer – gemiddelde afstand tussen de plaatsen delict, die zijn delicten
niet intensief maar wel regelmatig en vooral op donderdag pleegt, zijn
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delicten voornamelijk in de winter bij koud weer pleeg, geen geweld heeft
gebruikt en niet gespecialiseerd is in wapengebruik of een bepaald soort
buit. Op basis van deze kenmerken voorspelt model 2 slechts een kans van
9% dat deze verdachte een marauder is. In het geval van deze verdachte is
dat een onjuiste voorspelling. Figuur 3.13 toont de serie van plaatsen delict
en de woonplaats van de beide verdachten uit de twee voorbeelden zien.
Van de verdachten wordt 64,3% correct voorspeld op basis van
model 2. Vergeleken met de 56% die de 'blinde' voorspelling 'iedereen is
een commuter' zou genereren, is dat een vooruitgang van 8,3%. Dat is wat
beter dan de winst bij model 1 waarbij de Canter en Larkin-cirkelmethode
als uitgangspunt diende (daar was de winst 4,1%). Wel is het
foutenpercentage hier nog hoger dan de drie op de tien bij model 1: een op
de drie gevallen wordt verkeerd ingedeeld.
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Figuur 3.13 Voorspellingen van marauders op basis van model 2
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3.6

Conclusie
Geografische daderprofilering zou een nuttige bijdrage aan de
opsporing kunnen leveren als het patroon van de plaatsen delict én de
dader voldoen aan de centrale assumpties. De methoden die voor
geografische daderprofilering bruikbaar zijn, zoals ik die in hoofdstuk 2
besprak, kunnen alleen die bijdrage leveren als de dader zijn woonplaats
heeft binnen zijn ruimtelijk patroon van locaties van plaatsen delict. In dit
hoofdstuk stond de vraag centraal op welke wijze het ruimtelijk patroon
van de locaties waar daders toeslaan getypeerd kan worden. De empirisch
ongefundeerde typering van het ruimtelijke gedrag die Rossmo (2000)
beschrijft, lijkt moeilijk bruikbaar in de praktijk zonder concrete kenmerken
van gedragingen waarop een dader kan worden geclassificeerd. Vervolgens
is het dan nog de vraag of het vaststellen om welk type het gaat voor het
maken van een geografisch daderprofiel volgens de methode van Rossmo
(2000) nog gevolgen zou hebben.
Het eenvoudige onderscheid van Canter en Larkin (1993) in
marauders en commuters leidt tot een eenvoudige definiëring, maar
beschrijft het patroon niet altijd correct. Een bijkomend probleem is dat
een dader op het ene moment kan worden getypeerd als commuter maar
op het volgende moment, na een volgend delict, als marauder. De typering
is niet zozeer een stabiel kenmerk van de dader, maar een tijdelijke
aanduiding van zijn criminele reisgedrag.
Een variatie op de definitie van de criminal range die de cirkel
bepaalt, de convex hull, creëert een kleiner oppervlak als werkgebied van
de dader en is daarmee strenger in het bepalen of een dader binnen of
buiten zijn werkgebied woont. Het feit dat het ruimtelijk gebied dat
gedefinieerd wordt met de convex hull aanzienlijk kleiner is dan die volgens
het cirkelmodel biedt de mogelijkheid om het initiële zoekgebied sterker af
te bakenen.
Het blijkt niet goed mogelijk marauders en commuters op grond van
de plaatsen delict en enkele andere kenmerken te herkennen. Hoewel er
variatie bestaat in de afbakening van het werkgebied van de dader – de
cirkel of de convex hull - en daarmee ook in de verhouding marauders en
commuters, is voor het voorspellen van het type daarmee geen verfijning
te vinden. De keuze van de definitie heeft betrekking op de base rate
binnen de populatie, maar creëert geen onderscheidende, herkenbare
groepen. Daarmee blijft het voornaamste probleem van het profileren dat
het soms wel maar in andere gevallen niet werkt, onopgelost. De poging
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om door commuters op grond van kenmerken van het delict te herkennen
en dan uit te sluiten van profilering blijkt stuk te lopen: het foutpercentage
van de classificatie als marauder of commuter is te hoog.
De convex hull-definitie typeert net als de cirkeldefinitie een dader
op grond van de bekende woonplaats. Die woonplaats hoeft niet het
daadwerkelijke vertrekpunt van de criminele reizen te zijn geweest. Dit
geldt ook als kanttekening bij de Haaglandenstudie. In deze studie is
gebruik gemaakt van het laatst bekende adres terwijl het mogelijk is dat
het adres niet het vertrekpunt van de dader is geweest. Het laatst bekende
adres is ook niet noodzakelijk de woonplaats van de dader geweest
gedurende zijn gehele criminele carrière. Een dader die gedurende zijn
criminele carrière is verhuisd kan daardoor verkeerd zijn getypeerd in deze
studie. Mogelijk zou de typering meer precies kunnen als de
woongeschiedenis van de dader tijdens zijn criminele carrière bekend is.
Daarmee zou vanaf het tweede delict van de dader op basis van de dan
actuele woonplaats de dader kunnen worden bepaald of hij als marauder
of commuter kan worden getypeerd. Vervolgens kan dat voor elk volgend
delict worden gedaan om zo te onderzoeken of kenmerken van het
ruimtelijke patroon en van de delicten een accurate voorspelling zouden
kunnen geven. Door deze benadering kan mogelijk beter inzichtelijk
worden gemaakt welke kenmerken een rol spelen in het ontstaan van het
ruimtelijke patroon van de dader.
3.6.1 Op zoek naar het ontstaan van ruimtelijke patronen van daders
Als geografische daderprofilering gezien kan worden als de
omkering van het proces van locatiekeuze van daders en de methoden zich
baseren op het ruimtelijke patroon dat daardoor ontstaat, is nauwkeuriger
bestuderen van dat beslisproces mogelijk van belang. Zo kan een dader
voor een deel van zijn misdrijven volgens het patroon van een commuter
opereren, maar zodra hij voor andere misdrijven een andere richting op
gaat verandert hij in marauder. In figuur 3.14 staat het ruimtelijke patroon
van een dader uit de Haaglandendata afgebeeld.
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Figuur 3.14 Serie van marauder naar commuter
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Verandering van het patroon kan ook door het tijdsverloop van een
criminele carrière tot een andere kenschets leiden. De onderstaande casus
uit de Haaglandendata toont dat de delicten gepleegd van 1989 tot 1994
bij deze dader tot de classificatie commuter leiden (zie figuur 3.15). Als
echter het tweede deel van de carrière wordt geanalyseerd, van 1995 tot
en met 2003, is hij voor die delicten (en vanaf de tweede periode voor zijn
gehele carrière) als marauder te beschrijven.

Figuur 3.15 Reizen naar carrière
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Vooralsnog houden de methoden van geografische daderprofilering
geen rekening met dit soort verschuivingen over de tijd of naar type delict.
In wezen gaat het hier om de invloed van de keuzen die de dader maakt bij
het plegen van zijn delicten. De locaties van de plaatsen delict waar een
dader heeft toegeslagen zijn de weerslag van de beslissingen die hij heeft
genomen om op die plek toe te slaan. Het ruimtelijke patroon van een
serie is geen vaststaand gegeven. Het ontstaat doordat een dader voor elk
delict in zijn serie een beslissing moet nemen om op die locatie zijn misdrijf
te plegen. Daarmee verandert dat patroon met elk volgende delict dat de
dader pleegt. Misschien is het mogelijk dat met het gebruik van de kennis
van die factoren op grond waarvan daders hun beslissing hebben genomen
voor een plaats delict, geografische daderprofilering kan worden verfijnd.
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Hoofdstuk 4
Criminele locatiekeuze
4.1

Inleiding criminele locatiekeuze

De manier waarop een dader zijn plaatsen delict kiest en de mate
waarin die locaties samenhangen met een woonplaats die van hem bekend
is, zijn sterk van invloed op de accuratesse van het geografische
daderprofiel. De serie misdrijven van een dader vormen de geografische
voetafdruk van zijn journeys to crime; voor elk afzonderlijk delict heeft hij
een reis gemaakt en een locatie gekozen om toe te slaan. De vraag hoe een
dader tot zijn locatiekeuze komt en of daarbij factoren een rol spelen die
bruikbaar zijn voor de verfijning van geografische daderprofilering,
bespreek ik in dit hoofdstuk.
Omdat geografische daderprofilering eigenlijk het omgekeerde is
van het locatiekeuzeproces van een dader, is het denkbaar dat
gedetailleerde kennis over dat proces het beter mogelijk maakt om die
omkering uit te voeren. Laat ik dat nader preciseren. De locatiekeuze
behelst voor een dader waar hij, vanuit zijn woonplaats, naartoe reist om
zijn slag te slaan. Het voorspellen waar een dader woont op grond van zijn
plaatsen delict is een poging dit keuzeproces om te keren en daarmee
vanuit de locatie van de plaats delict bij zijn woonplaats uit te komen. Dat
betekent dat naarmate we meer kennis hebben over het proces van
locatiekeuze, het omkeren ervan beter kan slagen. Dat daders hun keuze
voor een doelwit niet alleen maken op basis van de afstand die ze moeten
reizen is nogal voor de hand liggend (Deutsch en Epstein, 1998). Toch
gebruiken de huidige geografische profileringsmethoden uitsluitend die
aanname over de reisafstand van de woonplaats van de dader en de
plaatsen delict om een voorspelling te doen. Zo wordt er geen rekening
gehouden met andere factoren die de beslissing van een dader voor de
locatie beïnvloeden. Ook de bevindingen in journey to crime-studies die
samenhang tussen kenmerken van de dader, het delict of de omgeving en
de reisafstand beschrijven (zie Phillips, 1980; Santtila, Laukkanen en
Zappalà, 2007, 2008; Beauregard, Proulx, en Rossmo, 2005) worden niet in
een van de methoden van geografische daderprofilering toegepast.
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Een belangrijk kenmerk van de huidige locatiekeuzetheorieën is dat
men uitgaat van de perceptie van de daders, zoals van factoren van kosten
en opbrengsten van mogelijke keuzen. Het is echter de vraag of die
persoonlijke percepties van daders voor het maken van een geografisch
profiel enig nut hebben. Voordat zulke factoren van nut kunnen zijn,
moeten ze voldoen aan twee vereisten. Ze moeten volgens
wetmatigheden, in de zin dat voor alle daders dezelfde factoren op
dezelfde wijzen een rol spelen, de locatiekeuze beïnvloeden. Vervolgens
kunnen die factoren pas van nut zijn voor geografische daderprofilering als
zij objectiveerbaar zijn. Dat is alleen het geval zijn als de perceptie die de
locatiekeuze van de dader beïnvloedt, kan worden herkend in de
kenmerken van de plaats delict of van het gepleegde misdrijf. In dit
hoofdstuk bespreek ik een aantal locatiekeuzetheorieën om daaruit te
destilleren welke factoren van het keuzegedrag van daders nuttig zouden
kunnen zijn voor geografische profilering.
4.2

Locatiekeuze

De beslissing om op een locatie toe te slaan, kan beschreven
worden vanuit het perspectief van de bounded rational choice (Cornish en
Clarke, 2008; Elffers, 2004). Het keuzegedrag wordt nog als een kostenbatenafweging, zoals in het rational choice-model door Becker (1968)
beschreven, maar wel een op basis van beperkte (bounded) informatie. Op
grond van die beperkte informatie wordt een beslissing genomen die niet
per definitie de best mogelijke beslissing is, maar wel een die voldoende
bevredigend (satisficing) is (Simon, 1997; Hakim, Rengert, en
Shachmurove, 2001). Cornish en Clarke (1981) beschrijven dat een dader –
in hun termen een reasoning decision maker – de kosten en baten die hij
percipieert tegen elkaar afweegt bij het plegen van een misdrijf. Verwacht
hij dat de opbrengst hoger zal zijn dan de kosten, dan komt hij in actie.
Maar hoe kan de locatiekeuze van daders nu worden beschouwd in het
licht van deze beperkte rationele keuze gedachte? Een dader die een
afweging maakt tussen de kosten en de baten van het delict, zal volgens
het beperkte rationele keuze model aan de kostenkant ook meewegen
welke inspanning hij moet verrichten om bij zijn doelwit te komen en welke
reiskosten ermee zijn gemoeid. De beperkte rationele keuzetheorie
impliceert voor het reisgedrag van daders dat, ceteris paribus, zij over het
algemeen niet ver zullen reizen omdat het meer inspanning, tijd, en kosten
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vergt. Het uitgangspunt is dat wanneer men dezelfde buit voor dezelfde
kosten dichterbij kan krijgen, men voor deze optie zal kiezen (Brantingham
en Brantingham, 1984). Dat wordt ook wel het 'least-effort'- (Zipf, 1965) of
'nearness'-principe (Rossmo, 2000) genoemd. Als voorbeeld van hoe een
dader vanuit zijn beperkte rationele keuze beslissingen neemt, beschrijf ik
hier een schets van een zakkenroller op de Schiphollijn.
M, een jongen van 15 jaar, staat 's morgens op om te gaan
zakkenrollen. Hij wil graag weer wat geld hebben om vanavond met
zijn vrienden de kroeg in te kunnen. De Schiphollijn met haar
toeristen en drukke stations is zijn vaste werkplek. Op weg naar het
station in de tram ziet M. al twee damestasjes die erom vragen
gepakt te worden, maar in deze lijn zit hij dagelijks en sinds kort
hangen er camera's. Dat zijn te veel risico's en de dag is nog jong, hij
weet dat er nog meer kansen komen.
Station Lelylaan in Amsterdam is zijn verbinding met
Schiphol. In de eerste stoptrein die langskomt, stapt hij in. Zoals
altijd is het hier druk met toeristen op weg naar het vliegveld.
Koffers en tassen staan opgestapeld op het balkon. Een Spaanstalig
gezin is druk in de weer met tickets, paspoorten en andere
papieren, op een van hun koffers naast de deur staat een tas met
handbagage. M. wacht nu af of er een mooi moment komt om bij
de volgende stop met die tas de trein uit te rennen. In de
Schipholtunnel begint het geschuifel van de reizigers en het
gangpad staat vol. De trein mindert vaart en stopt vlakbij de opgang
naar Schiphol Plaza. Het is niet druk op het perron ziet M. Bij het
opengaan van de deuren grijpt hij de tas springt door de opening en
rent de roltrap op. Veel Spaans gegil en geroep op de achtergrond,
maar niemand die echt reageert. Bijna boven loopt de spanning
voor M. extra op door iemand met een bagagekarretje die de
doorgang verspert. Met enig geduw werkt hij zich erlangs en rent –
alsof hij een vlucht moet halen – richting de oostvleugel. Om de
hoek van de rij winkels stopt M. met rennen, ook al is hij nog jong,
toch hijgt hij behoorlijk. Nu wandelt hij op weg naar de toiletten om
de inhoud van de tas te bekijken. De opbrengst valt wat tegen. Een
portemonnee met een paar euro's, pasjes en een mobiele telefoon.
Pasjes gooit M. altijd weg, eerder heeft hij wel eens geprobeerd te
pinnen, zonder succes. Toen hij van een vriend en 'collega' hoorde
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dat daarvan bij Opsporing Verzocht vaak videobeelden worden
getoond, is hij daarmee opgehouden. Stel dat zijn ouders hem
herkennen! Hij is vooral bang voor zijn vader, van wie hij dan zeker
klappen zal krijgen. Al vraagt die nooit hoe M. elke keer aan een
ander mobieltje komt. Het Spaanse telefoontje uit de tas ontdoet
hij van de simkaart en stopt het in zijn jaszak. Meestal verkoopt hij
die binnen zijn vriendenkring, maar de nieuwste houdt hij zelf.
Op Schiphol Plaza zelf is het moeilijker om de toeristen hun spullen
afhandig te maken. Er wordt behoorlijk gesurveilleerd, maar bij de
incheckbalies wil het ook nog wel eens lukken. Hij is echter niet de
enige die dat weet.
Soms kijkt hij op de vluchtborden op te zien welke vluchten
er zijn. Japanners hebben altijd de nieuwste camera's en hij kent
wel iemand die ze van de hand kan doen. Amerikanen zijn
behoorlijk goed te rollen, omdat ze vaak veel cash op zak hebben.
Een grote groep Japanners komt voorbij. M. ziet veel camera's op
buiken hangen. Met een flinke pas loopt hij naar de andere trap om
sneller bij de incheckbalies te zijn. M. loopt eerst even naar een zitje
en bladert wat door een krantje om even te kijken waar ze naartoe
gaan. Gezien de drukte heeft hij geluk, hij wandelt mee tussen al die
mensen en nonchalant sluit hij achteraan bij de groep Japanners.
Zodra ze even stilstaan om op de borden te kijken, grijpt hij een
video en geeft een flinke ruk. De man die hem vast had, valt om. In
het tumult is het gemakkelijk ontkomen weet M. Hij rent richting de
trein en springt erin.
Bij Station Sloterdijk kan hij eruit en stapt over in de metro. Druk
begint hij te bellen. Waar hangt B. uit, hij heeft een camera in de
aanbieding. Een afspraak wordt gemaakt op een straathoek niet ver
van zijn huis. De prijs is telefonisch al rondgemaakt, zodat ze alleen
nog moeten wisselen. Met een paar honderd euro op zak is het wel
weer mooi voor vandaag. M. belt wat vriendjes en spreekt af in de
coffeeshop.
Om het zakkenrollen van M. in bounded rational-choice-termen te
vatten, is het niet alleen interessant om te analyseren met welke factoren
hij rekening houdt en welke in zijn motivatie een rol spelen, maar om ook
te kijken naar die factoren die geen rol spelen in zijn keuzegedrag.
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Aan de batenkant van het gedrag van M. zitten veel factoren die
met elkaar samenhangen. De belangrijke factor is het geld dat hij verdient
door zakkenrollen. Het feit dat hij dan geld te besteden heeft en zo nu en
dan het nieuwste model mobieltje scoort, is zijn primaire motivatie. Voor
het delict zelf is ook de kick (de adrenalinerush) van het plegen een factor,
het slagen van een delict heeft een beloningseffect.
De kosten van het zakkenrollen door M. bestaan vooral uit risico's.
Het risico dat een delict mislukt, dat hij daardoor geen opbrengst heeft en
het gekrenkte zelfbeeld van een mislukking zijn dergelijke risico's. Het risico
gepakt te worden voor zijn misdrijf waardoor hij problemen thuis zal
krijgen, zou zwaar kunnen wegen. Een secundair risico zou kunnen zijn, dat
hij betrapt wordt op spijbelen. Dat zal hem vooral thuis met zijn ouders
problemen geven. Reiskosten spelen geen rol omdat hij een ov-jaarkaart
heeft.
De factor waar hij niet of nauwelijks rekening mee houdt, is het
morele aspect van het ontnemen van andermans eigendom. Zijn
overweging om niet meer te proberen om te pinnen met de gestolen pas,
is alleen ingegeven door het risico om gezien te worden via de
camerabewaking. Het cameratoezicht op Schiphol Plaza is hem nauwelijks
opgevallen, de rondlopende agenten wel. Zijn beslissing om wel of niet toe
te slaan, is vooral gebaseerd op een korte termijn schatting van de kans op
succes.
Al met al maakt het bovenstaande duidelijk dat veel van de
afwegingen die M. wellicht heeft gemaakt, goed in het licht van de
bounded rational choice-theorie bezien kunnen worden. Maar wat dit
voorbeeld ook laat zien, is dat niet gemakkelijk is om bepaalde afwegingen
die hij maakt als wel of niet doorslaggevend aan te merken. Met andere
woorden: de vraag doemt op of het mogelijk is op basis van de bounded
rational choice-theorie factoren aan te wijzen die het maken van de keuze
het sterkst beïnvloeden?
4.2.1 Locatiekeuze en de routineactiviteitentheorie
De rationele keuzetheorieën gaan uit van de afwegingen die het
individu maakt bij het al dan niet plegen van een misdrijf in het algemeen
en de locatiekeuze daarbij in het bijzonder. De zogenaamde
gelegenheidstheorie is een afgeleide van de rationele keuzetheorie,
waarbij het centrale uitgangspunt is dat sommige vormen van criminaliteit
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ontstaan omdat er gelegenheid toe is. De situatie staat met andere
woorden centraal (Clarke en Felson, 1995; Felson, 2006). Uit de
gelegenheidstheorie is af te leiden dat een gelegenheid gezien kan worden
als een omstandigheid waarin weinig kosten zijn te verwachten (weinig
afschrikking van uitgaat, bijvoorbeeld door een te verwachten lage
pakkans) en baten kunnen worden verwacht. Zoals Kleemans (1996)
beschrijft bepaalt de situatie grotendeels in hoeverre er gelegenheid is
voor het plegen van een bepaald type delict. Wanneer we de
gelegenheidstheorie vertalen naar wat dat voor het reisgedrag van daders
betekent, zijn een tweetal denkrichtingen mogelijk. Ten eerste kan de
gelegenheidstheorie leiden tot de gedachte dat daders (bewust) zullen
reizen naar plaatsen die volop gelegenheid bieden of waarvan zij schatten
dat deze gelegenheid bieden. Volgens de tweede denkrichting kan dit
betekenen dat een dader juist een delict pleegt als hij ergens toch al is en
de gelegenheid zich voordoet om het misdrijf te plegen. Hij reist niet
speciaal ergens naar toe.
Dit laatste idee wordt verder uitgewerkt door Cohen en Felson
(1979) in de routineactiviteitentheorie. Daarin stellen zij dat een misdrijf
wordt gepleegd daar waar de wegen van een dader en slachtoffer of
doelwit elkaar op een bepaald moment kruisen in een omgeving die
gelegenheid biedt. De veronderstelling is dat het samenkomen van een
gemotiveerde dader met een potentieel doelwit en de afwezigheid van
capabel toezicht op een bepaalde plaats en een bepaald tijdstip, maakt dat
een criminele gebeurtenis kan plaatsvinden (Cohen en Felson, 1979).
Hierbij wordt de gelegenheid bepaald door de dagelijkse routine van
mensen; gelegenheid ontstaat volgens de routineactiviteitentheorie daar
waar de dagelijkse routine van de betrokkenen, bijvoorbeeld de dader en
het slachtoffer, bij elkaar komen. Door het routinematige gedrag van zowel
de daders als slachtoffers is het voorkomen van misdrijven niet toevallig.
De hierboven beschreven paragrafen maken duidelijk dat
reisgedrag tot stand komt door de combinatie van (meer of minder bewust
gemaakte) keuzen, gelegenheid en de routineactiviteiten van de dader. Een
en ander impliceert ook dat reisgedrag kan verschillen tussen daders.
4.2.2 Locatiekeuze volgens Elffers
Elffers (2004) heeft een verdere uitwerking gemaakt van de mate
waarin de routineactiviteiten van een dader van invloed zijn op de locatie
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van de plaats delict. Hij maakt onderscheid tussen twee verschillende
processen, te weten een misdaadgeoriënteerd en een reisgeoriënteerd
proces. Op basis van deze twee processen komt hij tot een drietal typen
daders (de plannende dader, de dwalende dader en de min of meer
toevallige dader). Die typen verschillen in de manier waarop zij tot de
locatie van hun misdrijf komen en de manier waarop het reisgedrag tot
stand komt. Volgens Elffers leidt het misdaadgeoriënteerde proces tot de
beslissing van de dader om een misdrijf te gaan plegen tot de reis die hij
moet maken. De dader maakt met andere woorden een bewuste keuze om
criminaliteit te gaan plegen. Elffers (2004) onderscheidt hierbij twee typen
daders. Allereerst de plannende dader die niet alleen een bewuste keuze
maakt om een delict te gaan plegen, maar bovendien van tevoren zijn
doelwit kiest en naar het doelwit toe reist. Het tweede type, de dwalende
dader, gaat op pad omdat hij besloten heeft een delict te gaan plegen,
maar kiest pas onderweg zijn doelwit.
Bij het reisgeoriënteerde proces wordt de reis ondernomen met
een ander doel (zoals woon-werkverkeer). De dader gaat met andere
woorden op pad met een specifieke reden en heeft van tevoren niet
bewust gekozen om een delict te gaan plegen. Wanneer zich echter de
gelegenheid voordoet om een delict te plegen, doet hij dit. Het gaat hier
om min of meer toevallige daders (zie figuur 4.1).
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Figuur 4.1 Typologie naar Elffers (2004)
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Bij het misdaadgeoriënteerde proces is de reisafstand een gevolg
van de keuze voor een bepaald doelwit (bij de plannende dader), of in elk
geval de aanwezigheid van een bepaald type doelwitten (voor de dwalende
dader). Is het reisgedrag gebaseerd op het reisgeoriënteerde proces, dan is
de reisafstand afhankelijk van de dagelijkse routine van de toevallige
dader. Dit type dader zoekt niet een specifiek, vooraf bepaald doelwit,
maar komt in de loop van zijn dagelijkse routine een gelegenheid tegen en
maakt daar dan gebruik van. Centraal staat het uitgangspunt dat de drie
typen daders verschillen in de manier waarop locatiekeuze en het
reisgedrag tot stand komt. De plannende dader maakt een bewuste
afweging tussen verschillende doelen en kiest dat doel waarbij hij de beste
uitkomst (hoogste baten tegen laagst mogelijke reiskosten) verwacht. Voor
de dwalende dader weegt de reisafstand pas mee in zijn beslissing als hij
dicht in de buurt van zijn woonplaats geen geschikt doelwit kan vinden.
Voor de toevallige dader weegt afstand niet mee in zijn locatiekeuze,
omdat de afstand al is afgelegd in het kader van zijn initiële reisdoel en
routine activiteiten (Elffers, 2004).
Het nadeel van bovengenoemde modellen, zowel van de beperkte
rationele keuze als de processen die Elffers beschrijft is dat ze wel abstract
zijn. Voor een begrip van daders en hun reisgedrag hoeft dat echter geen
bezwaar te zijn, integendeel, de genoemde modellen hebben een rijke
literatuur voortgebracht voor het verklaren waar daders precies toeslaan.
Voor het omkeren van die afwegingen, het uit de locatie van delicten
afleiden waar de dader vandaan is gekomen, zijn de modellen niet precies
genoeg. Laten we daarom eens zien of de literatuur ons preciezere
modellen aanreikt. Dat zouden dan modellen moeten zijn waarin zowel
over de preferenties van de daders als de aantrekkelijkheid van de plaatsen
delict wordt gesproken. Er is een beperkt aantal keuzemodellen dat de
relatie van de dader met de omgeving van het doelwit beschrijft. Drie
modellen zullen nader worden besproken.
Twee ontwikkelde beslissingsschema's, namelijk de
beslissingsstrategie van inbrekers van Cromwell, Olson en Wester Avary
(1991) en The Serial Killers Decision Making Process in Victim Target
Networks van Maurice Godwin (1998) zijn goed vergelijkbaar. Het basic
model of target selection van Brantingham en Brantingham (1984) beperkt
zich niet tot een enkele delictsvorm. Het is in zekere zin een algemeen
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model, waarbij de auteurs voor specifieke type delicten gedetailleerdere
uitspraken proberen te doen.
Eerst wordt de interviewstudie van Cromwell, Olson en Wester
Avary (1991), die zij afnamen bij drugsverslaafde inbrekers, besproken. Het
betreft daders die mogelijk, als gevolg van hun verslaving, een sterkere
motivatie hebben om delicten te plegen om in hun behoefte te voorzien
dan andere daders, maar de factoren die Cromwell en collega's (1991)
destilleren lijken breder toepasbaar op beslissingsprocessen van alle
daders. Die conclusie lijkt Godwin (1998) ook te trekken. Het model van
Godwin (1998) vertoont namelijk sterke gelijkenissen met het model van
Cromwell en collega's (1991), maar hij beschrijft het beslisgedrag van
seriemoordenaars. Daarna volgt het model van Brantingham en
Brantingham (1984). Dat keuzemodel is minder precies geconstrueerd en
poogt algemene beschrijvingen te geven van de keuze van daders voor hun
criminele locatie.
4.2.3 Locatiekeuze volgens Cromwell, Olson en Wester Avary
Cromwell, Olson en Wester Avary (1991) beschrijven de
beslissingsstrategie (zie figuur 4.2) die zij hebben waargenomen in hun
onderzoek naar het reisgedrag en locatiekeuze van inbrekers. Vooraf dient
te worden opgemerkt dat zij een etnografische studie hebben verricht van
een bepaalde groep daders, namelijk drugsverslaafde inbrekers. Een van de
eerste bevindingen die zij rapporteren is dat deze inbrekers de
onmiddellijke opbrengsten tegen de onmiddellijke risico's afwogen.
Cromwell en collega's (1991) maken hierbij zelf het voorbehoud dat dit
voor de groep daders die zij interviewden wel eens sterker zou kunnen
gelden dan voor niet-verslaafde inbrekers, die zich waarschijnlijk door
meer dan alleen die directe opbrengsten en risico's laten beïnvloeden.
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Figuur 4.2 Het beslisproces in locatiekeuze van
Cromwell, Olson & Wester Avary (1991)
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Cromwell en collega's (1991) beginnen met de constatering dat de
beslissing om bij een bepaald doelwit toe te slaan voornamelijk gebaseerd
is op omgevingscues. Omgevingscues zijn zichtbare, herkenbare signalen in
de omgeving van het doelwit en van het doelwit zelf, zoals licht dat brandt
of de aanwezigheid van een auto op de parkeerplaats voor een woning, die
verondersteld worden directe consequenties te hebben op de beslissing al
dan niet toe te slaan (zie ook Bennett, 1989). In recent onderzoek
suggereren Snook, Dhami en Kavanagh (2010) dat inbrekers inderdaad op
basis van enkele cues een inschatting maken om bij een woning toe te
slaan.
In het beslissingsmodel van Cromwell, Olson en Wester Avary
(1991) wordt in de vierde stap in het schema duidelijk welke rol
omgevingscues spelen. Laten we het beslissingsproces in volgorde
doorlopen zoals dat volgens Cromwell en zijn collega's bij inbrekers zou
plaatsvinden.
Het beslissingsproces van inbrekers begint met de afweging van de
directe verwachte opbrengsten tegenover de direct verwachte risico's.
Hierin herkennen we het bounded rational choice-model, al benoemen
Cromwell en collega's (1991) het niet zo. De kosten-batenafweging is een
heuristiek die door de inbrekers gehanteerd wordt.
Cromwell en collega's (1991) constateerden dat inbrekers een
basisassumptie hebben over hun doelwitten die inhoudt dat in elk huis wel
iets gevonden kan worden dat de moeite van het stelen waard is. Met die
assumptie kost de schatting van de verwachte opbrengsten voor de
inbrekers nauwelijks moeite en tijd. Deze veronderstelling die voor
bepaalde doelwitten gold, bleek gebaseerd op de evaluatie van de
welgesteldheid van de omgeving waarin het doelwit ligt. Inbrekers nemen
kennelijk aan dat doelwitten in dezelfde omgeving ook vergelijkbare
opbrengsten zullen genereren. Deze assumptie maakt dat de inbrekers die
een hogere opbrengst nodig hebben, zich verplaatsen naar het gebied
waarvan zij de welvaart als hoger beoordelen. Zodoende wordt de
potentiële opbrengst in alle huizen in een buurt als vergelijkbaar
beoordeeld en is de keuze in welk huis binnen een buurt wordt ingebroken
vooral gebaseerd op de schatting van het risico. De schatting van het risico
valt uiteen in drie verschillende elementen die naast elkaar in het
onderzoek van Cromwell en collega's (1991) worden gepresenteerd:
surveillability, occupancy en accessibility. Surveillability refereert aan hoe
gemakkelijk een huis in de gaten kan worden gehouden. Enkele
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voorbeelden van aanwijzingen van surveillability die daders noemden, zijn:
Kan het huis gezien worden vanaf de straat? Zijn er buren die in het huis
kunnen kijken? Zijn er honden aanwezig die alarm kunnen slaan? Zijn er
struiken, hekken en hoekjes die de dader aan het zicht onttrekken? De
inbreker maakt op basis van de visuele aanwijzingen een schatting van de
zichtbaarheid van zijn doelwit. Occupancy is de risicofactor die slaat op de
aanwezigheid van de mensen in het huis. Daarvoor zijn volgens de
inbrekers de volgende aanwijzingen: auto's op de oprit, zichtbare
bewoners of stemmen in huis. Voor accessibility zijn aanwijzingen de
plaatsing van en het type ramen en deuren en natuurlijk de mate van
beveiliging.
De daders hanteren een beslissingsstrategie die argument by
contradiction wordt genoemd (Cromwell en collega's, 1991). Cromwell en
collega's (1991) theoretiseren dat de dader begint met de veronderstelling
dat er iemand is die ze zal zien, er is enige vorm van surveillance.
Vervolgens zoekt de dader in de omgeving naar aanwijzingen voor het
tegendeel. Als niemand in de omgeving wordt waargenomen, dan volgt
daaruit de conclusie dat hij niet wordt gezien en niemand hem zal
rapporteren.
De volgende veronderstelling die de dader heeft, is dat er iemand
thuis is. Als blijkt dat het niet het geval is, bijvoorbeeld door de
aanwezigheid van de post van enkele dagen of het uitblijven van een
reactie na aanbellen, dan is de logische conclusie dat er niemand is. De
derde veronderstelling van de inbrekers is dat het te moeilijk is om binnen
te komen en dat er geen goede vluchtroute is. Als daarvoor geen
aanwijzingen zijn, beslist de inbreker dat het mogelijk is om het huis binnen
te gaan en te ontvluchten.
Volgens Cromwell en collega's (1991) kan de volgorde van het
beslissingsproces variëren van inbreker tot inbreker en afhankelijk zijn van
de context. De afweging hoeft ook niet noodzakelijkerwijs serieel te
worden gedaan, maar kan ook simultaan gebeuren. Zij vinden in hun
onderzoek wel dat elk van de drie elementen moet zijn beoordeeld,
voordat de inbreker beslist om toe te slaan. Als een van assumpties wordt
bevestigd, dan volgt de beslissing niet in te breken. Een inbreker kan
vervolgens besluiten op dat moment niet in te breken, later terug te komen
of zich te verplaatsen naar een ander doelwit. Het beslissingsproces van de
inbrekers kan worden gezien als een satisficing-beslissingsstrategie. Zij
proberen niet hun opbrengst te maximaliseren, maar omdat zij aannemen
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dat er in elk huis iets te halen valt, wordt alleen overwogen of in het
geselecteerde doelwit kan worden ingebroken of niet.
De beslissingsstrategie die Cromwell en collega's (1991) gevonden
hebben bij drugsverslaafde inbrekers heeft laten zien dat, met bepaalde
assumpties over de opbrengst, de aanwijzingen uit de omgeving
doorslaggevend zijn voor de beslissing al dan niet toe te slaan. Daarbij gaat
het feitelijk over de perceptie die de dader heeft van die omgeving en of hij
die aanwijzingen constateert.
4.2.4 Locatiekeuze volgens Godwin
Godwin (1998) maakte eveneens een model van het
beslissingsgedrag van daders, hij deed dat voor seriemoordenaars en
specifiek voor het type seriemoordenaar dat zijn slachtoffers ontvoert. Uit
het vervolg zal blijken dat zijn model in menig opzicht lijkt op het model dat
Cromwell en collega's maakten voor drugsverslaafde inbrekers.
Het model van Godwin gaat ervan uit dat seriemoordenaars hun
misdrijven vooraf plannen en daarbij ook kiezen voor een bepaald gebied
waarin ze naar slachtoffers gaan zoeken. Tijdens het zoeken naar een
geschikt slachtoffer in het gekozen gebied worden door de moordenaar
nog allerlei beslissingen genomen. Of Godwin (1998) veronderstelt dat die
beslissingen serieel zijn, wordt uit zijn verhaal niet duidelijk, maar zijn
model suggereert het wel (zie figuur 4.3). Zijn model suggereert ook dat
het beslissingsgedrag van de seriemoordenaar voldoet aan het bounded
rational choice-model maar opnieuw is Godwin (1998) daarover niet erg
expliciet.
De eerste stap van de beslissingen van de seriemoordenaar is de afweging
van kosten en baten. Opgemerkt kan worden dat Cromwell en collega's
(1991) bij verslaafde inbrekers dit eveneens als eerste beslissingsstap
vonden. Als voor de seriemoordenaar de verwachte directe baten hoger
zijn dan de kosten, dan kiest de dader voor die locaties waar hij verwacht
succesvol te kunnen toeslaan.
Dit is de tweede stap in het schema. De dader zal zich verplaatsen
naar het gebied waarvan hij de perceptie heeft dat slachtoffers zich daar
bevinden.
De derde stap in de beslissing van de seriemoordenaar is gebaseerd
op het argument by contradiction dat Cromwell en collega's (1991)
eveneens vonden bij de inbrekers. De dader gaat ervan uit dat er factoren
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zijn die het niet mogelijk maken de moord te plegen en zoekt dan naar
aanwijzingen van het tegendeel.

Figuur 4.3 Het beslisproces in locatiekeuze van Godwin (1998 ), pagina 78
De elementen die Godwin (1998) noemt lijken niet meer in het
seriële model, maar in een simultaan proces van de beslissing van de
seriemoordenaar te passen. De dader gaat ervan uit dat iemand getuige
zou kunnen zijn en zoekt naar aanwijzingen voor het tegendeel. Zo kijkt hij
ook naar de aanwezigheid van politie. Als er seriemoorden worden
gepleegd, surveilleert de politie vaak meer in gebieden waar potentiële
slachtoffers zich bewegen. De seriemoordenaar gaat ervan uit dat er geen
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bruikbare vluchtroutes zijn en daarom zoekt hij ook naar mogelijke
vluchtroutes om zijn aanname tegen te spreken.
Het zoeken naar aanwijzingen die het geografische scenario
bevestigen dat hij de ontvoering van een slachtoffer niet ongezien kan
plegen, kan gezien worden als een heuristiek. Daarbij gebruikt de
seriemoordenaar de aanwijzingen als stopregel. Wordt een van zijn
aannames over de aanwezigheid van politie, het ontbreken van
vluchtroutes of het niet ongezien kunnen ontvoeren van zijn slachtoffer
bevestigd, dan besluit hij het misdrijf op dat moment op die locatie niet te
plegen. Hij kan dan besluiten om op een later tijdstip terug te komen of
zich te verplaatsen naar een ander gebied. Worden zijn aannamen
ontkracht doordat er geen aanwijzingen zijn dat er politie is, er
vluchtroutes zijn en hij wordt gezien, dan zal hij toeslaan en zijn slachtoffer
ontvoeren.
Hoewel dit beslismodel voor het toeslaan van een seriemoordenaar
is geschreven (en dan ook nog voor het bepaalde type seriemoordenaar
dat zijn slachtoffers ontvoert, heeft het model van Godwin (1998)
elementen die algemeen toepasbaar kunnen zijn. Net als bij Cromwell en
collega's (1991) zijn de aanwijzingen uit de omgeving van doorslaggevend
belang. Die aanwijzingen, de aanwezigheid van politie, van mogelijke
getuigen en de infrastructuur van vluchtwegen, moeten door de dader
worden waargenomen. Pas na waarneming kan een dader zijn beslissing
nemen om al dan niet op dat tijdstip op die locatie toe te slaan.
In het model van Godwin (1998) speelt de geografie wel een rol
waar dat in het model van Cromwell en collega's (1991) niet het geval was.
Deze nemen bij hun model van het beslissingsproces van de verslaafde
inbreker echter als uitgangspunt dat de inbrekers hun gebied al hebben
geselecteerd vanwege de opbrengst die daar in de regel kan worden
verwacht. Dit verschil tussen de modellen komt doordat ze over
verschillende typen delicten gaan. De seriemoordenaar heeft, over het
algemeen, veel minder potentiële slachtoffers om uit te kiezen dan de
inbreker aan potentiële doelwitten heeft. En de aan- of afwezigheid van
potentiële slachtoffers voor een seriemoordenaar wordt ook door de
mobiliteit van de slachtoffers zelf bepaald. De keuze voor een gebied is
daardoor beperkter. De voorkeur van de seriemoordenaar voor een
bepaald type slachtoffer kan ook de keuze van een gebied beïnvloeden.
Daarmee is de keuze een gevolg van de interactie tussen de factoren van
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de dader en die van zijn omgeving zoals Brantingham en Brantingham
(1984) beschrijven.
4.2.5 Locatiekeuze volgens Brantingham en Brantingham
Brantingham en Brantingham (1984) hebben voor hun
beslissingsmodel van locatiekeuze de routineactiviteiten- en de anchor
point-theorie als uitgangspunt genomen en verder uitgewerkt.
Kernbegrippen in hun model zijn de home range, activity space en de
awareness space. Allereerst worden deze begrippen toegelicht. De home
range van een individu bestaat uit zijn huis en de gangbare wegen van en
naar dat huis. Deze home range maakt deel uit van de activity space van de
betreffende persoon. Tot de activity space behoren ook andere locaties
waar iemand regelmatig komt (denk hierbij bijvoorbeeld aan een
werklocatie of het ouderlijk huis) en de wegen van en naar die locaties.
Daarmee betreft de activity space een bredere ruimte dan de home range.
Nog ruimer is de awareness space; mensen zijn zich bewust van de
omgeving rondom de routes die zij regelmatig reizen en de plaatsen waar
zij verblijven. Zelfs wanneer men de bewuste route of plaats niet of
nauwelijks betreedt. Een dader wordt geacht zich te gedragen als andere
mensen. Ook een dader beweegt zich dus binnen zijn awareness space
(Brantingham en Brantingham, 1984). Wat mensen weten over hun
awareness space resulteert in een mentale kaart van de omgeving (Nichols,
jr., 1980; Canter, 1984; Rossmo, 2000). Let wel: deze mentale kaart is geen
exact plaatje van de werkelijke situatie, maar een weergave van de kennis
die een bepaald individu heeft van de betreffende omgeving. Dit betekent
ook dat een bepaalde plek of omgeving er in de mentale kaart van de ene
persoon heel anders uit kan zien dan op de mentale kaart van een andere
persoon. De routinematige verplaatsingen van mensen hebben vooral
plaats binnen hun awareness space. Nichols jr. (1980) veronderstelt dat als
een dader een delict wil gaan plegen, hij vanuit de mentale kaart zijn
mogelijke pleeglocaties afweegt. Delicten worden gepleegd op plaatsen die
de dader kent op basis van zijn routineactiviteiten. Die plaatsen vallen dus
binnen zijn awareness space. En die plaatsen bieden gelegenheid tot het
plegen van delicten (Brantingham en Brantingham, 1984).
Centraal staat in de theorie van Brantingham en Brantingham
(1984) dus de subjectieve omgeving, de omgeving zoals die door de
persoon wordt waargenomen en ervaren. Bij locatiekeuze gaat het niet
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over de vraag of een bepaald doelwit al dan niet geschikt is, maar of dit
vanuit het perspectief van de dader een geschikte locatie is.
De basis van de crime pattern theory van Brantingham en
Brantingham (1993) is dat criminaliteit zal plaatsvinden daar waar een
geschikte doelwit binnen de awareness space van de dader ligt. De
gemotiveerde dader die een geschikt doelwit vindt of tegenkomt zal daar
toeslaan. Beperkte rationele keuzen, de routineactiviteiten en gelegenheid
spelen alle een rol in dit proces van locatiekeuze. De beperkte rationele
keuzen bepalen de bereidheid tot het verrichten van criminele handelingen
doordat de dader op grond van zijn afweging voldoende baten verwacht en
eventuele kosten aanvaardbaar acht. De aanwezigheid van een geschikt
doelwit schept gelegenheid en de dader is door zijn routineactiviteiten
bekend met het potentiële doelwit.
Een ander begrip dat Brantingham en Brantingham (1984) hanteren
is het crime template of delictsjabloon. Het delictsjabloon omvat allerlei
factoren die het mogelijk maken om doelwitten te herkennen, te
anticiperen op mogelijke tegenslagen of onverwachte gebeurtenissen en
adequate oplossingen te zien tijdens het zoeken naar een doelwit en het
plegen van een misdrijf. In de volgende paragraaf zullen de elementen van
die delictsjablonen uitgebreid uiteen worden gezet en worden toegelicht.
Zo zijn voorkeur, motivatie, mate van ervaring en mate van planning
elementen die een rol spelen bij het maken van de beslissingen die zich
afspelen op het niveau van de dader. Factoren op het niveau van de
interactie van de dader met zijn omgeving zijn activity space, awareness
space, afstandsperceptie, wijze van verplaatsen en tijd. De omgeving en
het doelwit hebben ook een sterke samenhang. In het keuzemodel zijn in
dit kader vooral de aan- of afwezigheid van toezicht en de beschikbaarheid
van een doelwit van belang. Hoewel het duidelijk mag zijn dat een sjabloon
het resultaat is van de interactie van allerlei factoren die tezamen een
geheel vormen, geeft het uiteenrafelen van de verschillende elementen de
mogelijkheid duidelijker te definiëren wat de veronderstelde invloed van
specifieke factoren is op de keuze voor een locatie.
4.3

Locatiekeuzefactoren uit de theorieën

Hierboven is een aantal modellen van beslissingsgedrag van daders
de revue gepasseerd. De modellen kennen een aantal verschillen, maar er
zijn ook overeenkomsten. De overeenkomsten van de modellen bieden een
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uitgangspunt om te trachten geografische daderprofilering een steviger
theoretisch fundament te geven. De factoren die locatiekeuze beïnvloeden,
kunnen worden ingedeeld naar de niveaus die de meest doorslaggevende
rol spelen (zie tabel 4.1). Dit onderscheid, zoveel mag duidelijk zijn, is
enigszins kunstmatig want het beslisproces lijkt vooral te bestaan uit de
interactie tussen alle factoren. Voor het overzicht bespreek ik de factoren
eerst afzonderlijk en kom later nog terug op de samenhang.
Tabel 4.1 Factoren van locatiekeuze
Dader
Voorkeur
Motivatie
Mate van ervaring
Mate van planning
Dader en omgeving
Awareness space
Routineactiviteiten
Afstandsperceptie
Wijze van verplaatsen
Tijd
Omgeving en doelwit
Afwezigheid van capabel toezicht
Doelwitbeschikbaarheid
4.3.1 Voorkeur
Daders kunnen voorkeuren voor doelwitten hebben. Zij kunnen
bepaalde slachtoffers prefereren, zoals de verkrachter die bij voorkeur een
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bepaald type vrouw verkracht (Beauregard, Rossmo en Proulx, 2007); of de
inbreker die een voorkeur heeft voor een bepaald type woning (Wright, en
Logie, 1988). In abstractere termen kan de dader een preferentie hebben
voor een bepaald doelwit, een bepaalde locatie of een bepaalde situatie
zoals een donkere avond. Het gewicht dat dergelijke voorkeuren hebben
bij de beslissingen om ergens toe te slaan, kan moeilijk precies worden
vastgesteld. Dat kan ook moeilijk omdat de dynamiek van het plegen van
delicten het voor de dader niet altijd mogelijk maakt om aan al zijn
voorkeuren te voldoen. Wel kan worden verondersteld dat de keuzen van
daders in zekere mate een afspiegeling vormen van hun voorkeuren: voor
het doelwit, de locatie, de situatie of een samenstelling hiervan. Voor het
verbeteren van geografische daderprofilering is echter van belang of de
voorkeuren van daders kunnen worden afgeleid uit de gepleegde delicten
en of dat kan bijdragen aan verfijning van het profileren.
4.3.2 Motivatie
De motivatie om het misdrijf te plegen is de drijvende kracht achter
de beslissing van de dader om toe te slaan op die plek op dat bepaalde
moment. Zo kan verondersteld worden dat een dader meer risico zal
nemen als zijn motivatie voor het delict het bekostigen van een
drugsverslaving is. Als een dergelijke dader meer risico neemt, kan dat
betekenen dat hij dichtbij huis toeslaat. Andersom zou kunnen gelden dat
een dader die graag zijn grote slag wil slaan met een grote kraak bereid is
naar een andere stad te reizen als hij een tip heeft over een grote buit. Dit
soort kenmerken van delicten kunnen meewegen in een geografisch
profiel.
4.3.3 Mate van ervaring
Geografische daderprofilering kan alleen zinvol worden gebruikt bij
seriematige misdrijven en daders daarvan hebben, op zijn minst in
toenemende mate, ervaring in het plegen van delicten. De mate van die
ervaring kan van invloed zijn op de manier waarop de delicten worden
gepleegd en op de keuze van de locatie. Door het plegen van een serie
inbraken in een bepaalde buurt kan de dader hebben ontdekt wat er zoal
te halen valt in dat type woningen. Als dat gunstig is, kan hij daardoor een
voorkeur ontwikkelen en vervolgens gericht op zoek gaan naar
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vergelijkbare woningen om in te breken. Op deze manier wordt zowel zijn
voorkeur voor een type doelwit beïnvloed als zijn pleeglocatie. Hij zal
tenslotte eerder geneigd zijn in dezelfde buurt toe slaan waar hij eerder
succesvol is geweest, of hij zoekt naar buurten waarvan hij vermoedt dat er
vergelijkbare woningen kunnen worden gevonden. Mislukte delicten zullen
het tegenovergestelde effect hebben. Een dader die een overval pleegt,
vervolgens moet vluchten en daarbij per ongeluk een doodlopende straat
in rent omdat hij de buurt niet kent, zal zich waarschijnlijk niet snel meer in
die omgeving laten zien.
De mate van ervaring die een dader heeft, kan zijn locatiekeuze
beïnvloeden, wat weer invloed zal kunnen hebben op de planning van een
dader. Als er een indicatie is te herleiden in de serie delicten over de mate
van ervaring en de mate van planning kan dat van betekenis zijn voor het
maken van het geografische daderprofiel.
4.3.4 Mate van planning
Over het algemeen vergt het plegen van een delict enige mate van
voorbereiding. Voorbereidingen houden niet noodzakelijkerwijs in dat een
doelwit een week wordt afgelegd – zoals het observeren van een doelwit
ook wel wordt genoemd – en daders een plan uitdenken. Tegelijkertijd is
het zelfs voor een eenvoudige diefstal noodzakelijk eerst een indruk van
mogelijke vluchtroutes te hebben en voor het toeslaan een idee over het
toezicht te hebben. De noodzaak van een gedegen voorbereiding hangt
samen met de complexiteit van het delict. Voor een overval kun je
veronderstellen dat de voorbereidingen niet zo uitgebreid hoeven te zijn
als voor een inbraak. Een overval op een winkel vergt niet meer dan een
mes als wapen. Als de dader dan nog enig gevoel van timing heeft zodat hij
niet in een propvolle winkel terechtkomt en enige moeite doet zich te
vermommen, kan hij succesvol zijn. Een inbraak vergt echter gereedschap
om binnen te komen, een beoordeling over de aanwezigheid van een alarm
dan wel de bewoners, een idee over waar waardevolle spullen kunnen
worden gevonden en de mogelijkheid deze gestolen spullen bij een heler te
kwijt te kunnen. Waar in het eerste geval de locatie van de winkel die de
overvaller kiest bepalend is, geldt bij de inbreker dat ook andere
overwegingen kunnen meespelen. Hij zoekt een woning waar hij met zijn
ervaring als inbreker en zijn gereedschap kan inbreken. Van die woning die
hij kiest denkt hij dat spullen te vinden die hij in veiligheid kan brengen
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voordat die geheeld gaan worden. Een goed voorbereid misdrijf kan inzicht
geven in de afweging die de dader heeft gemaakt die tot de keuze voor een
bepaald doelwit heeft geleid.
4.3.5 Awareness space
Een belangrijke factor bij de keuze van een locatie door een dader is
de awareness space. De dader moet bekend zijn in het gebied waar hij zijn
misdrijf gaat plegen. Het begrip awareness space impliceert niet alleen dat
de dader er bekend is, maar ook dat hij zich bewust is van mogelijke
doelwitten in dat gebied. Hij kan zich slechts bezighouden met doelwitten
die aanwezig zijn in zijn mentale kaart. Dit is een belangrijk punt, hoewel
het voor de hand ligt dat de dader de locaties van de misdrijven moet
kennen. Een dader kan immers geen locatie kiezen die hij niet kent. Met
dat uitgangspunt moet het ruimtelijk patroon van een serie delicten een
weergave zijn van de awareness space van de dader. Bekend zijn met de
omgeving en bekend zijn met potentiële doelwitten zijn geen statische
grootheden. Stel dat een dader in een wijk een serie inbraken pleegt en
vervolgens één inbraak aan de andere kant van de stad, dan kan dat
aanleiding zijn om veronderstellingen te doen over de awareness space van
de dader. De serie inbraken in de wijk passen blijkbaar in diens bekende
omgeving. Die ene inbraak aan de andere kant van de stad kan, mede
afhankelijk van het moment in de serie, betekenen dat hij een nieuw
werkterrein opzoekt. Dat zou kunnen gelden als die inbraak de laatste in de
serie is. Als het inbraak nummer 6 van de twaalf is, is er mogelijk een
andere reden dat hij daar toeslaat, omdat hij in die buurt is geweest vlak
voor het plegen van de inbraak of omdat hij informatie heeft gekregen
waardoor hij dat doelwit aantrekkelijk vond. Voor geografische
daderprofilering kan dit tot verschillende hypothesen aanleiding geven die
gebruikt kunnen worden voor het verfijnen van de analyse. Dat wordt
besproken in hoofdstuk 5.
4.3.6 Routineactiviteitengebied
Het routineactiviteitengebied, het gebied waar de dagelijkse
routines zich afspelen, bepaalt sterk de awareness space. Bekendheid met
de omgeving ontstaat door er aanwezig te zijn. Met
routineactiviteitengebied wordt bedoeld de ruimte die een mogelijke
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dader in de loop van zijn dagelijkse activiteiten doorkruist en die hem
daardoor vertrouwd en bekend is. Uit de aard van de zaak is de
routineactiviteitenruimte een onderdeel van zijn awareness space, de
laatste kan groter zijn: iemand kan wel op de hoogte zijn van gebieden
waar hij niet dagelijks komt. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het
routineactiviteitengebied een preferentieel deel van de awareness space
is: dat deel dat niet alleen in theorie, op cognitief niveau bekend is, maar
het deel dat ook echt vertrouwd is. Het problematische hiermee is dat de
dader naast reguliere routines als een tripje naar een supermarkt voor de
boodschappen, de sigarenzaak voor sigaretten en naar de kroeg, ook het
plegen van delicten als routine kan hebben. Daders wijken daarmee af van
mensen die geen delicten plegen. In hoeverre een mogelijke afwijkende
routine of meer precies een verandering van het routineactiviteitengebied
door het plegen van delicten, vergelijkbaar is met het traditionele concept
van het routineactiviteitengebied zoals Brantingham en Brantingham
(1993) dat veronderstellen, is de vraag. Mogelijk dat daders hun range van
opereren voor het plegen van hun misdrijven in een ander gebied hebben
dan waar hun reguliere routineactiviteiten zijn. Is de serie delicten van de
dader die gezocht wordt dan de weerslag van zijn dagelijkse routine en
daarom sterk verbonden met zijn woonplaats of juist een gebied waar hij
alleen zijn criminele routines heeft? Hoewel mogelijk problematisch, kan
het in termen van scenariovorming voor geografische daderprofilering
mogelijk wel bijdragen leveren aan de verfijning van de geografische
profielkaart (zie hoofdstuk 5).
4.3.7 Afstandsperceptie
Bij criminele reizen speelt de afstand een belangrijke rol. Het gaat
dan niet om de werkelijke afstand, maar om de afstand zoals de dader die
waarneemt. Dat lijkt hetzelfde, maar is het niet. Zo kan een stadsbewoner
een afstand van 2 kilometer groot vinden, omdat het inhoudt dat naar de
andere kant van de stad moet worden gereisd. Voor een
plattelandsbewoner is 2 kilometer wellicht dichtbij, omdat het de afstand is
tot het volgende dorp waar de enige supermarkt uit de omgeving zich
bevindt.40 We kunnen aannemen dat daders zich niet zozeer door de
40

Zie voor meer over de perceptie van afstand Proffitt, Stefanucci, Banton, en Epstein, 2003;
McGormack, Cerin, Lesie, Du Tout en Owen, 2008; Ory, Mohktarian en Collantes, 2007.

237

werkelijke afstand laten beïnvloeden, maar door hun perceptie van die
afstand. Hoewel de perceptie van afstanden van daders zeer waarschijnlijk
moeilijk te herleiden is uit een serie gepleegde delicten, kan het patroon
van reisafstanden tussen de misdrijven wel een indicatie geven van de
grootte van het werkgebied (zoals ik beschrijf in hoofdstuk 2 en 3).
Daarmee kan voor geografische daderprofilering de afbakening van een
zoekgebied worden bepaald en wordt de veronderstelling gebruikt dat een
dader dat gebied als zijn werkgebied beschouwt. In welke mate de
afstandsperceptie de locatiekeuze beïnvloedt, blijft een vraag. In de
interviewstudie die ik in een volgende paragraaf in dit hoofdstuk zal
beschrijven, zal ik ingaan op de rol van de perceptie van afstand bij de
keuze voor een plaats delict. Daarop vooruitlopend kan verondersteld
worden dat de perceptie van afstand wordt beïnvloed door de wijze
waarop de dader zich zal gaan verplaatsen.
4.3.8 Wijze van verplaatsen
De wijze van verplaatsen heeft alleen al in praktische zin invloed op
het patroon van de plaatsen delict van een dader. Door een auto te
gebruiken kan een dader gemakkelijker verder reizen dan als hij op de fiets
gaat. De afstanden die hij kan afleggen in een tijdsfragment worden mede
bepaald door het vervoermiddel dat hij tot zijn beschikking heeft. Het feit
dat een dader opties tot verschillende vormen van verplaatsen heeft door
de keuze van verschillende voertuigen kan ook van invloed zijn op zijn
awareness space. Denk aan het volgende voorbeeld. Als je na werktijd met
een paar collega's wilt gaan eten in een restaurant, dan bepalen de
mogelijkheden van vervoer aan welke restaurants je denkt binnen een
bepaalde reistijd. Als iedereen te voet is, zullen restaurants binnen
loopafstand een optie zijn. Als iedereen een fiets tot zijn beschikking heeft,
is de reikwijdte binnen diezelfde reistijd veel groter. Het aantal restaurants
dat dan een optie is, is dat ook. Op dezelfde wijze kan de wijze waarop hij
zich verplaatst voor een dader van invloed zijn.
4.3.9 Tijd
De schatting van reisafstand, de afstandsperceptie wordt bepaald
door kenmerken van het object en de wijze van verplaatsen zoals ik
hierboven besprak. Een van de belangrijkste factoren is echter de reistijd
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(Ory, Mohktarian en Collantes, 2007; McGormack, Cerin, Lesie, Du Tout en
Owen, 2008). Tijd is in de keuze van de locatie weer een onderdeel van de
kosten. Reistijd is natuurlijk afhankelijk van de afstand in meters die
afgelegd moeten worden, maar wordt weer beïnvloed door het eventuele
gebruik van een vervoermiddel. Een dader met een vervoermiddel kan in
dezelfde tijd een grotere afstand overbruggen dan een dader zonder
vervoermiddel, afhankelijk van de omgeving. Zo kun je met een fiets in
Amsterdam goed uit de voeten, maar met een auto is het niet gemakkelijk
je in het centrum te verplaatsen. Zeer waarschijnlijk is de reistijd in delen
van Amsterdam met de fiets zelfs kleiner dan met de auto. Andersom geldt
juist dat als een dader een doelwit buiten de stad in zijn awareness space
heeft gekregen, bijvoorbeeld door een tip, dan zal hij daar alleen een
misdrijf plegen als hij daar binnen een redelijke tijd kan komen. Als reistijd
meespeelt in de beslissing van de locatiekeuze, kan het ruimtelijke patroon
van de plaatsen delict mogelijk inzicht geven in de mate waarin daarin
systematiek te ontdekken valt.
Als een dader op ver van elkaar liggende locaties heeft toegeslagen,
dan kan worden verondersteld dat het toeslaan op al die locaties uit zijn
locatiekeuze is gekomen met meer geschatte baten dan kosten. Dat
impliceert dat de reistijd niet al te zwaar woog, mogelijk vanwege de
beschikbaarheid van een voertuig. Als een dader een voertuig gebruikt om
zijn plaatsen delict te bereiken, kan als hypothese voor geografische
daderprofilering gesteld worden dat uitbijters op grond van reistijd geen
ander gewicht in de analyse hoeven te krijgen.
4.3.10 Afwezigheid van capabel toezicht
In elk van de drie besproken modellen speelt de factor afwezigheid
van capabel toezicht een doorslaggevende rol bij de beslissing om een
misdrijf uit te voeren. Toezicht verhoogt immers de verwachte kosten.
Onder toezicht kan veel worden verstaan. Het betreft onder meer het
ophangen van camera's, verbetering van verlichting en toezicht door
personen die ergens toevallig of met het doel toezicht te houden aanwezig
zijn. Maar het gaat niet alleen om toezicht. Het gaat om de mate waarin
toezicht bijdraagt aan de beveiliging van een doelwit. Het begrip toezicht
houdt dat ook in en wordt in de regel benoemd als capabel toezicht. De
toevoeging capabel is van wezenlijk belang. Het gaat niet alleen om het
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aanwezig zijn van toezicht, het dient ook te gaan om maatregelen die de
dader afschrikken.
De factor afwezigheid van capabel toezicht lijkt vooral in twee fasen
van de locatiekeuzebeslissing een rol spelen. Een dader kan bij voorbaat in
zijn keuze aan potentiële doelwitten worden beïnvloed door zijn schatting
van de mate van capabel toezicht en op grond daarvan bepalen waar hij
wel en waar hij niet toe zal slaan. Op het moment dat het delict
daadwerkelijk door de dader gaat worden gepleegd, zal hij een afweging
maken of de mate van toezicht in zijn ogen toereikend is of niet, of hij zal
een locatie kiezen in een gebied waarvan hij veronderstelt of weet dat daar
capabel toezicht afwezig is. Zo kan een seriematige brandstichter locaties
zoeken om zijn branden te stichten door te bepalen of daar al dan niet
toezicht is. Als hij vervolgens selectief branden sticht in panden die niet
bewoond zijn, kan verondersteld worden dat die keuze het gevolg is van
zijn proces van locatiekeuze. Daarmee biedt de aan- of afwezigheid van
capabel toezicht mogelijkheden voor het bepalen van een hypothese of
een dader die locatie gekozen heeft op basis van bekendheid door zijn
routineactiviteiten of als gevolg van een gepland zoeken. Als het eerste als
hypothese gesteld wordt, dan dient die locatie zwaar mee te wegen in het
bepalen van zijn woonplaats. Die plaats delict heeft immers een relatie met
zijn routineactiviteiten. Als het om een gericht en vooraf gekozen doelwit
gaat, kan de hypothese zijn dat deze locatie minder van belang is voor het
bepalen van zijn woonplaats. De keuze van een geschikt doelwit kan niet
los worden gezien van het feit dat een dader dan wel keuzen moet kunnen
maken. Er moeten meerdere doelwitten te kiezen zijn.
4.3.11 Doelwitbeschikbaarheid
Met de beschikbaarheid van een doelwit wordt niet bedoeld de
mate waarin een doelwit tot slachtoffer kan worden, maar meer algemene
beschikbaarheid van doelwitten voor een dader. Bernasco (2007)
suggereert dat het analyseren van gekozen doelwitten ten opzichte van
potentiële doelwitten informatie kan verschaffen die voor geografische
daderprofilering van belang is. Een dader zal namelijk, zo stelt Bernasco
(2007), eerder een aantrekkelijk doelwit kiezen dat dicht bij zijn
woonplaats ligt, dan een vergelijkbaar aantrekkelijk doelwit dat verder weg
ligt. In een simulatiestudie toont hij aan dat het met de weging van de
aantrekkelijkheid van doelwitten inderdaad mogelijk moet zijn om een
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andere wijze van de waarschijnlijke woonplaats van de dader te bepalen.
Bernasco (2007) merkt zelf ook op dat het hiervoor wel noodzakelijk is
inzicht te hebben in de kenmerken die een doelwit aantrekkelijk maken
voor een dader. In een concrete serie kan het moeilijk zijn om dat vast te
stellen. Hoe achterhaal je immers de reden van aantrekkelijkheid van een
doelwit? En hoewel ook hier weer hypothesen over de keuzen van de
dader gebruikt kunnen worden, is er nog een bijkomend probleem dat
Bernasco (2007) niet signaleert. De dader moet de alternatieve en even
aantrekkelijke doelwitten wel kennen om deze mee te laten wegen in zijn
beslissing.
Zo kan het voor de locatiekeuze van de dader verschil uitmaken of
hij meerdere potentiële doelwitten in zijn awareness space heeft of slechts
een enkele die voor hem zou voldoen. De ruimtelijke verdeling van
verschillende soorten doelwitten verschilt. Winkels bevinden zich vaak in
de buurt van andere winkels. Als er slechts één winkel is om te overvallen,
dan is de afweging om daar toe te slaan een andere dan als er meerdere
zijn om uit te kiezen. Juist omdat, zoals het beperkte rationele keuzemodel
zegt, een dader geen objectieve afweging van alle mogelijke alternatieven
zal maken maar zijn keuze baseert op zijn perceptie van beschikbare
doelwitten. Zodra een dader kennis heeft verkregen over een gebied met
beschikbare doelwitten is het in termen van een kosten-batenafweging,
het voordeligst om naar datzelfde gebied te reizen om toe te slaan. Een
gebied waar vanwege de functie van het gebied, zoals een winkelcentrum,
meerdere doelwitten te vinden zijn, kan dan ook meerdere malen door de
dader gekozen worden als locatie om toe te slaan.
Een dergelijke clustering van potentiële doelwitten komt dan terug
in het ruimtelijke patroon van de serie – de dader zal daar tenslotte vaker
toeslaan – en kan daarmee zinvol zijn voor het opstellen van een
geografisch profiel. Op grond van de doelwitbeschikbaarheid kunnen de
delicten die de dader daar pleegde minder zwaar worden gewogen in de
productie van het geografische daderprofiel. Daarmee is het niet per se het
geval dat die locaties niet van belang zijn voor het bepalen van zijn
woonplaats, maar omdat hij daar een aantal keren toeslaat als gevolg van
het aantal beschikbare doelwitten, bepaalt dat sterker de locatiekeuze dan
de nabijheid bij zijn woonplaats. Stel dat een dader vijftien overvallen
pleegt in winkels in het centrum van Amsterdam, steeds in de omgeving
Kalverstraat. En in zijn serie blijken ook twee overvallen te zijn gepleegd op
buurtwinkels in Amsterdam-West. In deze serie van zeventien overvallen
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kunnen die twee overvallen op buurtwinkels, daar waar minder doelwitten
beschikbaar zijn, mogelijk een sterkere relatie hebben met de woonplaats
van de dader dan de andere vijftien. Die andere overvallen zijn gepleegd in
een gebied waar een dader bijna niet hoeft na te denken over de
beschikbaarheid van een geschikt doelwit. Als al deze overvallen even
zwaar wegen in de analyse voor het geografische daderprofiel geeft dat
mogelijk een overschatting van het belang van de overvallen in het
centrum voor het bepalen van de woonplaats van de dader.
De vraag is of de factoren die hierboven aan bod komen,
hanteerbaar zijn voor geografische daderprofilering. Van sommige, zoals
afstandsperceptie, is al duidelijk dat het erg moeilijk zal zijn in de
opsporingspraktijk dit objectief te bepalen.
4.4

Stabiele en objectiveerbare factoren
Het heeft slechts zin de factoren die een rol spelen bij de keuze
door de daders van locaties te gebruiken bij geografische daderprofilering
als die stabiel in de tijd zijn. Ze moeten altijd in dezelfde mate geldig zijn
om als deel van een rekenkundige formule voor profilering te kunnen
worden geformaliseerd. Het is daarom van belang de factoren die in de
drie besproken modellen een rol spelen te onderzoeken op de vraag of die
stabiel dan wel dynamisch zijn. Naast stabiel is het van belang dat de
factoren eenduidig kunnen worden vastgesteld. Daarom moeten de
factoren objectiveerbaar zijn en niet ambigue.
Het overzicht van de factoren toont dat de mate waarin de factoren
stabiel en objectiveerbaar zijn, problematisch zou kunnen zijn. In ieder
geval kan op grond van een theoretische analyse gesteld worden dat er
mogelijk wel algemeen geldende principes te herleiden zijn uit de
verschillende locatiekeuzemodellen, maar dat deze niet al te statisch lijken.
Ook het objectief vaststellen lijkt problematisch omdat juist de interactie
tussen de factoren en de perceptie ervan door de dader doorslaggevend
lijken te zijn in de locatiekeuze. Dat is vooralsnog een empirische vraag.
Kan uit het gedrag van daders worden afgeleid waarom welke locatie is
gekozen? Indien dat mogelijk is, zou dat informatie kunnen opleveren die
gebruikt kan worden voor het toekennen van gewicht aan plaatsen delict
bij het produceren van het geografische daderprofiel.
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4.5

Studies

De literatuur die ik hierboven besprak biedt aanknopingspunten
voor verfijning van geografische daderprofilering. De elementen uit de
locatiekeuzemodellen die ik destilleerde, zijn echter niet voortgekomen uit
empirisch onderzoek naar toepassingen voor geografische daderprofilering
maar uit onderzoek naar de beslissingsstrategieën. De factoren die een rol
spelen bij de keuze door daders van plaatsen delict zijn echter niet
vastgesteld in empirisch onderzoek dat was gericht op geografisch
profileren. Men trachtte inzicht te verschaffen in de keuzen van daders,
men zocht niet naar bruikbaarheid bij geografische daderprofilering. Kort
gezegd, voor geografische profilering ontbreekt de empirische
onderbouwing van het nut van zulke locatiekeuzemodellen nog. In de
studies die ik hieronder bespreek, exploreer ik die empirische
onderbouwing. Eerst beschrijf ik een interviewstudie met daders van
vermogensdelicten en daarna een gevalsstudie die is gebaseerd op
informatie uit een tbs-dossier van een dader.
4.6

Interviewstudie41

Hierboven beschreef ik enkele factoren die mogelijk een rol spelen
bij de beslissing van een dader om op een bepaalde locatie zijn delict te
plegen. Het gaat om de vraag op basis waarvan daders de keuze voor een
doelwit op die locatie maken. Als in die beslissingen wetmatigheden te
bepalen zijn, factoren die voor alle daders op dezelfde wijze van belang
zijn, kan dat mogelijk bijdragen aan verfijning van geografische
daderprofilering.
Er zijn 22 gedetineerden geïnterviewd over de delicten die zij
hebben gepleegd. Hen is gevraagd naar de factoren die een rol speelden bij
hun beslissingen om op een bepaalde locatie toe te slaan. Het
interviewprotocol dat hiervoor is geconstrueerd, is gebaseerd op de
analyse van keuzemodellen zoals ik die hierboven gaf. Tegelijkertijd zijn de
interviews bedoeld om factoren vast te stellen die niet uit de theorie naar
41

De studie is opgezet en uitgevoerd samen met Hanja Colenbrander. Haar onderzoek had tot doel
inzicht te krijgen in het effect van het samen plegen op locatiekeuze, hier bespreek ik de
locatiekeuze vanuit het gezichtspunt van de geïnterviewde zelf.
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voren komen. De respondent is ook ruimte geboden vrij te antwoorden.
Het doel is ten slotte om inzicht te krijgen in de belevingswereld van de
dader vanuit de insiders view (Beyens en Tournel, 2010, pagina 206). Het
gaat om een semigestructureerd interview op basis van een
gespreksonderwerpenlijst, die ik hieronder bij de procedure zal bespreken.
Een veronderstelling van interviews zoals gehouden in dit
onderzoek is dat de manier waarop de respondenten vertellen over hun
gepleegde misdrijven een weergave is van de modus waarin ze 'normaal'
hun misdrijven plegen. Simpel gezegd, ze praten over hun dagelijkse werk
en zoals de meeste mensen praten ze daar gemakkelijk over. Dat is
natuurlijk een aanname want de respondenten zijn tijdens de interviews
gedetineerd. Daardoor kan het zijn dat het perspectief op hun criminele
carrière enigszins is vertekend als gevolg van schuld- en
schaamtegevoelens (Van Gemert, 2010).
Het lastige van interviews over een onderwerp als dit is dat er
misschien een probleem is met het vragen naar een onderwerp waaraan
niet noodzakelijk een bewust keuzeproces is voorafgegaan. Het risico voor
rationalisaties achteraf is aanwezig (Van Gemert, 2010). Bovendien is er
een kans op pleasing the doctor, het geven van 'mooie' antwoorden om de
interviewers te plezieren, ofwel van sociaal wenselijk gedrag, de wens om
zich te confirmeren aan wat men vermoedt dat door de sociale omgeving
als een aanvaardbaar antwoord wordt gezien. Het feit dat het in de
interviewstudie expliciet niet om normatieve oordelen ging over de
gepleegde delicten, maakte dat de respondenten zich voor die delicten niet
hoefden te verantwoorden. Hoewel niet met zekerheid vast te stellen is er
sprake is geweest van sociaal wenselijke antwoorden, zijn daar geen
aanwijzingen voor. De respondenten vertelden bijvoorbeeld dat de
aanname in de vraag van de interviewers niet klopte en dat hun beslissing
anders verliep.
Een andere kanttekening bij dit onderzoek is dat gedetineerde
daders worden geïnterviewd. Het kan zijn dat deze daders afwijken in hun
wijze van het plegen van delicten en het selecteren van locaties van nietgeselecteerde daders, in die zin dat zij bij het uit de handen van de politie
blijven minder succesvol zijn dan andere daders. Hier is weinig met
zekerheid over te zeggen. Nee en Meenaghan (2006) suggereren dat het
waarschijnlijk gaat het over een verschil tussen daders die nu gepakt zijn en
daders die dat nog niet zijn. Ofwel er is vermoedelijk geen sprake van
selectiviteit en gevolg van het feit dat de gedetineerde daders hun delict op
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andere wijze plegen dan die daders die niet opgespoord zijn. Het feit dat
de respondenten ook ruimhartig rapporteerden over delicten die ze
gepleegd hebben, waarvan zij niet als dader bij de politie bekend staan, is
hier een aanwijzing voor.
Deze problemen kunnen niet volledig worden ondervangen. In het
onderzoek werd geprobeerd die zoveel mogelijk te beperken doordat de
respondent absolute geheimhouding werd beloofd en de interviewer ook
aan het begin van het interview een geheimhoudingsverklaring tekende.
De respondenten waren vrij om te vertellen over de door hen gepleegde
delicten, ook als die niet bekend waren bij de politie. Aan de andere kant
werd de respondenten duidelijk gemaakt dat de onderzoekers toegang
hadden tot de officiële registraties van de delicten waarvoor zij nu of
eerder, waren gestraft. Op grond van die registraties waren de
respondenten vooraf geselecteerd, alleen daders van vermogensdelicten
werden geïnterviewd. Na de selectie zijn potentiële respondenten
aangeschreven met het verzoek tot deelname aan het onderzoek. Met een
antwoordformulier kon medewerking worden toegezegd. Na aanmelding
werd de respondent geïnterviewd op een tijdstip dat werd vastgesteld in
overleg met de penitentiaire inrichting. De respondenten kregen een
vergoeding in de vorm van een telefoonkaart ter waarde van € 10. Dit was
niet van tevoren gemeld, zodat de motivatie om deel te nemen niet primair
kwam door de vergoeding. De telefoonkaart werd aan het eind van het
gesprek overhandigd. De procedure van het interviewen beschrijf ik
hieronder.
4.6.1 Interviewprocedure
Als eerste werd het doel van het onderzoek geïntroduceerd. Dit
gebeurde als volgt:
'Dit onderzoek gaat over hoe daders hun doelwitten uitkiezen. Met
doelwitten bedoelen we de huizen, bedrijven, winkels, banken waar de
buit ligt. Het gaat vooral over de informatie die je gebruikt om je doelwit
uit te kiezen. Er zijn zoveel doelwitten, waarom kiest iemand nu dat ene
doelwit wel en die andere niet?'
Vervolgens werd nader toegelicht dat de interviewers een
verklaring zouden ondertekenen. Deze geheimhoudingsverklaring bevat de
afspraak dat over niet-'bekende' of niet ten laste gelegde delicten die ter
sprake konden komen, niets gemeld zou worden aan politie, justitie of de
245

penitentiaire inrichting.42 Vervolgens werd toestemming gevraagd aan de
respondent om het interview op te nemen op audioapparatuur.43
4.6.2 Gespreksonderwerpenlijst
De semigestructureerde gespreksonderwerpenlijst is door
Colenbrander en Van der Kemp opgesteld op basis van een analyse van de
theorieën over locatiekeuze (zie ook Van der Kemp, Colenbrander en
Duursma, 2005). De gespreksonderwerpenlijst begint met vragen over de
algemene gegevens van de respondent, zoals leeftijd, sociaaleconomische
status en al dan niet hebben van een (drugs)verslaving. Daarna wordt het
laatst gepleegde delict als uitgangspunt genomen. Daarbij worden items
van de gespreksonderwerpenlijst als gesprekonderwerp aangedragen of
wordt naar aanleiding van de antwoorden van de respondent
doorgevraagd. De gespreksonderwerpenlijst diende als leidraad voor het
gesprek en werd daarom niet systematisch gevolgd.
4.6.3 Kaarten en mentale kaarten
Op dezelfde wijze als het onderzoek van Shalev (2008) en
Polišenská (2008) werd gebruikgemaakt van de methode van het tekenen
van mentale kaarten. Hierbij wordt de dader gevraagd de geografie van zijn
misdrijf of misdrijven te tekenen op een vel wit papier. Daaruit kan inzicht
worden verkregen over de impliciete associaties van de dader, bijvoorbeeld
als hij delicten dichter bij elkaar plaatst in verhouding tot andere locaties
dan in werkelijkheid het geval is (Canter en Hodge, 2000). Daarmee kan
inzicht verkregen worden in de perceptie van afstanden door een dader
(Gärling, 1989).
Naast het tekenen van mentale kaarten, werd ook gebruikgemaakt
van plattegronden van de steden waar de respondent zijn delicten had
gepleegd. De respondenten werd eerst gevraagd te tekenen hoe de
geografie van zijn laatste misdrijf in elkaar stak. Vervolgens werd een
plattegrond van de woonplaats (of voormalige woonplaats) van de
42

Belangrijk om te vermelden is dat expliciet vermeld werd dat dit niet zou gelden indien de
respondent moord-, doodslag of ernstige zedenzaken zou ‘bekennen’. Dat is echter niet gebeurd in
dit onderzoek.
43
Het opnemen van het interview is slechts eenmaal geweigerd. In dat geval is met aantekeningen
gewerkt.
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respondent getoond om daarop ook de geografie van het delict te
markeren. Op de plattegrond konden ook de plaatsen delict van andere
voorgaande misdrijven worden getekend. Door op zowel de mentale kaart
als op de plattegrond ook aanduidingen van de woonplaatsen te laten
markeren, kon inzichtelijk worden gemaakt hoe de locaties zich ruimtelijk
tot elkaar verhielden.
4.6.4 Analyse
De opnames van de interviews zijn uitgewerkt aan de hand van een
schema om zo de relevante factoren systematisch uit de interviews te
destilleren. Daarvoor is gekozen omdat duidelijk werd dat veel overbodige
informatie in de gesprekken aan de orde kwam, waardoor een volledig
letterlijke uitwerking veel extra werk voor weinig extra informatie zou
opleveren. Naast de uitwerking van de interviews, is van elk interview een
samenvatting gemaakt met daarin een korte schets van de dader en zijn
criminele carrière. Hiermee is inzichtelijk gemaakt hoe voor een
respondent de verschillende factoren samenhingen. Elk interview wordt
geanalyseerd op uitspraken over de volgende onderwerpen:
- preferentie voor een doelwit, een locatie, een situatie:
doelwitdecor
- zijn mate van motivatie
- hoe gepland het delict was
- zijn manier van verplaatsen en de reden daarvoor
- de perceptie van beveiligingsmaatregelen:
o omstanders
o politie, beveiligers
o technopreventie, zoals camera's
- in hoeverre de plaatsen delict te relateren zijn aan zijn
routineactiviteiten
Op deze wijze kan per locatiekeuzefactor worden bezien in welke mate
deze voor de verschillende respondenten een rol speelde bij het plegen
van zijn delict.
4.6.5 Analyse plattegronden en mentale kaarten
Het analyseren van de mentale kaarten en de plattegronden bleek
in de meeste gevallen niet eenvoudig of zelfs onmogelijk. De reden
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hiervoor is dat veel respondenten niet in staat waren in tekeningen het
ruimtelijke patroon van hun gepleegde delicten weer te geven. In enkele
gevallen lukte dat wel met de geografie van het laatst gepleegde delict. Dat
betekent dat de respondent de plaats delict en enkele kenmerken van de
omgeving wel kon tekenen, maar niet ten opzichte van zijn andere
delicten.
Ook het lezen van een plattegrond bleek niet voor iedereen even
gemakkelijk. Daardoor was het niet goed mogelijk om de gebieden aan te
wijzen die voor een dader bekend waren. Vooral het markeren van
plaatsen delict stuitte op weerstand. De meeste daders wilden best praten
over onopgehelderde misdrijven, maar het noteren op een plattegrond
vonden ze te riskant. Het merendeel van de daders gebruikt zijn
woonplaats als werkgebied en als uitvalsbasis voor delicten in het
omliggende gebied. In de resultatenparagraaf licht ik dat nader toe.
De plattegronden en de antwoorden van de daders zijn
gecombineerd in de analyse per dader en als zodanig verwerkt in de
samenvattingen. Uit de interviews zijn op basis van de factoren uit de
vorige paragraaf categorieën gemaakt waarin de antwoorden geplaatst
konden worden.
4.6.6 Overzicht respondenten
De respondenten in de interviewstudie zijn gedetineerde
mannelijke daders van vermogensdelicten. Zij hebben vooral inbraken en
overvallen gepleegd, maar ook andere vormen van diefstal. De gemiddelde
leeftijd van de respondenten is 35,9 jaar (standaarddeviatie 7,6 jaar), met
een range van 23 tot 49 jaar. Op één respondent na hadden de
respondenten geen vaste baan en in de meeste gevallen tot dan toe ook
alleen zeer korte tijd in loondienst gewerkt. De bron van inkomsten is voor
de meesten een WW-uitkering die wordt aangevuld met inkomsten uit
criminele activiteiten.
Iets meer dan de helft van de respondenten was ten tijde van het
delict waarvoor zij nu gedetineerd zitten, verslaafd. Het bekostigen van de
verslaving is dan ook een veelvoorkomend motief om misdrijven te plegen.
Voor bijna alle respondenten geldt echter dat zij niet onder invloed van
drugs zijn als zij hun delict pleegden. Overigens hebben vijf respondenten
gemeld geen ervaring met drugs te hebben, ook niet in het verleden.
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4.6.7 Resultaten
In deze resultatenparagraaf beschrijf ik per locatiekeuzefactor wat
de respondenten daarover hebben gezegd. Op deze wijze is het mogelijk
om inzicht te krijgen in het gewicht die de verschillende factoren hebben in
het locatiekeuzeproces. Omdat deze wijze van rapporteren het gehele
locatiekeuzeproces van een dader bij het plegen van een delict minder
goed zichtbaar maakt, heb ik in de vorm van twee casusbeschrijvingen daar
illustraties van gegeven. Daarin wordt de samenhang tussen de
verschillende factoren voor de betreffende daders duidelijk.
Reden verlaten woonplaats
Een journey to crime begint met het verlaten van de verblijfplaats
om op weg te gaan naar de omgeving waar de dader wil toeslaan. De
redenen om de woonplaats te verlaten is voor de respondenten in
overgrote meerderheid het plegen van het delict. Een respondent
verwoordt dit als volgt: 'Geld. Toen ben ik op de scooter gestapt om even
te gaan rondneuzen.'
Er zit enige variatie in de mate waarin al op het moment van vertrek
uit zijn woonplaats vastligt welk type delict en welk doelwit wordt gekozen.
Eén respondent antwoordde dat hij meestal op pad gaat met de intentie
om te stelen, ook was er wel eens niet direct een intentie om een diefstal
te plegen, maar deed zich een situatie voor die niet te weerstaan was. Zo
gaat een andere respondent juist alleen gericht op pad. Als er bijvoorbeeld
een raam openstaat, grijpt hij niet direct zijn kans. Hij wil eerst weten of
het genoeg zal opleveren. De reden die hij hiervoor aandraagt, is dat zulke
impulsiviteit, die hij vroeger wel degelijk had, verdwijnt naarmate hij ouder
is geworden.
Daartegenover staan twee respondenten die het meer aan het
toeval overlaten waar precies zal worden toegeslagen. De ene gaat wel op
pad om te stelen, maar waar hij precies wat gaat stelen hangt af van de
mogelijkheden. De ander laat de beslissing afhangen van hoe lang al hij niet
een bepaalde kant op is geweest. 'Als ik net ergens wat heb weggehaald, ga
ik daar niet direct weer naartoe', zei hij.
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Reden gebruik vervoermiddel
Het gebruik van een vervoermiddel kan noodzakelijk zijn voor het te
plegen delict om de te verwachten buit te vervoeren of vanwege de
afstand tussen de verblijfplaats van de dader en een gekozen doelwit.
Een vervoermiddel kan ook gebruikt worden om een doelwit te
vinden. Zo gaat een respondent tijdens het afleggen van het doelwit met
het openbaar vervoer, hij reist met de bus door de flatwijken waar hij graag
toeslaat. Als hij daadwerkelijk een delict gaat plegen, kiest hij voor een
auto om niet afhankelijk te zijn van de bus tijdens een eventuele vlucht.
Eén andere respondent maakt na zijn delict wel gebruik van het openbaar
vervoer. Hij vlucht eerst met de auto om vervolgens met de trein verder te
reizen (zie ook casus 1 voor een voorbeeld van hoe het gebruik van een
vervoermiddel de keuze van de plaats delict beïnvloedt).
Vier respondenten vertellen vaak een auto nodig te hebben
vanwege de buit, zoals voor een grote partij die gestolen wordt bij een
ramkraak of voor de kluis die door een van de respondenten is gestolen.
Een respondent benadrukt dit praktische aspect: 'De auto dient vooral om
de gestolen waar te vervoeren en niet om verder weg te kunnen komen. '
Overigens denkt een andere respondent daar iets gemakkelijker over. Hij
ging soms ook wel met een gestolen kluis achterop de fiets terug. De kluis
had hij gestolen bij een nachtelijke inbraak in een winkel in de stad. In de
rust van de nacht en in het donker vond hij het geen probleem om op de
fiets te gaan.
De auto's die de respondenten gebruiken, zijn vaak gestolen. Dat
geldt ook voor het gebruik van scooters. Een respondent gebruikt voor de
delicten die hij alleen pleegt een gestolen scooter.
Drie respondenten hadden een auto nodig om hun delict te plegen
vanwege de ligging van het doelwit. Zoals bij een respondent die in een
hotel aan de snelweg een beroving had gepland. Een andere respondent
ging vanwege zijn doelwit juist te voet. Hij pleegde een autodiefstal.
De beschikbaarheid van een vervoermiddel bepaalt voor een deel
van de respondenten de wijze waarop zij zich verplaatsen of in hoeverre zij
gebruikmaken van een vervoermiddel bij het plegen van hun delict. Het al
dan niet gebruiken van een vervoermiddel is het gevolg van het feit dat zij
geen ander vervoermiddel tot hun beschikking hebben. Een respondent
gaat daarom te voet, een ander per fiets.
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Twee respondenten gaan altijd te voet. Een omdat hij van lopen
houdt. De ander zegt: 'Lopend, het was niet zo ver weg. '
Er zijn nog meer praktische aspecten die een rol kunnen spelen.
Voor één respondent gold dat, terwijl hij normaal gesproken op een
scooter door de stad reed en zijn delicten pleegde, voor een overval
dichtbij huis zijn fiets het vervoermiddel was. Hij ging in dit geval op de
fiets, omdat de scooter niet wilde starten, niet omdat het dichtbij was.
De respondenten lijken zich meer te laten leiden in de keuze voor
een locatie door het doelwit en in hoeverre daarvoor een vervoermiddel
noodzakelijk is, dan dat met een vervoermiddel een verdere afstand
afgelegd kan worden.
Casus 1
E. is 23 jaar en geboren in Den Helder. Hij zit op het moment van
het interview vast voor het plegen van een overval en voor diefstal. Uit het
verhaal van E. wordt duidelijk dat hij ondanks zijn jonge leeftijd al lang in
de criminaliteit zit. Hij heeft jeugddetentie gehad en vertelt over zijn
inbraken, straatroven en overvallen. Het grootste deel van het interview
gaat over een overval op een Burger Kingrestaurant in de stationshal van
station Alkmaar-Zuid (zie figuur 4.4, mental map en plattegrond). E. heeft
samen met een maat en een medewerker van de Burger King een overval
gepland. Ze zijn hierbij uiterst planmatig te werk gegaan. De
voorbereidingen bestonden uit het meenemen van een nepwapen, een
bivakmuts, niet-traceerbare kleding en het gebruik van een gestolen
vluchtauto. Al enkele maanden van tevoren werden die voorbereidingen
getroffen.
De mentale kaart (figuur 4.4) toont hoe E. het gebied rond de
Burger King in zijn hoofd had. Hij tekent de vluchtauto op de locatie waar
bedacht was dat die moest staan tijdens het plegen van de overval. Dat is
namelijk aan de andere kant van het treinspoor achter een heg waardoor
de auto niet direct in het zicht stond. Ook parkeerden ze de auto in de
richting van de vluchtroute (aangeduid met de pijl) en lieten zij de auto niet
afgesloten staan om snel weg te kunnen. Door te parkeren aan de andere
kant van het treinspoor, moesten ze aan de andere kant zien te komen
zonder al te veel op te vallen. Tijdens het afleggen van de Burger King
hadden zij al gezien dat camera's aanwezig waren in de voetgangerstunnel
onder de sporen. Om die, ook bij de voorbereiding, te ontwijken zijn ze de
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spoorlijn overgestoken. De Burger King ligt in de stationshal, overigens zijn
daar ook camera's zo bleek later, maar die hadden ze over het hoofd
gezien.

Figuur 4.4 Mentale kaart casus 1
De voorbereiding was zeer uitgebreid. De lay-out van de Burger
King werd zelfs op een voetbalveldje nagemaakt met stokjes en touwtjes
om te timen hoe lang alles zou duren. Desondanks bleken ze niet helemaal
goed geïnformeerd te zijn want op de donderdagavond dat zij de overval
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pleegden, bleek er een tijdslot op de kluis te zitten. Zij gingen er alleen met
de inhoud van de kassa vandoor. Zoals voorbereid, volgden zij hun
vluchtroute (op de plattegrond aangeduid in figuur 4.5) naar de locatie
waar de auto en kleren waren achtergelaten. Die locatie was ook
zorgvuldig gekozen, want E. wist dat het parkeerterrein afgelegen lag. In de
bosjes rondom de parkeerplaats konden zij hun overvalkleding achterlaten.
Hun redenering was dat, omdat het struiken met doornen waren, daar niet
snel gezocht zou worden. Vervolgens konden zij te voet naar het
treinstation Alkmaar-Noord gaan om de trein terug naar Den Helder te
nemen.

Figuur 4.5 Plattegrond met vluchtroute casus 1
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Over alles was nagedacht en de operatie had dan ook grote kans
van slagen, ware het niet dat zijn telefoon getapt werd wegens een ander
delict. Op die manier kreeg de politie lucht van de plannen van E. en zijn
kompanen. Over de selectie van de locatie zegt E. het volgende:
'Overal waar je komt zie je wat in; op een gegeven moment zaten
we een burger te eten en zagen we een kennis die daar werkte. Toen
hebben we geprobeerd beter contact te leggen. ' Ook zegt hij: 'Je bent erop
ingesteld dat wanneer je geen werk hebt, je kijkt naar mogelijkheden. '
Hieruit en uit wat hij nog meer vertelt tijdens het interview blijkt
wel dat de dagelijkse routine een grote rol speelt in de selectie van het
doelwit. E. kwam vroeger dagelijks op het station waar de Burger King
gevestigd was op zijn reis van school naar huis. De auto is na de overval
achtergelaten bij een bejaardentehuis in Alkmaar dicht in de buurt van de
school van E. Hij zegt niets expliciet over de rol van de dagelijkse routine bij
het bepalen van de doelwitkeuze, maar die lijkt een duidelijke rol te spelen.
Preferenties
De bovenstaande casus geeft weer op welke wijze de preferenties
voor een doelwit, verwachte buit en omgeving een rol kunnen spelen bij de
keuze voor een locatie. Hieronder bespreek ik van een aantal
respondenten hun preferenties voor doelwit, locatie, doelwitdecor en buit.
Dat blijkt voor de respondenten op een verschillende wijze van invloed te
zijn op hun geografische gedragskenmerken.
Een respondent die verschillende typen delict pleegt, heeft voor die
verschillende delicten verschillende voorkeuren wat betreft het doelwit of
de buit. Zo steelt hij alleen donkergekleurde auto's omdat die eenvoudig te
helen zijn. De voorkeur voor een bepaalde buit bij inbraken is ook
gebaseerd op het gemak van het helen. Hij steelt voornamelijk dvd-spelers,
tv's, geld en juwelen. Hij gaat in de stad waar hij woont naar de buurten
waar hij een goede buitverwachting heeft. Ook gaat hij naar buurten die hij
kent en waar hij verwacht dat hij kan slagen. Hij zegt letterlijk over de
locaties waar hij zijn delicten pleegt: 'gewoon in Weert, wat moet ik buiten
Weert…'. De buurt die zijn doelwitdecor bepaalt, beschrijft hij als
'jambuurt'. Dat is zoveel als een buurt waar mensen met geld wonen. Het
begrip jambuurt, zo vertelt hij, komt van vroeger tijden waarin alleen
mensen met geld jam op hun brood aten. Binnen die buurt heeft hij een
voorkeur voor huizen die er qua onderhoud slordig uitzien. Zijn gedachte
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daarbij is dat die mensen minder oplettend zijn. Dat slaat overigens op de
mate van beveiliging, niet op daadwerkelijk alert zijn want om daar
rekening mee te houden pleegt hij 's nachts of 's morgens vroeg zijn
delicten. Dat geldt niet alleen voor de inbraken die hij pleegt, maar ook
voor de autodiefstallen. Hij steelt auto's namelijk door die te openen en
dan van de afrit te duwen om pas verderop op een schaars verlichte plek
verder te gaan met de diefstal.
Een volgende respondent pleegt woningovervallen op Marokkanen
en Turken. Hij is zelf van Marokkaanse afkomst. De meeste van zijn
woningovervallen pleegt hij naar aanleiding van een tip. Dan overvalt hij
Marokkanen die zelf ook dader zijn en/of veel geld hebben. Daarover zegt
hij: 'ik overval geen eerlijke mensen'. Hij heeft ook de veronderstelling dat
Marokkanen en Turken meer geld in huis hebben dan Nederlanders.
Waarschijnlijk speelt een grotere rol dat hij de juwelen van de familie rooft
en een goede afzetplek heeft voor Turks en Marokkaans goud. Bij
overvallen hebben flats zijn voorkeur, maar het is niet duidelijk waarom.
Mogelijk omdat hij bij de flats gemakkelijk kan herkennen waar Turken en
Marokkanen wonen. Hij kijkt namelijk naar de naambordjes.
'Ik houd niet zo van inbreken, dat is te veel werk' is wat een
respondent zegt als het over een voorkeur voor een doelwit of buit gaat.
Hij steelt eerst een auto om vervolgens in de gestolen auto op zoek te gaan
naar geschikte diefstalobjecten, vaak motoren. Zijn voorkeur gaat uit naar
motoren omdat hij die goed kan verhandelen. Deze respondent heeft
vooral een opvallende aandacht voor locaties waar hij géén delicten pleegt.
Over de locatie zegt hij: 'ik steel niet in de stad, daar lopen te veel mensen'.
Hij gaat op zoek naar rustige plekken. Het maakt hem echter niet uit of de
eigenaar in de buurt is wanneer hij een auto steelt. Hij heeft het over de
binnenstad als een plek waar hij niet 'werkt', omdat daar te veel mensen
zijn, maar het maakt hem niet uit dat er mensen in de buurt zijn, wanneer
hij een auto of iets anders steelt. Dat maakt hem niet uit omdat hij niet
verwacht dat mensen ingrijpen als ze hem 'aan het 'werk' zien'.
Eén respondent heeft een specialisme; het stelen van
vrachtwagens, bij voorkeur inclusief lading. Naar eigen zeggen is hij
gespecialiseerd in het uitzetten van alarmen. Vroeger deed hij ook
inbraken in bedrijfspanden, waarbij hij het alarm uitschakelde door te
graven naar de telefoonlijn. Tegenwoordig steelt hij vooral vrachtwagens.
Hij ziet zichzelf als een broodcrimineel. Hij pleegt delicten alsof het werk is.
Hij heeft een voorkeur voor vrachtwagens met lading omdat daarmee veel
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geld te verdienen valt. En vanwege zijn voorkeur voor dat type doelwit
heeft hij geen vaste omgeving waarbinnen hij opereert. 'Ik zat overal:
Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland. '
Een respondent die voornamelijk inbraken pleegt, heeft een
voorkeur voor bedrijven als doelwit. De reden daarvoor is tweeledig: de
buit bestaat uit spullen die hij goed kwijt kan en bedrijven kopen snel
nieuwe spullen. Dat laatste heeft voor hem een groot voordeel; '…dan ging
ik 3, 4, 5 keer terug naar hetzelfde bedrijf. ' Meestal gaat hij op pad in de
buurt van zijn leefomgeving, maar soms ook wel buiten de stad.
De respondenten hebben ofwel een sterke voorkeur voor een
bepaald doelwit of hebben dat juist niet. Voor sommige daders bepaalt de
voorkeur voor het doelwit ook de locatie. Die daders gaan reizen om naar
dat doelwit te gaan. Voor anderen geldt dat zij alleen doelwitten in hun
omgeving zoeken en niet gericht op reis gaan. Een van de belangrijkste
criteria voor de doelwitkeuze lijkt de buitverwachting te zijn. Het doelwit
moet vooral een mogelijke buit bevatten waarvan de respondenten
verwachten dat die goed te helen is.
Motivatie
Geld is de drijvende kracht waarom deze respondenten delicten
blijven plegen. Geld is de drijvende kracht omdat ze daarmee of een
drugsverslaving kunnen financieren of omdat criminaliteit als
broodwinning wordt gezien. In combinatie met de preferenties die de
respondenten hebben voor een doelwit of een doelwitdecor bepaalt de
zoektocht naar geld of spullen die gemakkelijk kunnen worden geheeld
voor geld het type doelwit waar zij toeslaan. Zoals eerder gezegd hebben
de respondenten daarbij verschillende voorkeuren en dat is de enige wijze
waarop de motivatie de criminele locatiekeuze lijkt te beïnvloeden. Geen
van de daders denkt in één keer de grote slag te kunnen slaan of is daar
überhaupt mee bezig. Het gaat om betrekkelijke kleine bedragen om in het
onderhoud te voorzien. Daarom zijn gewone huizen geschikt voor de
inbrekers onder de respondenten en winkels of woningen voor de
overvallers. Voor beide type doelwitten geldt dat zij geen al te hoge
buitverwachting hebben.
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Planning en uitvoering
De mate waarin planning van het delict van invloed is op de
locatiekeuze en of dat in de uitvoering van het delict te herkennen is, was
ook een onderwerp van de interviews. Eerder merkte ik al op dat de mate
van planning sterk lijkt te variëren tussen de respondenten. In hoeverre dat
in de uitvoering (vooral in de modus operandi) herkenbaar is bespreek ik
hier.
In de periode dat een respondent nog niet ernstig verslaafd was,
plande hij de diefstallen die hij wilde plegen door te reageren op een
advertentie in de krant voor een auto. Vervolgens ging hij in 'onopvallende
kleding' in de buurt proberen informatie te vinden over de af- en
aanwezigheid van buurtbewoners. Hij lette vooral op wat hij aanduidde als
'slordigheid'. Voor hem betekent dat zoveel als dat het huis of de omgeving
rondom het huis er niet verzorgd uitziet in zijn ogen. Hij vindt slordigheid
een indicatie van matige beveiliging. Naarmate hij ernstiger verslaafd werd,
werd de planning minder.
Voor een andere respondent geldt dat hij eigenlijk niet hoeft te
plannen. Letterlijk zei hij: 'Ik denk eigenlijk niet na, ik pak het gewoon en ga
er weer vandoor'. Hij is al 18 jaar bezig met stelen en zegt slimmer
geworden te zijn in zijn tak van werk. Hij is één keer gepakt op
vingerafdrukken en daarna nooit meer, omdat hij daar nu rekening mee
houdt. Hij neemt een kleine schroevendraaier mee om een auto te stelen.
'15 seconden, dat is genoeg, dan rij ik al weg met de auto'. Hij denkt eraan
om zijn vingerafdrukken weg te vegen wanneer hij een gestolen auto
achterlaat. Hij steelt auto's op zeer brutale wijze door in ze in te breken
onder het oog van een beveiligingscamera en door te gaan als het
autoalarm aanslaat. De gestolen auto's gebruikt hij vervolgens om andere
dingen, zoals aanhangers, te gaan stelen.
Een respondent die betrokken was bij een bankoverval met vijf
anderen, vertelde over de voorbereiding die eraan voorafging. Een paar
dagen voor het delict heeft hij een beetje rondgereden en gekeken wat het
beste moment van de dag is om de overval te plegen. Geweren,
bivakmutsen en politiescanners zijn geregeld. Ook de periode na de overval
is voorbereid. Vooraf is afgesproken dat na de bankoverval geen grote
uitgaven mochten worden gedaan. De planning was bij dit delict ook
noodzakelijk. Het is tenslotte niet eenvoudig om een bank te overvallen.
Daarnaast was hij op de hoogte van de straffen die staan voor bepaalde
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delicten. Dat geeft wel een reden om te plannen of zoals hij zelf zegt: 'ja,
zoiets ga je wel plannen, want je speelt met jaren'. Hij vergelijkt het
crimineel zijn met een sportman. Een sportman moet ook trainen en wordt
daardoor steeds beter.
De respondent die vrachtwagens stal, bereidde zich uitgebreid voor.
Dat moet ook wel volgens hem: 'elke vrachtwagen is anders; oefening
baart kunst'. Hij gaat indien nodig zelfs bij bedrijven solliciteren om binnen
te kunnen kijken. Hij ging elke dag naar de haven waar hij vanaf 15.00 uur
de adressen van de losplaatsen noteerde van de vrachtwagens die om
15.00 uur vertrokken. Hij ging ervan uit dat als die na 15.00 uur vertrokken
dat er niet meer gelost zou worden. De adressen van de losplaatsen zocht
hij vervolgens op internet op. Bij het rondkijken hield hij ook rekening met
de omgeving. Zo zegt hij over de voorbereiding bij de bedrijventerreinen
waar hij vrachtwagens stal: 'Zondagsmiddags is de beste tijd om te gaan
rondkijken; dan zijn meer mensen een beetje aan het rondkijken en valt
het niet op'. Hij gaat zelfs zo ver dat hij op een bedrijfsterrein inbreekt om
op een nieuw model vrachtwagen te oefenen zodat hij die een volgende
keer snel kan stelen. Hij is erg leergierig en wil alles graag weten wat hem
kan helpen bij zijn werk. 'Discovery geeft goede tips bijvoorbeeld. '
Een respondent die zijn specialisme heeft gemaakt van het stelen
van kluizen uit winkels gaat altijd zelf op onderzoek uit. Hij bezoekt de
winkels en probeert te ontdekken waar de kluis zich bevindt. Zijn verdere
voorbereiding is eenvoudig. Hij gebruikt geen handschoenen en geen
bivakmuts. Hij neemt alleen een breekijzer mee. Hij gaat ervan uit dat het
voor de politie onmogelijk is om in winkels naar vingerafdrukken te zoeken.
Verder heeft hij altijd een mes bij zich. De kluis neemt hij mee om thuis
open te breken. Deze respondent zegt nooit zomaar over te gaan tot het
plegen van een delict. Ook niet spontaan wanneer hij toevallig iets
tegenkomt.
Andere respondenten vertellen dat ze ook impulsief delicten plegen
als de kans zich voordoet. Daar gaat dan ook geen verdere voorbereiding
aan vooraf, anders dan het feit dat zij altijd in enige mate voorbereid zijn
om een delict te plegen door bepaald gereedschap bij zich te hebben, zoals
een schroevendraaier of zelf gefabriceerd materiaal om sloten mee te
flipperen. Een respondent die impulsief vier overvallen pleegde, handelde
bij zijn eerste overval bijna direct op het feit dat hij zag dat er bij een
benzinestation geld werd geteld. Toen een aantal dagen na die overval het
geld op was, besloot hij naar een andere benzinepomp te gaan om die te
258

overvallen. Behalve dat hij die locatie kende, die net als de vorige op
loopafstand van zijn verblijfplaats lag, was zijn enige voorbereiding dat hij
een wapen meenam.
Een respondent die samen met zijn schoonvader een aantal
diefstallen pleegde, volgde de planning van zijn schoonvader. In winkels als
de Makro laadden zij winkelkarretjes vol spullen en stormden vervolgens
de nooduitgang uit. Hun auto stond daar geparkeerd en zo gingen ze
ervandoor.
Eén respondent zegt expliciet dat hij niet plande. 'Het was nooit zo
dat ik dacht, nu ga ik die overvallen, het was puur willekeurig'. Hij ging
gewoon op pad om geld te krijgen voor drugs. Het maakte niet veel uit
waar hij naartoe zou gaan. Het enige dat van belang was, was dat de buit
maar voldoende geld opleverde om weer even vooruit te kunnen. Daarom
pleegde hij zijn delicten eigenlijk altijd in zijn eigen buurt.
Voor de respondenten geldt dat planning uiteen lijkt te vallen in de
concrete planning van een delict en een soort algemene voorbereidheid op
het plegen van delicten. In de uitvoering gaat het vooral om de praktische
zaken die het mogelijk maken het delict te plegen. Dat heeft verder weinig
van doen met locatiekeuze, zo lijkt het. In enkele gevallen blijkt het op het
laatste moment afblazen van het plegen van een delict daar wel mee te
maken te hebben, namelijk als er te veel omstanders zijn in de winkel.
Perceptie van beveiligingsmaatregelen
De perceptie van beveiligingsmaatregelen zal beïnvloeden of en hoe
een delict gepleegd wordt. In casus 1 werd duidelijk hoe het omzeilen van
beveiligingscamera's tot een andere voorbereiding leidde dan als deze er
niet waren geweest. Mogelijk leidt het ook tot een afweging die de
locatiekeuze beïnvloedt. Ik bespreek wat de respondenten meldden over
de rol van omstanders, van beveiligers en politie en die van
technopreventieve maatregelen, zoals camera's.
Bij het stelen van auto's houdt een respondent rekening met
omstanders. 'Als ik iemand zie, ben ik weg', zegt hij. Dat weerhield hem er
overigens niet van om later weer terug te komen om iets verderop in de
buurt alsnog toe te slaan. Hij probeert wel rekening te houden met de
aanwezige beveiliging. Soms ook pas achteraf: 'Ik heb een keer bij een flat
een auto weggehaald, daar had ik een slecht gevoel bij. Bij een flat kun je
niet zien of mensen van bovenaf naar beneden kijken. ' Een andere
259

respondent meldt iets soortgelijks. Hij vindt het belangrijk dat hij zich op
zijn gemak voelt voordat hij overgaat tot zijn delict. Omstanders spelen
hierbij een belangrijke rol. Wanneer er te veel mensen zijn, voelt hij zich op
de vingers gekeken.
Een andere respondent geeft tegenstrijdige antwoorden over het
rekening houden met beveiligingsmaatregelen. In eerste instantie zegt hij:
'ik steel niet in de stad. Daar lopen te veel mensen'. Om later te melden dat
hij: 'Politie, daar let je altijd op, maar andere mensen daar heb ik schijt
aan'. Blijkbaar doen omstanders er soms toe, maar niet voldoende om hem
zijn diefstal niet te laten plegen. Datzelfde geldt voor technopreventie. Dat
doet hij af met: 'Nooit op gelet eigenlijk'.
Een respondent die over het algemeen goed plant, heeft juist liever
geen omstanders in de omgeving. Beveiligers en politie calculeert hij in. Zo
vertelt hij: 'Laatst was er een kluis, waar om het halfuur een bewaker
langskwam. Dan wordt de planning uitgebreid'. Hij let wel op camera's e.
d., maar zegt ook dat hij als crimineel wel weet hoe beveiliging werkt en
hoe die kan worden uitgeschakeld. 'Als ik twijfel, gaat de klus niet door. Ik
moet voor 100% zeker weten dat het gaat lukken. '
Op een andere wijze calculeert deze respondent ook in dat hij
beveiligingsmensen kan tegenkomen. Hij zegt dat het loont om brutaal te
zijn en dat hij ze wegjaagt door ze te bedreigen. Ook over camera's maakt
hij zich geen zorgen. Hij weet dat camera's bijna nooit een duidelijk beeld
geven van iemands gezicht. Daarom doet hij tijdens zijn 'werk' ook alleen
een petje op.
De meeste respondenten lijken nauwelijks rekening te houden met
omstanders of beveiligers, politie en technopreventie. Of ze zijn zich er
nauwelijks van bewust of het maakt ze weinig uit, zo lijkt het. Een
respondent meldt: 'Ik let wel op camera's, maar het maakt niet zoveel uit
of ik gepakt wordt. Het is een kwestie van gepakt worden of niet. ' Soms
verwachten respondenten geen probleem met het vermijden van de
beveiligingsmaatregelen. Een respondent zei letterlijk: 'Wij deden het
meestal op snelheid, ook als het alarm afging. Dan gingen we snel naar
binnen en voordat de meldingen bij de alarmcentrale binnenkwamen,
zaten wij al op de snelweg'.
Er is zeer veel variatie in de perceptie van beveiligingsmaatregelen
van de respondenten. Ze calculeren het in door zich of voor te bereiden op
een confrontatie, hoewel de meesten die uit de weg willen gaan of door
het delict niet te plegen. De mate van beveiliging lijkt in ieder geval geen
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effect te hebben op de locatiekeuze voordat zij bij het doelwit zijn
aangekomen. Anders gezegd lijken de doelwitten eerder gekozen te zijn en
is er op dat moment nog geen rekening gehouden met de mate van
beveiliging. Het lijkt daarom dat de selectie voor een locatie eerder
voorkomt uit de bekendheid met het doelwit en de geachte geschiktheid
dan dat de mate van de beveiliging hiervoor in overweging wordt
genomen.
Routineactiviteiten
Voor veel respondenten in de interviewstudie is het plegen van
delicten dagelijks werk. Sommigen beschouwen het zelfs letterlijk als hun
werk. Dat kan betekenen dat hun routineactiviteiten ook worden bepaald
door het plegen van misdrijven. Daarmee kan het plegen van misdrijven
gaan beïnvloeden welk doelwit op welke locatie wordt gekozen.
Hieronder geef ik weer in hoeverre kenmerken van de omgeving,
zoals bekendheid, schatting van afstanden en een mogelijke bufferzone
een rol spelen voor de respondenten
De eerste respondent uit de interviewstudie kan weinig vertellen
over de rol van de omgeving. Hij vindt bekendheid met de omgeving niet
van belang. 'Het gaat om de mogelijkheden die een plaats biedt en niet om
de bekendheid met de plaats'. Dat sluit aan bij wat hij zegt over het
bestaan van een bufferzone. Die geldt voor hem namelijk wel, maar niet
zozeer in ruimtelijke zin: 'Mensen die ik niet ken, daar heb ik geen gevoel
bij. ' Bij de buren werd wel gestolen als de mogelijkheid zich voordeed,
maar bij mensen waar hij thuis kwam of die hij kende niet. Ondanks dat hij
heroïne gebruikt, gaf het hem een vervelend gevoel om te stelen van
mensen die hij kent. Het maakt daarbij niet uit of hij een goede of een
slechte relatie met die mensen heeft.
Een respondent die zegt dat bekendheid met de omgeving niet van
belang is, blijkt zijn delicten vooral te plegen in de omgeving van zijn
routineactiviteiten. Hij beschouwt inbreken als zijn werk, als hij tijdens een
andere dagelijkse bezigheid een gelegenheid tegenkomt, zal hij die
aangrijpen. Hij let er wel op geen delicten in zijn directe eigen
woonomgeving te plegen. Dat 'doe ik niet: iemand kan mij zien'.
Ook een andere respondent zegt dat crimineel zijn, zijn dagelijkse
activiteiten bepaalt. Het is een levensstijl. In het dagelijks leven hoort hij
van anderen waar wat te halen valt. Bekendheid met de omgeving en het
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belang daarvan kan hij niet goed duiden. Hij vertelt: 'Mijn eigen bank heb ik
gepakt, stoer hè? Ja, dat vind ik een stunt!'. Een duidelijker voorbeeld van
de invloed van routineactiviteiten kun je niet krijgen. Aan de andere kant
heeft hij ook wel moeite met het feit dat hij die bank in zijn eigen
woonplaats heeft overvallen, uit angst herkend te worden.
'Een vliegende kraai vangt altijd wat. ' Zo typeert een respondent
zijn criminele dagelijkse bezigheden en zijn routineactiviteiten. Voor het
plegen van zijn delicten is hij veel op pad, maar hij zal ook de gelegenheid
die zich aandient niet laten liggen. Vroeger pleegde hij nog inbraken,
waarbij hij lette op allerlei aanwijzingen. 'Ik wist altijd waar geld te halen
was en welke mensen geld in huis bewaarden. Hij pleegde zijn delicten niet
in zijn eigen woonbuurt, maar wel in buurten waar hij bekend was. Immers:
'je moet nooit in je eigen tuin schijten'. Bij de delicten die hij nu pleegt, het
stelen van vrachtwagens met lading, houdt hij ook rekening met een
bufferzone. De vrachtwagens laat hij ver weg achter van de loods waar hij
de lading bewaart.
Een respondent noemt zich inbreker 'naast zijn gewone leven'. Hij
'werkt' vooral op basis van tips die hij hoort in zijn plaatselijke kroeg. Dat
zijn dan ook tips over lokale bedrijven waar hij kan inbreken. Hij vindt
bekendheid met de omgeving van groot belang, hij wil alleen in zijn eigen
woonplaats delicten plegen. Hij is daar bekend en weet waar iets te halen
valt. Het geeft een veilig gevoel dat je de omgeving kent. Dat doet hij niet
in zijn eigen buurt, dan is hij bang dat mensen hem herkennen. 'In mijn
leefgebied zal ik niet iets doen', zegt hij daarover.
Een van de werkloze respondenten vertelt dat hij zich al lopend
door de stad – wat hij als zijn dagelijkse bezigheid beschouwt – laat leiden
door de omgeving van zijn routineactiviteiten. Hij wandelt dagelijks volgens
betrekkelijk vaste patronen door de stad. Dat is niet toevallig zoals hij zelf
zegt: 'In de flat wonen vrienden van mij, zo toevallig ben ik daar niet
uitgekomen. Ik was al eerder bij dat tankstation geweest. Daar ben ik
gevlucht voor de politie'. Hij kent de omgeving waar hij zijn overvallen
heeft gepleegd goed. Het is de buurt waar hij is opgegroeid. '…ik wist
precies waar ik heen moest rennen' vertelt hij. Deze respondent heeft heel
uitdrukkelijk geen bufferzone. Hij pleegt de overvallen dicht in de buurt van
zijn woonlocatie, zoals aan het eind van de straat waar hij woont. Hij wekt
niet de indruk daarover nagedacht te hebben.
Een opmerkelijke combinatie van dagelijkse bezigheden meldt de
volgende respondent. ‘Ik was onderweg naar de CID om me te melden en
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was van plan even langs het opvanghuis te gaan voor een maaltijd.
Onderweg kwam ik een Polo'tje tegen, een TDI en herinnerde me dat
iemand in het kamp zoiets zocht.' Hij was niet direct van plan een auto te
gaan stelen, maar kwam door zijn dagelijkse routine langs een auto die
toevallig aan de beschrijving voldeed van een potentiële heler. Hij pleegt
alleen delicten in de stad waar hij verblijft. Hoewel hij een vaste
woonlocatie tot zijn beschikking heeft, verblijft hij daar weinig. Hij slaapt in
slaaphuizen, op straat en op het woonwagenkamp waar hij een wagen
heeft. De wijk van het woonwagenkamp ziet hij als een wijk waar hij geen
delicten pleegt. Hij zegt een band te hebben met de mensen die daar
wonen en heeft 'respect' voor die mensen.
Dat laatste geldt niet voor een respondent die juist in zijn eigen
buurt delicten plegen wel praktisch vindt. Zijn adagium daarbij is: 'Hoe
verder van huis, hoe langer het duurt voordat je thuis bent'. Niet alleen
snel thuis zijn, is van belang, ook een bekend buurt heeft veel voordelen,
zo blijkt: '…daar weet je ook waar de wegen zijn en voel je je eigen veiliger.
' Overigens heeft hij wel een bufferzone, zij het een kleine: 'bij de buren
niet, wel in de straat, dan ken je alles en ben je snel weer thuis'.
Voor hem is diefstal dagelijkse routine en hij noemt wel dat hij altijd zijn
ogen openhoudt.
De overvaller van de Burger King uit casus 1 hecht duidelijk belang
aan bekendheid met de omgeving waar hij zijn delicten pleegt. Dat geldt
niet alleen voor de overval op de Burger King maar ook voor zijn andere
delicten. Zijn bekendheid met de omgeving zorgt ervoor dat hij
vluchtwegen kent. Hij pleegt ook pertinent geen delicten in wijken waar
voornamelijk mensen met eenzelfde etnische achtergrond als hij wonen.
De overvaller uit casus 2 (hieronder) kiest zijn doelwitten op een na
allemaal uit de omgeving van zijn routineactiviteiten. Hoewel hij goed
bekend zegt te zijn met de stad, gaat hij eigenlijk niet ver van zijn huis. De
sigarenzaak die hij overviel, was de winkel waar hij altijd langskwam in de
tram. Over de manier waarop hij op andere plaatsen delict komt zegt hij:
'gewoon gas geven en remmen'. Tijdens het plegen van de overvallen
houdt hij geen bufferzone aan. Achteraf zegt hij over de overval op het café
dicht bij zijn huis: 'daar heb ik het meeste spijt van, daar komen ook
mensen die ik goed ken die niet weten dat ik zo ver heen ben. Mijn
vrouwtje komt daar ook langs om haar boodschappen te doen. Mijn spijt
heeft veel met schaamte te maken, denk ik. '
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Casus 2
T. zit vast voor een poging tot overval. Hij woont al zijn gehele leven
in Rotterdam. In zijn jeugd op Katendrecht is hij al enkele keren in
aanraking gekomen met politie en justitie. Hij vertelde in een verhoor over
inbraken die hij en zijn vrienden pleegden om stoer te doen. Door die
bekentenis werd hij veroordeeld tot jeugddetentie. Op de plattegrond in
figuur 4.6 staan zijn jeugdige inbraken in fabrieksgebouwen aangeduid. Hij
vertelt daarover dat je als jongere op Katendrecht eigenlijk nooit buiten
Katendrecht kwam en hij daarom daar toesloeg.

Figuur 4.6 Plattegrond casus 2
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Enkele jaren later, na in de WAO te zijn beland en verslaafd te zijn
geraakt aan cocaïne, gaat hij overvallen plegen. Toen hij opgepakt werd
voor zijn laatste overval was hij ook verslaafd aan coke. Zijn WAO-uitkering
en zijn inkomsten uit de verkoop van wiet – hij is een kleine thuisplantage
begonnen – konden de kosten van zijn cokegebruik niet dekken. Duidelijk
blijkt dat de drugsverslaving grote invloed heeft op zijn gedrag. Hij zegt
zelf: 'Je bent eigenlijk twee verschillende personen als je verslaafd bent.
Het ene moment kon ik bij mijn schoonouders op bezoek gaan en me
gewoon gedragen en het andere moment was ik weer heftig verslaafd.' T.
is steigerbouwer geweest en heeft voor zijn werk veel gereisd. Toch komt
hij bij het plegen van zijn delicten steeds weer in de buurt van zijn woning
terecht. Hij heeft in een periode van zeven weken zes overvallen gepleegd.
Het grootste deel van deze overvallen pleegde hij op locaties dicht bij zijn
huis. Hij verplaatste zich op een scooter, meer vanwege het gemak dan de
afstand. Over een van de locaties zegt hij: 'dat was drie koprollen en een
flikflak van mijn huis.' Toen hij merkte dat zijn coke begon op te raken,
voelde hij zich gedwongen op pad te gaan om geld te 'halen'. De
locatiekeuze werd hierbij bepaald door toeval. Bij doorvragen blijkt dat hij
meestal wel terechtkomt op plaatsen die hij kent. Een uitspraak van T.
illustreert dit: 'Ik reed dan onder de Maasbrug door en wist dat daar ook
een benzinepomp zat, maar daar was het te druk en dan ging ik een
straatje verder en weer een straatje verder en zo ben ik uiteindelijk beland
op de plaats delict.’ Hij houdt rekening met de aanwezigheid van
omstanders bij het kiezen van een locatie, maar gaat niet planmatig te
werk. Van het laatste delict waarvoor hij wordt opgepakt, een poging tot
overval, heeft hij op de plattegrond de route getekend (zie plattegrond in
figuur 4.6). Het huis bovenaan de plattegrond is zijn woonhuis, aangeduid
als woonplaats 1. Het huis onderaan is het huis van zijn schoonmoeder,
aangeduid als woonplaats 2. Het doelwit waar hij een overval wilde plegen,
ligt daar vlakbij. Het is het pompstation. Die laatste maal is het bij een
poging tot overval gebleven omdat een medewerker van het pompstation
gealarmeerd was. Vanwege de eerdere overvallen in de omgeving was de
alertheid onder winkeliers hoog en het was bekend dat de overvaller een
man op een scooter was. T. stond op zijn scooter te wachten bij het
pompstation tot het rustig genoeg zou zijn om toe te slaan. Maar in plaats
van toe te slaan, moest hij op de vlucht voor de politie. Hij werd
ingerekend op de weg terug naar huis. Op de plattegrond heeft hij de plek
van zijn aanhouding aangeduid met de pijl.
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T. heeft, voordat hij deze route op de plattegrond tekende, een
mentale kaart getekend van deze laatste overval (zie figuur 4.7). Bovenaan
links op de tekening, gemarkeerd met een kruisje wordt de woonlocatie
getoond. Het rechtsonder gelegen rechthoekje duidt het pompstation aan.
Het interessante aan deze mentale kaart, is, is dat er geen locatie is
getekend waar hij later is aangehouden. Dat kan betekenen dat T.
nauwelijks rekening hield met een vluchtroute en dat hij hier tekende hoe
hij een voltooid delict bedacht had.

Figuur 4.7 Mentale kaart casus 2
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4.6.8 Conclusie Interviewstudie
De afsluitende casus van de interviewstudie illustreert dat er
discrepantie kan bestaan tussen hoe een dader een delict denkt uit te
voeren en hoe het daadwerkelijk verloopt. Zoals wel verwacht kon worden
zijn meerdere factoren van invloed op de beslissing om op een locatie een
delict te plegen. Voor sommige daders geldt dat zij sterke preferenties
hebben voor een type doelwit en het doelwitdecor. Voor anderen lijkt dat
nauwelijks van belang en zijn het de omstandigheden van het moment die
bepalen dat hij wel of niet toeslaat en wel of niet op die locatie. Van daders
met een sterke preferentie zou het mogelijk kunnen zijn dat die bepaalde
voorkeur kan worden herkend. Van een inbreker die steeds eenzelfde type
huis op een vergelijke type locatie, bijvoorbeeld hoekhuizen, als doelwit
kiest zou mogelijk zijn voorkeur kunnen worden herkend. Die inbreker
voldoet aan de criteria dat een aantal van de factoren van zijn locatiekeuze
stabiel zijn en objectief kunnen worden vastgesteld. Voor de daders die
hun beslissing voor de locatie laten afhangen van de situationele
omstandigheden geldt dat juist niet. Bij elk delict wegen de factoren
verschillend en zijn daardoor niet stabiel te noemen. En bij afwezigheid van
een sterke preferentie zal het ook moeilijk zijn om de factoren objectief te
herkennen in de gepleegde delicten van die dader.
De mate waarin een delict wordt gepland varieert ook sterk van
respondent tot respondent. Vooralsnog lijkt uit deze studie geen eenduidig
beeld naar voren te komen over de samenhang tussen de mate van
planning van het delict en de afstand tot de woonplaats van de dader. Een
delict dat wordt gepland, kan net zo gemakkelijk in de woonbuurt van de
dader als verder weg zijn.
Voor de meeste respondenten geldt dat er een relatie is tussen de
plaats delict en het gebied van hun routineactiviteiten. Ze hebben vooral
een voorkeur voor het plegen van delicten in hun eigen woonplaats of
anders op zijn minst in bekende omgevingen. Daarentegen vertellen de
meesten ook dat zij niet direct in hun eigen woonbuurt zullen toeslaan.
De factoren die van invloed kunnen zijn op criminele locatiekeuze
zoals die uit de theorieën naar voren komen, lijken allen inderdaad van
invloed te zijn op de locatiekeuze. Alleen is die invloed niet eenduidig. Voor
de respondenten leggen verschillende factoren een verschillend gewicht in
de schaal bij hun beslissing. Voor de ene dader is de verwachting van de
buit bepalend voor het kiezen van een doelwit, voor de andere is het meer
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van belang dat hij weet dat er goede vluchtroutes zijn. Het feit dat de
factoren per dader en per delict in de verschillende mate van belang zijn,
betekent aan dat de gestelde criteria van stabiliteit en objectiviteit niet
wordt voldaan.
Daarmee is de belangrijkste conclusie uit de interviewstudie dat alle
locatiekeuzefactoren die uit de eerder besproken theorieën voortkomen
inderdaad soms wel, maar ook soms niet een rol spelen bij de beslissingen
die daders nemen. Dat geldt voor individuele delicten: dezelfde dader laat
zich bij het ene delict wel, bij een andere niet beïnvloeden door zo'n factor.
Het geldt ook voor individuele daders: voor de één is een bepaalde factor
dominant, voor de ander niet.
Laten we als voorbeeld eens kijken naar de veronderstelling dat
daders bufferzones respecteren. Een distance decay-methode zoals in Rigel
van Rossmo wordt toegepast, werkt met deze veronderstelling. Voor de 22
daders uit de interviewstudie blijkt dat soms wel, soms niet een correcte
veronderstelling. Dat betekent dat blindvaren op Rossmo's buffermethode
een geografisch profiel net zo goed vooruit kan helpen als een verkeerde
uitkomst geven. Dat kan men niet aan de gegeven plaatsen delict zien.
Kortom, er is zeker evidentie dat sommige daders buffers aanhouden,
andere echter niet.
Voor deze studie geldt een kanttekening. De geïnterviewde daders
hebben vermogensmisdrijven gepleegd. Het is mogelijk dat hun
locatiekeuzeproces anders verloopt dan voor daders van andere delicten.
Een inbreker neemt zijn beslissing op basis van andere kenmerken van zijn
doelwit en de omgeving dan een verkrachter zou doen. Hoe het
gevarieerde beeld van de invloed van de locatiekeuzefactoren bij daders
van verschillende typen eruitziet, is vooralsnog een vraag die moet worden
onderzocht.
In deze studie zijn daders geïnterviewd over de locatiekeuze van de
delicten die zij pleegden, dat is bij de opsporing van misdrijven niet
mogelijk. Een rechercheteam zal het moeten doen met de informatie die
op dat moment beschikbaar is in het dossier.
4.7

Gevalsstudie Zedenzaak

De opzet van de studie die in deze paragraaf wordt gerapporteerd,
is om te onderzoeken of de gegevens uit dossiers nog een andere kijk
bieden op factoren die voorkomen in de locatiekeuzetheorieën voor de
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verfijning van geografische daderprofilering. Ik houd deze paragraaf
enigszins bescheiden, omdat in de vorige paragrafen immers al
geconcludeerd is dat locatiekeuzetheorieën maar een beperkte
meerwaarde hebben. Toch lijkt het wel interessant om te bezien of juist
gegevens in politie- en justitiedossiers nog een ander licht werpen op de
vraag of locatiekeuzegegevens nuttig kunnen zijn voor profilering. Door
dossieronderzoek zoals ik in deze gevalsstudie beschrijf, kan worden
onderzocht of ook het locatiekeuzeproces van een dader kan worden
gereconstrueerd zonder hem daar zelf over te spreken. Dat kan problemen
bij het interviewen mogelijk ondervangen doordat in het dossier informatie
genoteerd staat die afkomstig is uit het politieonderzoek waardoor de
informatie mogelijk preciezer is dan daders kunnen of willen vertellen.
In de interviewstudie bleek dat een aantal van de respondenten
moeite had de locaties van de delicten op een plattegrond aan te wijzen. In
het dossier daarentegen kan uit het proces-verbaal het adres van de plaats
delict simpelweg worden gelezen. In de navolgende gevalsstudie staat de
vraag centraal in hoeverre informatie uit een dossier inzicht kan geven in
de locatiekeuze van een dader en of daaruit mogelijkheden voor verfijning
van geografische daderprofilering zijn af te leiden.
4.7.1 Opzet
Voor dit onderzoek zijn drie dossiers van tbs-gestelden
geanalyseerd. Slechts de informatie uit één dossier bleek toereikend om te
analyseren ten behoeve van een geografisch daderprofiel. De overige
dossiers misten een gedetailleerde beschrijving van de geografie van de
gepleegde misdrijven en zullen daarom hier verder niet worden besproken.
Het dossier is geselecteerd op basis van een schatting van de
onderzoeker, Henk Nijman van tbs-kliniek De Kijvelanden, over de
aanwezige geografische informatie. Het dossier diende van een dader te
zijn die voor meerdere delicten was veroordeeld, zodat er meerdere
plaatsen delict beschreven zouden zijn.
4.7.2 Analyse
De analyse is uitgevoerd door het volledige dossier handmatig door
te nemen en te bestuderen. De verschillende delicten zijn beschreven en in
kaart gebracht door de locaties die uit de processen-verbaal te achterhalen
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waren, te geocoderen. De gegevens van de locaties staan in dit dossier
allemaal op adres en huisnummer waardoor geocoderen naar de
coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel eenvoudig correct kon worden
uitgevoerd. Naast de locatie van de plaatsen delict, konden ook enkele
andere locaties uit het dossier worden gedestilleerd. Zo zijn het woonadres
van de dader en het adres van een vriend van de dader, die hij bezocht in
de nacht van zijn laatste delict, bekend. De locaties zijn op basis van de Xen Y-coördinaten in ArcGIS 9.3 verwerkt om de geografische correcte
weergave te kunnen tonen.
4.7.3 Resultaten
In figuur 4.8 is de ruimtelijke verdeling van de plaatsen delict
weergegeven ten opzichte van de woonlocatie van de dader. Ook staat het
huis van de vriend die door de dader bezocht is in de nacht van het laatst
gepleegde delict, in deze figuur.

Figuur 4.8 Delicten zedenzaak
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De vier locaties, aangeduid met de letter S op de kaart in figuur 4.8,
zijn aanrandingen die de dader op 16-jarige leeftijd pleegde. Op die leeftijd
vertrok, laten wij hem M. noemen, naar het centrum van de stad op nog
geen kilometer van zijn ouderlijk huis. Zijn eerste delict pleegt hij in mei.
Het is een vrij zomerse dag als hij in het centrum naar een vrouw op straat
loopt en zonder pardon in haar borsten knijpt. Hoewel geschrokken door
de plotselinge belaging midden op de dag in een vrij druk winkelgebied,
probeert ze M. nog een klap te verkopen. Voor die dag blijft het daarbij.
Enkele weken later is M. weer in de stad. Dit keer loopt hij op een vrouw af
die met haar fiets aan de hand, in de stad wandelt. Hij vraagt haar of zij kan
vertellen hoe laat het is. Op het moment dat zij op haar horloge kijkt, knijpt
hij in haar borsten. In de poging van deze vrouw om aan hem te ontkomen
of zich op enige manier te verdedigen, valt ze met fiets en al om. Daarbij
valt M. ook half. Het lukt hem wel om snel weg te komen. Wijs geworden
gaat hij de volgende keer dat hij op pad is gericht af op een vrouw die net
van haar fiets is afgestapt en fiets nog tussen haar benen heeft. Ook aan
haar vraagt hij of zij kan vertellen hoe laat het is. Hij pakt en knijpt haar in
haar borsten zoals hij bij de vorige slachtoffers deed. Van schrik valt deze
vrouw met haar fiets en neemt M. mee in haar val. In de dynamiek van de
worsteling grijpt M. haar tussen haar benen. Opmerkelijk genoeg lukt het
M. weer om weg te komen en niet gearresteerd te worden voor deze
zedendelicten, die hij nog steeds overdag in betrekkelijke drukte van het
stadscentrum uitvoert. Zijn laatste delict in deze serie van aanrandingen
pleegt hij weer enkele weken later. Dit keer niet in het centrum van de
stad, maar aan de rand daarvan (op het kaartje de meest noordwestelijke
locatie).
Het is duidelijk dat deze jonge dader vrij vlot zijn modus operandi
lijkt aan te passen aan de verschillende situaties. Bij dit delict verandert hij
zijn werkwijze nog wat meer. Ditmaal belt hij aan bij een woonhuis. Een
vrouw doet de deur open en hij vraagt ook hier of zij kan vertellen hoe laat
het is. De vrouw wijst hem, enigszins geïrriteerd op de kerkklok achter
hem. Op dat moment probeert M. weer de borsten van de vrouw te
grijpen. Door zijn beweging en de reactie van de vrouw, die direct probeert
de deur dicht te doen, vallen zij beiden de gang in. M. ligt nagenoeg
bovenop het slachtoffer en zoals bij het vorige misdrijf probeert hij haar in
haar kruis te betasten. Het lijkt er zelfs op dat hij probeert onder haar rok
te komen. Na enig geworstel werkt ze hem de deur uit. Niet veel later
wordt hij voor deze serie delicten opgepakt en veroordeeld tot een
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jeugdmaatregel (tegenwoordig PIJ-maatregel of jeugd-tbs genoemd) van
twee jaar. Nadat hij is vrijgekomen trekt hij weer bij zijn ouders in. Vanaf
dat moment pleegt hij zijn delicten 's nachts. Hij pleegt ook geen
aanrandingen meer, maar gaat een stap verder. Hij pleegt verkrachtingen.
Hij zal later in zijn verhoor bij de politie verklaren dat hij op pad ging om
inbraken te plegen. Daarover zo meer.
Zijn eerste verkrachting laat op de avond tegen twaalf uur, pleegt
hij door in een openstaand raam te klimmen. Er zijn veel woningen met
openstaande ramen, want het is warm die avond. Hij klimt het raam
binnen, de woning bevindt zich op de begane grond. Hij blijkt direct in de
slaapkamer te zijn beland. De aanwezige jonge vrouw wordt niet direct
wakker, maar er brandt nog wel licht in de kamer en door zijn gestommel
schrikt ze op. Hij verklaart door het raam naar binnen te zijn geklommen,
zoals gezegd om een inbraak te plegen. Omdat er licht brandde, leek het
hem een geschikte locatie om toe te slaan. Voordat het slachtoffer, dat in
paniek dreigt te raken, kan reageren, springt M. op het bed. Nagenoeg
direct en onder bedreiging van het slachtoffer pleegt hij zijn verkrachting.
Hij vertrekt zoals hij is gekomen en gaat ervandoor.
Nog geen week na deze verkrachting gaat M. 's nachts weer op pad. Hij
komt langs een appartement op de begane grond waar een raam
openstaat en binnen licht brandt. De jonge vrouw die hier woont, blijkt op
dat moment nog niet in bed te liggen. M. besluit nog niet naar binnen te
gaan. Niet op dat moment althans, omdat hij na een aantal minuten en een
klein wandelingetje weer terugkeert naar de woning om wel naar binnen te
gaan. Op dat moment ligt de jonge vrouw in bed en lijkt net in slaap
gevallen. M. maakt zoveel geluid dat zij wakker wordt. Hierover zal hij later
verklaren dat hij wilde inbreken, maar dat de vrouw wakker werd
waardoor hij wel iets moest doen. Dat iets is een gewelddadige
verkrachting. Hij gebruikt haar kussen om haar onder controle te houden
door dit stevig op haar gezicht te drukken. Ondertussen ontkleedt hij haar
met zijn andere hand en pleegt de verkrachting. Hij laat het slachtoffer in
shock achter terwijl hij door het raam weer verdwijnt. Net als de vorige
keer leidt zijn journey after crime direct naar huis. Voordat hij wordt
opgepakt en een tbs-maatregel krijgt opgelegd, pleegt hij nog een
verkrachting.
Deze verkrachting volgt ongeveer een week na de voorgaande als
M. 's nachts op pad is. Hij zal verklaren dat hij midden in de nacht, zo rond
een uur of drie, nog bij een vriend op bezoek is geweest. Hoewel dit nogal
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ongebruikelijk lijkt, wordt dit nachtelijke bezoek door de vriend bevestigd
bij zijn verhoor door de recherche. Op weg naar de woning van de vriend,
slechts een paar minuten lopen afstand van zijn ouderlijk huis, loopt hij
langs een appartement met een openstaand raam. Als hij de eerste keer
langsloopt, vertelt hij, hoort hij stemmen en besluit daar op dat moment
nog niet in te breken. Na het nachtelijke bezoek, dat niet meer dan een
halfuur geduurd heeft, loopt hij dezelfde route terug. Op dat moment
hoort hij geen stemmen meer en het licht is uit. Het raam staat nog wel
open. Alleen dit raam bevindt zich niet op de begane grond. Het gaat om
een appartement twee hoog in een appartementencomplex. Via de
regenpijp die langs het raam loopt, klimt hij naar boven om door het raam
naar binnen te gaan. Inderdaad is het licht uit en komt hij in de slaapkamer
van een jonge vrouw. Ook hierover verklaart hij in zijn verhoor dat ze
wakker werd en hij wel actie moest ondernemen. Hij suggereert dat hij niet
wist dat ze aanwezig was. De actie die hij onderneemt, gaat weer een stap
verder dan de vorige keer. Met haar kussen houdt hij haar onder controle,
maar doet dat om haar te kunnen vastbinden. Zodra ze vastgebonden is,
verkracht hij haar. Hij neemt daarna nog even de tijd om enkele spullen te
stelen, o. a. haar portemonnee en sierraden die beide voor handen liggen.
Voor hij vertrekt en het slachtoffer vastgebonden achterlaat, bekent hij,
overweegt hij haar te vermoorden maar doet dat niet. Via de regenpijp
verlaat hij het appartement. Ditmaal loopt hij langs zijn woning op weg
naar het station om met het geld uit de portemonnee van zijn slachtoffer
de eerste trein richting Amsterdam te nemen. Later die dag komt hij weer
naar huis. Enkele dagen later wordt hij aangehouden en uiteindelijk
veroordeeld.
Deze casus laat zien op welke wijze het plegen van een misdrijf en
de geografie samenhangen. M. gaat naar het centrum van de stad omdat
hij daar potentiële doelwitten verwacht én vindt. De manier waarop hij het
plegen van zijn misdrijf aanpast aan de interactie met het slachtoffer,
resulteert ook in het kiezen van een andere locatie. De vierde aanranding
pleegt hij bij een vrouw thuis, niet in de drukte van stad. Misschien dat hij
na zijn jeugddetentie en door zijn veroordeling heeft geleerd dat het
plegen van delicten in het bijzijn van andere getuigen dan het slachtoffer,
zoals hij in de stad deed midden op de dag, niet erg behulpzaam is voor het
voltooien van een misdrijf. Of hij heeft een andere fantasie ontwikkeld.
Vanaf dan gaat hij alleen nog 's nachts op pad. Hoewel hij daarover
verklaart op pad te zijn om inbraken te plegen, is dit niet geloofwaardig.
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Inbreken bij een woning waar licht brandt, lijkt niet een afweging die de
mate van toezicht in ogenschouw neemt. Überhaupt geldt voor 's nachts
inbreken dat voor de dader het risico dat iemand in de woning aanwezig is
aanzienlijk groter is dan overdag. De locaties waar hij binnenklimt zijn voor
hem goed zichtbaar en er woont altijd een jonge vrouw alleen. De
woningen van de eerste twee verkrachtingen liggen op de begane grond
waardoor observatie mogelijk is door simpelweg langs te wandelen om zo
een schatting te krijgen van een potentieel doelwit. Het appartement
waarvoor hij langs de regenpijp omhoog moest klimmen, is goed zichtbaar
vanuit zijn eigen slaapkamerraam, blijkt uit het rechercheonderzoek. De
locatie lijkt door M. niet geheel toevallig geselecteerd op basis van zijn
schatting om daar succesvol te kunnen inbreken. Een sterkere hypothese is
dat de jonge vrouw die daar woonde door hem als potentieel doelwit werd
gezien en dat hij daardoor gemotiveerd genoeg was geraakt om met
behoorlijk risico naar boven te klimmen.
Geleidelijk wordt de rol van geografie in de wijze waarop M. zijn
delict pleegt duidelijker. Alle locaties zijn onderdeel van zijn awareness
space en van zijn routineactiviteitengebied. De ontwikkeling van zijn
ervaring en daarmee de mate waarin hij van tevoren nadenkt over het
plegen van zijn delict, beïnvloedt waar hij op zoek gaat naar een
slachtoffer.
4.7.4 Conclusie dossierstudie zedenzaak
In deze gevalsstudie wordt duidelijk dat de rol van geografie en de
wijze waarop de dader er gebruikt van maakt, onderdeel is van zijn
beslisproces voor een plaats delict en inzicht geeft in de rol van de factoren
zoals ik in dit hoofdstuk besprak. Tegelijkertijd laat het zien dat deze
informatie pas geïnterpreteerd kan worden met informatie van de dader
zelf – zijn verklaringen – om een compleet beeld te krijgen. De bestudering
van het dossier geeft allerlei interessante informatie over hoe de geografie
voor de dader in dit geval een rol speelt, maar we moeten concluderen dat
het voor geografische profilering weinig aanknopingspunten biedt. De
interpretatie van de rol van de geografie wordt immers pas mogelijk
doordat de dader bekend is geworden en gegevens over hem en zijn
eerdere misdrijven voor analyse beschikbaar kwamen. Ook in dit geval
moeten we, net als in paragraaf 4.5 concluderen dat de
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locatiekeuzetheorie ons weinig verder zou hebben geholpen bij het
geografisch profileren van deze zaak.
4.8

Empirische studies en theorie

De interview- en dossierstudie maken inzichtelijk dat de factoren
die ik uit de theorieën en modellen van locatiekeuze selecteerde met
potentie voor geografische daderprofilering in verschillende mate steun
vinden in de gegevens.
Uit de interviewstudie wordt duidelijk dat het beslisproces voor het
plegen van het delict op die locatie op basis van allerlei factoren
plaatsvindt. Dat beslisproces is te beschrijven in termen van afwegingen
volgens een bounded rational choice-model. Duidelijk wordt dat het de
interactie tussen de factoren is die voor een dader de doorslag geeft in de
wijze waarop hij een locatie kiest om toe te slaan. Zodra een dader een
criminele reis begint, gaat hij gericht de deur uit om een delict te plegen.
Het beslisproces van de geïnterviewde daders dat bepaald of ze op
dat moment op die locatie het delict plegen lijkt ook enigszins aan te
sluiten bij het locatiekeuzemodel van Cromwell en collega's (1991). Hoewel
de daders geen serieel beslisproces lijken te gebruiken, zoals Cromwell en
collega's beschrijven worden wel verschillende factoren afgewogen. De
weging van de factoren lijkt ook te kunnen worden beschreven als het
gebruiken van het argument by contradiction. De geïnterviewde daders
hebben als uitgangspunt dat er factoren zijn die het plegen van hun delict
zullen beperken. Als de cues voor de beperkingen afwezig zijn, dan kan het
delict worden gepleegd.
De dader die op zijn brommer van benzinepomp naar benzinepomp
rijdt tot hij uiteindelijk een locatie vindt zonder de aanwezigheid van
capabele toezichthouders is een mooi voorbeeld van een dader die
besloten heeft dat hij hoe dan ook een delict zal plegen. Dit voorbeeld laat
ook meteen het idiosyncratische karakter van het beslisproces zien. De
afwegingen gelden op dat moment voor dat delict voor die dader. Bij
andere gepleegde delicten hield hij in veel mindere mate rekening met de
aanwezigheid van capabele toezichthouders. Vanuit zijn perspectief bieden
die afwegingen ook verklaringen voor het ruimtelijke patroon. De
generaliseerbaarheid staat daarmee echter ter discussie.
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4.8.1 Stabiel en objectiveerbaar
Zoals ik in paragraaf 4.4 beschreef, moet de locatiekeuzefactoren
zowel stabiel als objectiveerbaar zijn om bruikbare informatie te kunnen
leveren in een opsporingssituatie om daarmee een geografisch
daderprofiel te kunnen verfijnen. Hoewel de locatiekeuzefactoren die in
paragraaf 4.3 zijn beschreven de locatiekeuze van daders lijkt te kunnen
beschrijven, blijken die niet stabiel en ook niet objectiveerbaar te zijn. Voor
een dader zijn niet altijd alle factoren van belang en de factoren die een rol
spelen bij de locatiekeuze wegen niet altijd even zwaar. Ze zijn niet stabiel,
maar dynamisch. De mate waarin een locatiekeuzefactor een rol speelt in
de beslissing op een bepaalde locatie toe te slaan, kan niet worden afgeleid
uit de locatie die gekozen is. Een dader die in een hoekhuis inbreekt, hoeft
die keuze niet gemaakt te hebben omdat een hoekhuis betere
vluchtmogelijkheden biedt dan een woning midden in een rij huizen. Voor
die dader kan het gebrek aan capabel toezicht bij dat hoekhuis de
doorslaggevende factor zijn geweest om daar in te breken. Uit de
kenmerken van het doelwit of de locatie van het doelwit is niet objectief af
te leiden welke factoren op welke wijze een rol speelden bij de daders'
beslissing om toe te slaan.
Daarmee zijn de locatiekeuzefactoren voor het verklaren van
ruimtelijke patronen van misdrijven interessant. Ze dragen bij aan de
locatiekeuzetheorieën van daders die in termen van de
locatiekeuzefactoren beschreven kunnen worden. Maar het toevoegen van
deze factoren in de rekenkundige methoden van geografische
daderprofilering is niet zinvol. De omkering van deze locatiekeuzefactoren
is niet mogelijk, want het gewicht dat een factor in de schaal legt in de
beslissing een misdrijf te plegen op die locatie kan niet worden afgeleid uit
het delict, de plaats delict en of kenmerken daarvan. Dat daarin geen
wetmatigheid kan worden vastgesteld maakt dat ze daardoor geen
bijdrage aan het creëren van een geografisch profiel door in de huidige
modellen kunnen leveren.
4.9

Conclusie criminele locatiekeuze

De conclusie van dit hoofdstuk moet luiden dat met de huidige
stand van de locatiekeuzetheorieën en de empirische ondersteuning
daarvoor geografische daderprofilering niet goed kan worden verfijnd. Dat
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kan niet omdat duidelijk is geworden dat van de locatiekeuzefactoren niet
objectief kan worden vastgesteld welk gewicht die in de schaal leggen bij
de beslissing van een dader om op een locatie toe te slaan. Het beeld is
vooral dat de daders erg gespitst zijn op het gebruikmaken van
gelegenheden die zich voordoen. Dat is voor de vraag of geografisch
profilering kan worden verfijnd door gebruik te maken van
locatiekeuzetheorieën een sombere constatering. De subjectieve perceptie
van een dader van de kenmerken van een gelegenheid kan niet objectief
uit de plaats delict worden afgeleid. En dat kan zelfs veelal niet worden
afgeleid uit kenmerken van de wijze waarop een delict is gepleegd. Uit het
feit dat de dader op die locatie heeft toegeslagen, kan worden afgeleid dat
die locatie blijkbaar voldeed aan de factoren die voor de dader op dat
moment van belang waren. Het lijkt erop dat men de dader aan het woord
moet laten om achter die factoren te komen.
Voor geografische daderprofilering lijkt dit te betekenen dat de
factoren wel in ogenschouw genomen kunnen worden, ze bepalen immers
de plaats delict, maar dat er – op empirische basis – geen gewicht aan kan
worden toegekend.

277

278

Hoofdstuk 5
Verfijning van geografische
daderprofilering op basis van de modus via
5.1

Inleiding

In de vorige hoofdstukken heb ik onderzocht of geografische
daderprofilering kan worden verfijnd. Hiervoor heb ik onderzocht of het
uitmaakt welke rekenkundige methode wordt gebruikt, of het mogelijk is
op voorhand commuters en marauders te herkennen en of we gebruik
kunnen maken van locatiekeuzetheorieën.
Hoewel de rekenkundige methoden uiteenvallen in methoden die
op verschillende manieren de voorspellingen weergeven, de punt- en
gebiedsvoorspellingen, blijken de uitkomsten weinig te variëren tussen de
methoden. De distance decay-methoden – die een empirische en
theoretische grondslag kennen – presteren niet beter dan methoden
zonder die onderbouwing. Hierdoor is bij het verfijnen van geografische
daderprofilering de ene methode niet duidelijk te verkiezen boven een
andere. De belangrijkste overeenkomst tussen alle rekenkundige
methoden is dat ze de mogelijkheid bieden om – bij de berekening van de
vermoedelijke woonplaats van de dader – gewichten toe te kennen aan de
plaatsen delict. Juist in het toekennen van gewichten zie ik een
mogelijkheid tot verfijning van geografische daderprofilering. Dit zal ik in
dit hoofdstuk verder bespreken. Eerst beschouw ik of nog andere
mogelijkheden tot verfijning kunnen worden gedestilleerd uit de
onderzoeken die ik hiervoor heb beschreven.
Zo beschreef ik in de analyse van criminele reispatronen dat daders
kunnen worden getypeerd op basis van het ruimtelijke patroon van hun
serie delicten. De typologie van Canter en Larkin (1993) waarin daders
worden onderscheiden als commuters of marauders lijkt een zinvolle
indeling voor geografische daderprofilering. Het onderscheid in typen
daders biedt vooralsnog geen mogelijkheid om de methoden van
geografische daderprofilering te verfijnen. De kennis over criminele
reispatronen kan mogelijk wel bijdragen aan de wijze waarop een
geografisch daderprofiel gebruikt kan worden in de opsporing. Om zinvol te
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zijn moet een geografisch daderprofiel leiden tot prioritering van
verdachten op basis van hun relatie met het voorspelde gebied. Daarbij is
het belangrijk zich te realiseren dat een dader om verschillende redenen
een ankerpunt kan hebben in het gebied waar hij zijn delicten pleegt. Dat
kan de woonplaats zijn, maar het kan ook een ander ankerpunt dan zijn
woonplaats zijn dat de relatie met zijn criminele werkgebied verklaart. Bij
het selecteren van verdachten op basis van een geografisch daderprofiel
moet als selectiecriterium dus niet alleen de huidige woonplaats van de
verdachten worden gehanteerd, ook moet rekening worden gehouden met
mogelijke andere ankerpunten, zoals de voormalige woonplaats of de
werklocatie, als vertrekpunt van de criminele reizen van de dader. Hoewel
verfijning van geografische daderprofilering op basis van typen criminele
reispatronen niet leidt tot een andere methode van geografische
daderprofilering, kan deze kennis wel worden toegepast bij de
interpretatie van het geografische daderprofiel. Dat interpreteren is
eigenlijk het gebruiken van verschillende scenario's over het geografische
gedrag van de dader – de modus via – bij het bepalen van
opsporingsstrategieën. Het gebruik van geografische scenario's kan
misschien ook mogelijkheden bieden tot verfijning van de geografische
daderprofielen zelf. In hoeverre dat mogelijk is, bespreek ik later. Eerst zal
ik beschouwen of kennis over de locatiekeuze van daders tot verfijning van
geografische daderprofilering kan leiden.
De criminele locatiekeuze, de wijze waarop een dader beslist waar
toe te slaan, bepaalt het ruimtelijke patroon van zijn delicten. In hoofdstuk
4 besprak ik het beslisproces van daders en de wijze waarop zij de locatie
kiezen om hun delict te plegen. Als het mogelijk is te bepalen welke
factoren daarvoor doorslaggevend zijn, zou die kennis kunnen bijdragen
aan de verfijning van geografische daderprofilering. De factoren die uit de
verschillende theorieën zijn af te leiden lijken voor daders in de
interviewstudie wel geldig, al is het gewicht dat de verschillende factoren
krijgen in de beslissingen van de daders zeer verschillend. Anders gezegd,
er lijkt geen wetmatigheid te bestaan in de wijze waarop factoren
meewegen bij de locatiekeuze. De methoden van geografische
daderprofilering kunnen dan ook niet worden verfijnd door een vast
gewicht voor bepaalde factoren toe te voegen in de rekenkundige
modules. Hoewel er geen wetmatigheden te vinden zijn in welke factoren
voor daders gewicht krijgen, is het goed denkbaar dat in een concrete serie
delicten van een dader hypothesen kunnen worden gesteld over hoe die
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verdeling zou kunnen zijn. In wezen wordt dan een geografisch scenario
gemaakt op basis van de veronderstelde modus via van de dader. In de
gevalsstudie van de Utrechtse serieverkrachter, later in dit hoofdstuk,
beschrijf ik hoe dat kan worden uitgewerkt in een concrete serie van
delicten.
Mijn onderzoek naar de mogelijkheden voor verfijning van
geografische daderprofilering via methoden, typeren van daders en het
gebruikt locatiekeuze leidt in eerste instantie niet tot verfijning. Althans
niet tot verfijning via een eenvoudige wijziging van de methoden of de
keuze voor een van de methoden boven de anderen. Toch is het iets te
vroeg om te concluderen dat verfijning van geografische daderprofilering
niet mogelijk is.
5.2

Verfijning door toekenning van gewichten

In dit hoofdstuk zal ik verkennen of verfijning alsnog mogelijk is.
Namelijk met de 'modus via'-benadering waarbij niet alle plaatsen delict in
de analyse van een geografisch daderprofiel op dezelfde wijze worden
gebruikt. Sommige plaatsen zouden een rol van meer betekenis kunnen
spelen dan andere. Dat kan dan worden uitgedrukt door aan iedere plaats
delict gewicht toe te kennen bij het bepalen van het geografische
daderprofiel. Zulke gewichten kunnen worden bepaald op grond van de –
tijdens het rechercheonderzoek aan deze serie van delicten – door
rechercheurs verzamelde kennis over de delicten in kwestie, dus naast de
geografische locatie van de delicten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van
zogenaamde geografische scenario's. Het toekennen van gewichten op
basis van de modus via en geografische scenario's zal dan ook in nauwe
samenwerking met een rechercheteam moeten gebeuren. Zo kan het
voorkomen dat na enig opsporingsonderzoek een getuige informatie kan
verschaffen over een gebruikt vervoermiddel bij een van de delicten uit de
serie. Die informatie kan dan worden gebruikt om die plaats delict een
ander gewicht te geven dan het gewicht dat die locatie kreeg voordat het
vervoermiddel bekend was. In casu een lager gewicht, als het om een
motorvoertuig zou gaan, uitgaande van de veronderstelling dat het
aannemelijk is dat een dergelijk voertuig vermoedelijk niet wordt ingezet
voor verplaatsing bij korte afstanden. Zodoende kan de geografisch
profileerder in het onderzoek de geografische scenario's baseren op de
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toenemende informatie over de modus via van de dader. In die zin staat
deze benadering dicht bij het feitelijke opsporingswerk van een
rechercheteam. Het onderzoek is gericht op individuele series van de
delicten en gaat minder om verfijningen die algemeen toepasbaar zijn. Juist
verfijningen die gebaseerd zijn op kenmerken van de serie die opgespoord
moet worden, zouden in een individueel geval tot optimalisering kunnen
leiden.
Het is, in principe, mogelijk om de 'modus via'-benadering te
onderzoeken zoals ook de andere methoden zijn onderzocht, in hoofdstuk
2 de Haarlemstudie en in hoofdstuk 3 de Haaglandenstudie. Daarvoor is
het wel noodzakelijk dat voor elke concrete serie delicten ook exact
bekend is hoe de gewichtentoekenning kan worden toegepast in die
specifieke serie. Ik zou daarvoor toegang moeten hebben tot de informatie
in de individuele opsporingsdossiers van seriemisdrijven om kenmerken die
in de praktijk tot het bepalen van gewichten zouden kunnen leiden te
achterhalen. Dat blijkt niet haalbaar.
Om twee redenen is dat onderzoek niet mogelijk; in de eerste
plaats zijn gegevens die voor gewichtentoekenning gebruikt kunnen
worden niet systematisch opgenomen in politieregistraties. In de tweede
plaats is het onwaarschijnlijk dat een succesvolle methode van
gewichtentoekenning over verschillende series van misdrijven identiek zal
zijn. In de ene serie zal het toekennen van gewichten op basis van de mate
van clustering van delicten goed toepasbaar zijn, in een andere serie juist
minder goed. Eigenlijk kan een daadwerkelijke bijdrage van verfijnder
geografisch profileren alleen worden onderzocht in lopende zaken om te
bezien of daarmee de efficiëntie van een opsporingsonderzoek toeneemt.
Welke informatie beschikbaar is om gewichtentoekenning op te baseren
zal immers per opsporingsonderzoek verschillen, net als het moment dat
de informatie beschikbaar komt.
Om te onderzoeken in hoeverre een 'modus via'-benadering
geografische daderprofilering verfijnt in de zin dat het bijdraagt aan
efficiëntere opsporing, is een werkwijze van rechercheurs en geografische
daderprofileerders nodig, waarin systematisch wordt geregistreerd op
welke wijze gewichten worden toegekend en op welke gronden.
Het feitelijk vaststellen in hoeverre de verfijning van het
geografische daderprofiel het opsporingsonderzoek heeft geholpen, zal
vervolgens onderzocht moeten worden. Daarvoor zou een onderzoeker
lopende opsporingsonderzoeken moeten volgen om vast te stellen in
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hoeverre het gebruik van het toekennen van verschillende gewichten en de
verschillende geografische daderprofielen die daaruit voorkomen, een
rechercheteam anders laten opsporen dan een rechercheteam waarin
geografische daderprofilering niet wordt toegepast.
Een en ander betekent dat het vooralsnog niet mogelijk is om de
'modus via'-benadering te evalueren. Het vervolg van dit hoofdstuk heeft
daarmee een ander karakter dan het voorgaande, waarin een empirische
evaluatie van de mogelijkheden tot verfijning wordt beschreven. In dit
hoofdstuk verken ik of en welke methoden van toekenningen van
gewichten mogelijk kansrijk lijken, zonder dat ik dat aan de praktijk kan
toetsen. In de gevalsstudie van de Utrechtse serieverkrachter is
geëxploreerd op welke wijze gewichtentoekenning op basis van de modus
via vorm kan krijgen.
Dit hoofdstuk zal ik besluiten met een pleidooi voor onderzoek in
lopende opsporingsonderzoeken waarin de 'modus via'-benadering van
geografische daderprofilering kan worden uitgeprobeerd.
5.3

Modus via

De manier waarop daders zich in de ruimte bewegen, hun
geografische gedrag, noem ik modus via. Deze term verwijst niet alleen
naar hun gedrag an sich, maar ook hoe kenmerken van de omgeving van
invloed zijn op hun geografische gedrag en het plegen van de delicten. In
welke buurten slaat een dader bijvoorbeeld toe? Zijn dat steeds dezelfde of
reist hij vaak naar verschillende delen van een stad? Lijkt hij vluchtwegen
te kennen? Weet hij doodlopende straatjes te vermijden omdat hij goed
bekend is in de omgeving?
Mijn onderzoek laat zien dat geografische kenmerken op
verschillende manieren van invloed zijn op de manier waarop en waar
delicten worden gepleegd. De locatie van het delict wordt mede bepaald
door kenmerken van de omgeving en kenmerken van het doelwit. Omdat
een dader naar de locatie van zijn delict moet reizen om zijn delict te
plegen, ontstaat een relatie tussen de woonplaats van de dader en de
plaats delict.
De modus via is een kenmerk van de dader. De modus via kan bij de
opsporing worden gebruikt door de informatie over de locatie van het
delict met de mogelijke routineactiviteiten inzichtelijk te maken. Hoe de
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modus via door gewichtentoekenning kan bijdragen aan de verfijning van
geografische daderprofilering zal ik nu verder toelichten.
5.3.1 Verfijning op basis van gewichtentoekenning
In de bestaande methoden van geografische daderprofilering, die ik
heb beschreven in hoofdstuk 2, wordt gerekend met coördinaten van
locaties in een serie delicten die worden toegerekend aan eenzelfde dader.
Daarbij krijgen locaties, veelal impliciet, een gewicht in de berekening. Bij
wat ik de mathematische methoden heb genoemd, is dat – ook al is dat
niet expliciet benoemd – een gelijk gewicht voor alle plaatsen delict. Bij
methoden die gebruikmaken van een distance decay-veronderstelling is
dat gewicht gebaseerd op de locatie van de plaats delict ten opzichte van
het punt waarvoor een kanswaarde wordt berekend. Sommige locaties
wegen daardoor zwaarder dan andere. Wanneer sprake is van een serie
delicten waarbij vrijwel alle delicten binnen dezelfde buurt plaatsvinden en
daarnaast één delict dat in een heel andere buurt heeft plaatsgevonden,
hebben die delicten in dezelfde buurt een zwaarder gewicht in vergelijking
tot dat verderaf gelegen punt. De details van deze gewichtentoekenning
besprak ik in hoofdstuk 2.
In dit hoofdstuk stel ik voor om de gedachte om verschillende
gewichten aan punten toe te kennen verder uit te breiden door ook andere
opsporingsinformatie dan de coördinaten van de plaatsen delict en hun
ligging ten opzichte van elkaar mee te tellen in de gebruikte gewichten. Het
toekennen van een gewicht aan een plaats delict bij de berekening van het
geografische daderprofiel heeft als voordeel dat ermee kan worden
gevarieerd door rekening te houden met andere informatie die uit het
opsporingsonderzoek naar voren komt. Een tweede voordeel van deze
benadering is dat het kan worden toegepast op de bestaande methoden
van geografische daderprofilering, zoals de punt- en gebiedsvoorspelling.
Door opsporingsinformatie te gebruiken om gewichten toe te
kennen aan specifieke plaatsen delict kan het geografische daderprofiel
verfijnder worden berekend en daarmee meer toegevoegde waarde
hebben voor de opsporing. Bijvoorbeeld: bij de berekening van het
gemiddelde punt worden alle locaties gelijk meegewogen (zie de formule).
(Xgem,Ygem) = (1/n ∑iXi, 1/n ∑i Yi)
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Voor de berekening van het gemiddelde punt volgens de 'modus
via'-benadering wordt voor elk coördinaat bepaald welk gewicht dat krijgt
om zo een gewogen gemiddelde te bepalen (zie de formule).
( Xmvgem,Ymvgem) = (

,

)

Het gewicht gi kan niet direct worden afgeleid uit het puntpatroon
(Xi,Yi), zoals het geval is bij de distance decay-methoden die ik uitgebreid
heb besproken in paragraaf 2.4. Bij de 'modus via'-benadering moet het
gewicht worden toegekend op basis van andere kenmerken van het i-de
delict ten opzichte van andere delicten. Dat kunnen kenmerken zijn zoals
het tijdstip of de modus operandi van het delict.
Die andere informatie kan ook worden gebruikt om geografische
scenario's op te stellen. Een dergelijk geografisch scenario moet worden
gezien als de beschrijving van een van de mogelijke modi via van de dader.
Op grond van verschillende geografische scenario's kunnen ook keuzes
worden gemaakt om gewichten toe te kennen aan specifieke plaatsen
delict. Ik geef een voorbeeld ter toelichting. Als in een serie van zeven
overvallen waarin de overvallen steeds 's avonds plaatsvonden drie
overvallen in de ochtend werden gepleegd, kan dat tot ten minste drie
geografische scenario's leiden.
Het eerste scenario is dat alle plaatsen delict evenveel gewicht in de
schaal leggen. Dit is het standaardscenario dat in de huidige methoden van
geografische daderprofilering wordt gevolgd. Een geografisch daderprofiel
kan dan worden berekend door, bijvoorbeeld het gemiddelde punt van de
plaatsen delict te bepalen (zie de voorspelling in figuur 5.1).
Het tweede geografische scenario houdt in dat de avondovervallen
werden gepleegd toen de dader op weg was naar huis. De dader heeft deze
locaties gekozen op basis van zijn routineactiviteiten. Dat kan leiden tot de
aanname dat de avondovervallen op weg naar het huis van de dader
plaatsvonden en dat kan weer een reden zijn om de overvallen die 's
avonds zijn gepleegd méér gewicht toe te kennen dan de
ochtendovervallen. We nemen in dit geografische scenario immers aan dat
het huis van de dader in de buurt ligt. In dit voorbeeld laat ik bij het
opstellen van een geografisch daderprofiel de avondovervallen twee keer
zo zwaar meetellen als de ochtendovervallen. De berekening van het
285

gemiddelde op basis van dit scenario geeft een andere voorspelling dan bij
het standaardscenario (zie figuur 5.1).
Daartegenover staat een derde geografisch scenario dat juist de
ochtendovervallen vlakbij het huis van de dader zijn gepleegd. In dit
geografische scenario vertrekt de dader 's morgens om een overval te
plegen en daarna zo snel mogelijk terug te keren naar zijn woonplaats. De
avondovervallen die de dader pleegt zijn in het centrum van de stad. In dit
geografische scenario dienen de ochtendovervallen meer gewicht te
krijgen, waardoor deze locaties drie keer zo zwaar meewegen als de
plaatsen delict van de avondovervallen. De plaatsen delict van de
ochtendovervallen zijn sterker gerelateerd aan de woonplaats van de
dader dan de plaatsen delict van de avondovervallen in het tweede
geografische scenario. Daarom wordt in het derde scenario een zwaarder
gewicht toegekend aan de plaatsen delict dan in het eerste. Het
geografische daderprofiel van dit scenario wordt getoond in figuur 5.2.
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Figuur 5.1 Voorspelling geografisch scenario gewicht avondovervallen
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Figuur 5.2 Voorspelling geografisch scenario gewicht ochtendovervallen
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Voor zinvol gebruik van een gewogen geografisch profiel in de
opsporing is het van belang dat er geldige redenen zijn om aan bepaalde
locaties meer of juist minder gewicht toe te kennen. Die keuze kan worden
gemaakt op grond van informatie die in het opsporingsonderzoek naar
voren is gekomen. Dat kan zowel tactische opsporingsinformatie zijn zoals
verklaringen van een getuige als informatie uit forensische opsporing zoals
de afdruk van een bandenspoor. In ieder geval informatie die een indicatie
geeft over de modus via van de dader.
De essentie van het verfijnen van daderprofielen door gewichten toe te
kennen, is dat er informatie moet zijn die leidt tot een geografisch scenario
op grond waarvan kan worden verondersteld dat bepaalde plaatsen delict
dichter bij de woonplaats van de dader gelegen zijn dan andere plaatsen
delict, zodat die eerste soort delicten zwaarder worden meegeteld en de
laatste juist minder zwaar.
De informatie die gebruikt wordt bij het verfijnen en het interpreteren
van het geografische daderprofiel kan heel uiteenlopend zijn: van
informatie over het tijdstip waarop het delict is gepleegd zoals in het
beschreven voorbeeld tot informatie over de buit. Een buit bestaande uit
grote voorwerpen kan duiden op het gebruik van een (gemotoriseerd)
vervoermiddel. De indicatie van een vervoermiddel kan leiden tot het
geografische scenario dat de dader verder woont van de locatie waar die
buit gestolen is.
Een andere reden voor het toekennen van gewichten aan bepaalde
plaatsen delict heeft betrekking op het probleem dat het niet altijd zeker is
of alle delicten in een serie door dezelfde dader zijn gepleegd. Dit betreft
het probleem van de koppeling van de delicten dat bekend staat als linkage
analysis (zie Woodhams en Bond, 2004). De onzekerheid over de koppeling
van delicten kan worden uitgedrukt in verschillende geografische
scenario's. Als alleen de delicten worden geanalyseerd waarvan is komen
vast te staan dat die tot de serie behoren, krijgen de andere delicten het
gewicht nul. Een geografisch scenario waarin alle delicten worden
geanalyseerd, ook de delicten waarvan niet zo zeker is dat die tot de serie
behoren, leidt tot een gewichtenverdeling met meer variatie. De
vaststaande delicten krijgen bijvoorbeeld het gewicht 1 en de onzekere
delicten ½. Zo wordt de informatie van de onzeker gekoppelde delicten wel
gebruikt in de geografische analyse, maar met minder gewicht dan de
zekere delicten.
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Bij een dergelijke analyse met gewichten is het nodig vast te stellen
welke informatie op welke wijze tot het toekennen van een gewicht zou
kunnen leiden. Hiervoor zal nader onderzoek gedaan moeten worden,
zodat inzichtelijk kan worden welk soort informatie over het algemeen
bekend wordt in een opsporingsonderzoek. Die kennis zou dan kunnen
leiden tot een aantal standaard geografische scenario's waarvan
onderzocht kan worden bij welk type delict en welke type dader die
voorkomen. We moeten constateren dat dergelijke systematische kennis
thans niet voorhanden is.
In de loop van dit hoofdstuk zal ik een aantal variaties in relevante
informatie en bijbehorende geografische scenario's bespreken. Daarbij ligt
de nadruk op informatie die in een opsporingssituatie beschikbaar is.
Geografische daderprofilering is tenslotte een recherchemethode. Een
belangrijke toetssteen is daarom of de verfijning met gewichten in de
praktijk werkbaar is en nuttige informatie oplevert.
5.4

Gewichtenverdeling voor de locaties

Wiskundige methoden van geografische daderprofilering zijn
methoden waarin de ruimtelijke verdeling van de locaties van de delicten
en de afstanden daartussen worden getypeerd op basis van een
gewichtenverdeling van de plaatsen delict. Als op die manier slechts de
afstand tussen de delicten wordt gebruikt bij de berekening, wordt de
kennis over de samenhang tussen reisafstand en kenmerken van de dader
en het delict niet toegepast. Die kennis zou echter kunnen bijdragen aan
het verfijnen van een geografisch daderprofiel doordat het handvatten kan
bieden voor de toekenning van gewicht aan plaatsen delict. Hoe dat kan
worden gedaan, bespreek ik hieronder.
5.4.1 Toekennen van gewicht op basis van theoretische overwegingen
Door gebruik te maken van meerdere geografische scenario's die
zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen over de modus via van
de dader kan inzichtelijk worden gemaakt in welke mate dat verschillende
geografische daderprofielen oplevert. De keuzes die gemaakt worden bij
het selecteren van relevante kenmerken en het op grond daarvan
toekennen van gewichten, zouden bij voorkeur gebaseerd moeten zijn op
empirisch vastgestelde informatie over het geografische gedrag van
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daders. In studies naar geografische daderprofilering en reisgedrag van
daders gaat doorgaans weinig aandacht uit naar kenmerken van plaatsen
delict: er wordt hoofdzakelijk onderzocht wat de afgelegde reisafstand in
kilometers is (Evans, 1989; Gabor en Gottheil, 1984; Smith, Bond en
Townsley, 2009). Toch zijn ook uit studies waarin vooral reisafstand wordt
onderzocht, wel heuristieken te destilleren voor het toekennen van
gewicht. Daarmee kan systematisch worden onderzocht welke invloed
verschillende aannames over het vervoermiddel hebben op de
geografische voorspellingen over die dader. Uiteraard wordt dat bijzonder
productief voor de recherchepraktijk als op grond van rechercheonderzoek
is komen vast te staan of aannemelijk is geworden dat bij bepaalde delicten
bepaalde vervoermiddelen zijn gebruikt, bijvoorbeeld door
sporenonderzoek. Door die aannames kunnen de locaties een verschillend
gewicht krijgen. Plaatsen delict waarvan vaststaat dat ze te voet zijn
bereikt, worden zwaarder meegeteld dan die waarvoor een vervoermiddel
is gebruikt. Hierbij worden op basis van kennis uit theorie en empirisch
onderzoek over het reisgedrag van daders verschillende geografische
scenario's over het geografische gedrag van de dader geformuleerd.
5.4.2 Toekennen van gewicht op basis van kennis over geografisch
gedrag van daders
Een centrale assumptie van geografische daderprofilering is dat
daders toeslaan in het werkgebied rond hun woonplaats op aselect
gekozen plaatsen. Bij een voldoende aantal misdrijven definiëren de
plaatsen delict als het ware een werkgebied waarin de dader woont. In
werkelijkheid wordt dit ideaalmodel verstoord door allerlei factoren. Een
dader kan een bepaalde voorkeur voor een type doelwit hebben. Die
bepaalde doelwitten zijn misschien niet overal te vinden, maar alleen op
bepaalde locaties. Dan zal die dader vaker of alleen maar dáár toeslaan.
Zulke factoren kunnen worden gebruikt om gewichten toe te kennen aan
plaatsen delict in de vorm van de verschillende geografische scenario's
zoals ik hierboven ook beschreef.
Het reisgedrag van een dader wordt mede gestuurd door de
ruimtelijke verdeling van het type objecten waarop hij zich bij het plegen
van delicten richt. Een inbreker die een sterke voorkeur heeft voor villa's
zal vooral toeslaan in villawijken. Bij een dergelijke dader wordt het
reisgedrag in sterkere mate bepaald door zijn voorkeur dan bij daders die
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minder kieskeurig zijn. Bernasco (2004) stelt dat het kan helpen bij het
geografisch modelleren van de keuzes van inbrekers om niet-geselecteerde
doelwitten tegenover de geselecteerde doelwitten van hetzelfde type te
zetten. Het feit dat een potentieel doelwit niet is gekozen, betekent dat de
dader een negatieve keuze heeft gemaakt en dat maakt de keuze die hij
wel gemaakt heeft van groter belang is. Voor de praktijk van geografische
daderprofilering zou dat kunnen betekenen dat gebruik kan worden
gemaakt van de informatie die dergelijke analyses als die van Bernasco
opleveren. Al dient daarvoor eerst onderzocht te worden in hoeverre
daders doelwitten daadwerkelijk tegen elkaar afwegen en of de afweging
te herkennen is voor de politie. In een concrete casus, zeker als het niet om
doelwitten zoals woningen bij inbraken gaat, kan echter vaak moeilijk
worden vastgesteld of de dader kennis had van die alternatieve potentiële
doelwitten zonder de dader daarover te ondervragen. Daarmee neemt de
directe toepasbaarheid voor geografische daderprofilering af. Daarentegen
kan in de geografische analyse het toekennen van gewicht aan de gekozen
doelwitten ook weer worden gedaan op basis van een geografisch
scenario. Bernasco (2004) veronderstelt dat een analyse van de doelwitten
die de dader niet gekozen heeft ten opzichte van de doelwitten die hij wel
koos, inzicht kan geven in de woonplaats van de dader. De verdeling van de
doelwitten die door meerdere daders zijn gekozen, kan worden gebruikt
als de weergave van alle potentiële doelwitten (het target backcloth in
termen van Rossmo, 2000). Gebieden waar bovengemiddeld veel delicten
worden gepleegd, noemt men meestal hot spots. Voor die hot spots geldt
blijkbaar dat veel daders daar geschikte doelwitten vinden. Als in een serie
delicten een aantal delicten is gepleegd binnen een hot spot, zou dat tot de
aanname kunnen leiden dat die delicten in mindere mate dan andere
delicten als een directe reflectie worden beschouwd van de relatie tussen
de journey to crime en de woonplaats. De delicten die de dader heeft
gepleegd op de hot spot zijn misschien wel het gevolg van uitwisseling van
informatie tussen daders. Of, zoals voor overvallen kan gelden, de
perceptie van meerdere daders dat zich op die plaats geschikte doelwitten
bevinden. In dit geografische scenario zouden deze delicten in de
geografische analyse dan ook minder gewicht krijgen. De delicten zouden
zelfs het gewicht nul kunnen krijgen. Dit laatste zou het geval zijn wanneer
de delicten die op hot spots zijn gepleegd ver buiten het gebied liggen waar
de overige delicten zich bevinden.
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Naast de verdeling van doelwitten in de ruimte (in wijken of
buurten) kunnen andere lokale omstandigheden ook een rol spelen bij de
keuze van een doelwit. Denk bijvoorbeeld aan de infrastructuur in een
specifieke omgeving. Stelt u zich een serie voor van vier winkelovervallen in
Amsterdam. Twee worden gepleegd in de buurt van de Kalverstraat in het
centrum en twee in Amsterdam-Noord. Gezien de verdeling van geschikte
doelwitten voor winkelovervallen – die zitten vooral in het centrum van de
stad – is het de vraag of de overvallen in het centrum typerend zijn voor
het geografische gedrag van de dader. Kan hier een geografisch scenario
worden gehanteerd waarin de overvallen in Amsterdam-Noord juist wel
typerend zijn voor de dader en niet voor de omgeving? Alleen een
overvaller uit Amsterdam-Noord zal daar meer dan eens toeslaan. In dit
geografische scenario is het gewicht dat aan de twee overvallen in
Amsterdam-Noord wordt toegekend ten opzichte van de overige bepalend
voor het geografische profiel. Dergelijke variaties in gewicht kunnen van
invloed zijn op de voorspelling van de woonplaats. Als alle delicten in het
centrum en in Noord even zwaar zouden tellen, wordt voorspeld dat de
dader vlakbij Amsterdam Centraal Station woont. Een ander geografisch
scenario, waarbij de twee overvallen in Noord zwaarder meetellen, levert
een voorspelling op in Amsterdam-Noord. Het geografische daderprofiel in
Noord zou een betere voorspelling kunnen zijn van de woonplaats van de
dader, terwijl de voorspelling bij Amsterdam Centraal Station eerder
voorspelt dat de dader de pont over het IJ als vervoermiddel gebruikt.
Wanneer, met andere woorden, de scenario's met de geografische
daderprofielen die op grond van de scenario's werden opgesteld in
combinatie met de lokale infrastructuur in beschouwing worden genomen,
kan een beeld ontstaan dat behulpzaam kan zijn bij de opsporing van de
dader.
Ook het gebruik van een vervoermiddel is van invloed op het
reisgedrag van daders. Daders die een vervoermiddel gebruiken, reizen
over het algemeen verder dan daders te voet. De reisafstand die een dader
aflegt, is afhankelijk van het geselecteerde doelwit, het gebruik van een
vervoermiddel en lokale omstandigheden. In landelijke gebieden, waar
doelwitten verder verspreid liggen, is daardoor de gemiddelde reisafstand
van daders groter dan in stedelijke gebieden (Van Koppen en Jansen,
1998). Indicaties van de vervoermiddelen die een dader gebruikt, zijn van
belang voor het profiel. Andere informatie kan daarover ook indicaties
opleveren. Als de inbreker een plasma-tv, een desktop computer, hifi-set
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en een dvd-speler heeft gestolen, zal hij waarschijnlijk niet op de fiets zijn
gekomen. Vaak is het niet zeker welk vervoermiddel een dader heeft
gebruikt. Door verschillende veronderstellingen hierover, als geografische
scenario's te beschouwen, kan een variërend gewicht worden toegekend
aan locaties. Locaties waar de dader zonder vervoermiddel kwam, liggen
waarschijnlijk dichter bij zijn woonplaats. Aan die locaties kan men
vervolgens een groter gewicht toekennen bij het bepalen van de
woonplaats. Zo kan voor andere delicten juist een geografisch scenario
gelden dat de dader naar de plaats delict is gereisd omdat hij een hoge
schatting van de buit had en daarom bereid was verder te reizen. Dat
fenomeen werd bij overvallen gevonden (Van Koppen en Jansen, 1998).
Er is enige steun in de literatuur voor het idee dat daders verder
reizen als zij meer ervaren of ouder worden (Barker, 2004; Lundrigan en
Canter, 2001). Zo is vastgesteld dat seriemoordenaars hun slachtoffers
volgens een dergelijk patroon achterlieten. Naarmate er meer slachtoffers
in de serie van de dader waren, waren de dumplocaties verder van de
woonplaats gelegen (Canter, Coffey, Huntley en Missen, 2000). Er is enige
empirische ondersteuning voor een volgorde-effect, maar er is nog geen
wetmatigheid in gevonden (Canter, 2003; Barker, 2001). Bij het maken van
een geografisch profiel kan gebruik worden gemaakt van dat volgordeeffect. Een dader die een steeds grotere afstand aflegt tot zijn delicten kan
dat doen omdat hij zich onaantastbaar waant en bereid is grotere risico's te
lopen. In dat geografische scenario zijn de eerdere delicten in zijn serie van
groter belang voor het profileren van zijn woonplaats dan de latere. Op
volgorde van de gepleegde delicten kan om met dit volgorde-effect
rekening te houden aan de latere locaties bij de berekening een geringer
gewicht worden toegekend.
Er is echter ook een tegengesteld geografisch scenario mogelijk. In
dat scenario begint een dader met het plegen van zijn eerste delicten veilig
ver van huis en naarmate hij zich zekerder voelt, is er minder noodzaak tot
reizen. De toekenning van gewicht is in het tweede scenario precies
omgekeerd aan het voorgaande.
Er kunnen omstandigheden zijn die het volgorde-effect verstoren.
Een dader die een serie verkrachtingen pleegt, zal zich verplaatsen naar
een andere omgeving als de politie zijn werkgebied onder surveillance
heeft. Als na enige tijd dat intensief gesurveilleerde deel van zijn
werkgebied weer zonder verscherpt toezicht is, kan hij daar weer toeslaan.
In een dergelijk geval kan het zinvol zijn om de serie delicten in tweeën te
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delen bij de toekenning van gewicht aan de locaties, het deel van de
delicten dat hij pleegde voor en na de surveillance en het deel dat hij
pleegde tijdens de surveillanceperiode. Nu kan wederom worden
gevarieerd met de toekenning van gewichten in verschillende geografische
scenario's. In dit voorbeeld komt het belang van informatie uit de
opsporingspraktijk naar voren. Er moet tenslotte bekend zijn in welke
periode gesurveilleerd is en waar de dader zijn delicten ging plegen.
Merk op dat in het bovenstaande steeds een redenering wordt
gegeven om bepaalde gewichtentoekenning te beargumenteren, soms
gesteund door de literatuur. Essentieel is in te zien dat zulke argumentatie
per geval kan verschillen en dat er vooralsnog geen sprake is van algemeen
toepasbare principes.
5.5

Verfijning in de opsporingspraktijk

Geografische daderprofilering wordt sinds enige jaren toegepast in
de opsporing. Tot nu toe is er weinig inzicht in de mate waarin het ook
daadwerkelijk wordt gebruikt. Dat is een gemis: resultaten van dergelijk
gebruik zouden met praktische informatie kunnen bijdragen tot
verfijningen van geografische daderprofilering. Dat recherchekennis een rol
kan spelen bij het interpreteren van het patroon van plaatsen delict kwam
bij toeval naar voren in het experiment dat ik in hoofdstuk 2 beschreef. Dat
experiment met het maken van handmatige geografische voorspellingen
leverde bij de rechercheurs in een aantal gevallen inzicht op in de manier
van redeneren die werd gevolgd. Zo zei een rechercheur bij het
onderstaande voorbeeld dat de eerste moord ver van het woonhuis was
gepleegd vanwege omstandigheden als de baan van de dader of de
topografie. De tweede en derde moord zouden dicht bij het woonhuis van
de dader zijn gepleegd (zie figuur 5.3). Hierbij moet worden opgemerkt dat
er geen aanduidingen van de volgorde in de delicten was gegeven, de
nummering in de figuur is afkomstig van de betreffende rechercheur.
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Figuur 5.3 Voorspelling met geschatte volgorde van de delicten van een
seriemoordenaar
Dit voorbeeld laat zien dat de interpretatie van de rechercheur
invloed heeft op de voorspelling die wordt gemaakt. De rechercheur gaf bij
het maken van een profiel verschillend gewicht aan de locaties. De twee
locaties die dicht bij elkaar lagen, kregen een groter gewicht dan de ene
locatie die verder weg gelegen is. Het is natuurlijk de vraag of de intuïtie
van de rechercheur juist is. Zijn keuze biedt echter wel aanknopingspunten
om geografische daderprofilering meer gebaseerd op kennis over het
gedrag van daders toe te passen.
5.5.1 Gewichtentoekenning op basis van de recherchekennis
Niet alleen empirische kennis over het reisgedrag van daders kan
worden gebruikt voor het toekennen van gewicht aan plaatsen delict, ook
informatie die tijdens het opsporingsonderzoek ter kennis komt van de
recherche kan daartoe dienen. De kennis die rechercheurs door ervaring
hebben opgedaan kan behulpzaam zijn. De kennis van rechercheurs kan
mogelijk bijdragen aan het creëren van geografische scenario's. Het
onderzoek van Wright (2013) met plaats delict suggereert in ieder geval dat
ervaren rechercheurs op basis van weinig informatie scenario's over
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delicten kunnen maken. Welke opsporingsinformatie zou kunnen bijdragen
aan het creëren van geografische scenario's en de mate waarin
rechercheurs dat kunnen is vooralsnog niet onderzocht.
Dat opsporingsinformatie belangrijk is bij het bepalen van de mate
van zekerheid van de linkage, ofwel: behoort het delict wel of niet bij de
serie van een enkele dader is wel duidelijk. Hoe die mate van zekerheid van
seriematigheid kan worden toegepast, zal ik hieronder als eerste
bespreken. Vervolgens richt ik mij op hoe recherchekennis over uitbijters
en clustering van plaatsen delict behulpzaam zou kunnen zijn.
5.5.2 Rekenen op basis van de linkage van delicten
Het vaststellen of delicten tot een serie van dezelfde dader
behoren, is een belangrijk onderdeel van recherchewerk. Soms kan met
forensisch materiaal worden vastgesteld dat delicten tot één enkele serie
behoren. Als bij meerdere delicten dezelfde vingerafdrukken worden
veiliggesteld of als materiaal wordt gevonden waarmee een DNA-match
kan worden gemaakt, is er meestal weinig twijfel over de koppeling. De
linkage kan ook worden vastgesteld door overeenkomstige beschrijvingen
die getuigen van de verschillende misdrijven en daders geven. Voor
misdrijven waarbij de dader een opvallende modus operandi hanteert, kan
dat een middel zijn om vast te stellen dat de delicten tot één serie
behoren. Over het koppelen van misdrijven op basis van enkel
gedragsmatige aspecten is nog veel discussie (zie daarover onder andere
Allison en Mokros, 2003). Bij een serie delicten kan er twijfel bestaan over
welke delicten kunnen worden toegeschreven aan dezelfde dader. De
problemen van het linken van misdrijven op basis van gedragsmatige
aspecten vallen buiten deze bespreking. Hier gaat het enkel over de
mogelijkheid de mate van twijfel over linkage te gebruiken bij de
toekenning van gewichten bij geografische daderprofilering.
De meest eenvoudige benadering om te rekenen als een plaats
delict vermoedelijk niet behoort tot de serie, is om het betreffende delict
uit te sluiten van de berekening. Door het delict niet mee te rekenen heeft
het immers ook geen invloed op het geografische profiel. Dat is een
correcte benadering als het delict in werkelijkheid niet tot de serie van
dezelfde dader behoort. Bij twijfel is het echter verstandig om de
berekening ook uit te voeren mét het delict.. Het geografische daderprofiel
van deze berekening kan worden vergeleken met de uitkomst van de
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eerste berekening. Zo kunnen verschillende scenario's worden
geanalyseerd op basis van de veronderstelling dat sommige delicten wel en
sommige delicten geen deel uitmaken van de serie. Het kan ook met meer
nuance door de delicten waarover twijfel bestaat wel mee te wegen in de
analyse, maar met minder gewicht. De vraag hierbij is hoe met die
toekenning van gewicht kan worden omgegaan en op welke wijze
kenmerken van de delicten daarvoor gebruikt kunnen worden. Met het
volgende voorbeeld licht ik toe hoe de mate van de koppeling van delicten
in een serie een rol kan spelen bij het toekennen van gewicht bij
geografische daderprofilering.
5.5.3 Voorbeeld casus Inbraak
Stel dat begin november 2011 een serie inbraken is gepleegd aan de
zuidkant van het centrum van een middelgrote stad, bijvoorbeeld
Amersfoort. De serie omvat, voor zover is vastgesteld door de politie,
twaalf inbraken in woningen. Bij alle twaalf inbraken is forensischtechnisch sporenonderzoek verricht en is proces-verbaal opgemaakt van de
ontvreemde spullen. Op basis van de forensische sporen en
recherchetactische overwegingen worden deze inbraken als een serie
beschouwd.
Om duidelijkheid te krijgen of werkelijk alle delicten tot de serie
behoren, wordt een linkage-analyse uitgevoerd. In deze zaak hebben de
inbraken een aantal duidelijke overeenkomsten. Het betreft inbraken in
woningen, waarvan tien in hoekwoningen. Hoekwoningen zijn vaker het
doelwit van inbrekers dan tussenwoningen, waarschijnlijk omdat die
gemakkelijker toegankelijk zijn (Coupe en Griffiths, 1996). De twee andere
waren woningen in galerijflats.
Bij het onderzoek naar de braaksporen werden verschillende
aanwijzingen gevonden dat de dader gebruikmaakte van de zogenaamde
boormethode. Daarbij worden met een handboor enkele gaten geboord in
een raamkozijn, waarna de handvatten met een ijzerdraadje omhoog
worden gedraaid en het raam kan worden geopend. Dit was het geval in
negen van de twaalf gevallen. In deze negen gevallen kwamen de sporen
van het boren met elkaar overeen. Alle geboorde gaten waren van vrij
recente datum en hadden dezelfde diameter en dezelfde boorgroeven. In
de drie gevallen waar geen boorgaten konden worden vastgesteld, zijn wel
duidelijke braaksporen gevonden. In twee van de woningen zijn
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bovenraampjes opengemaakt en is de raamspanner losgeschroefd. De
andere inbraak betrof het binnengaan via een openstaand raam. Er zijn
geen dactyloscopische sporen gevonden maar op tien plaatsen delict wel
haren. De DNA-analyse van deze haren gaf een match tussen de
afzonderlijk gevonden haren op de tien plaatsen delict. De haren zijn van
dezelfde persoon, mogelijk de dader. In alle gevallen zijn vergelijkbare
spullen meegenomen, namelijk geld, portemonnees, pasjes, paspoorten en
cd's met Nederlandstalige muziek. In de tabel (5.1) worden de gegevens op
volgorde van pleegdatum van de inbraken weergegeven.
Tabel 5.1 Gegevens inbraken
Delict
nummer

Type

Braaksporen

Forensische
sporen

1

Hoekwoning

Boren

DNA (haar)

2

Hoekwoning

Boren

DNA (haar)

3

Hoekwoning

Boren

DNA (haar)

4

Hoekwoning

Boren

DNA (haar)

5

Hoekwoning

Boren

DNA (haar)

6

Hoekwoning

Boren

DNA (haar)

7

Hoekwoning

Boren

DNA (haar)

8

Hoekwoning

Boren

DNA (haar)

Buit
Geld,
paspoort,
cd's
Geld,
paspoort,
cd's
Geld,
paspoort,
cd's
Geld,
paspoort,
cd's
Geld,
paspoort,
cd's
Geld,
paspoort,
cd's
Geld,
paspoort,
cd's
Geld,
paspoort,
cd's

Link
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Delict
nummer

Type

Braaksporen

Forensische
sporen

9

Hoekwoning Bovenraam

DNA (haar)

10

Hoekwoning Open raam

Geen

11

Galerijflat

Bovenraam

DNA (haar)

12

Galerijflat

Boren

Geen

Buit

Link

Geld,
paspoort,
Ja
cd's
Geld,
paspoort, waarschijnlijk
cd's
Geld,
paspoort,
Ja
cd's
Geld,
waarschijnlijk
paspoort

Op basis van de periode waarin de inbraken plaatsvonden (allen
begin november) en de locatie (de zuidkant van het centrum van de stad) is
in deze zaak naar de overeenkomsten van de delicten gezocht. De delicten
genummerd 1 tot en met 9 en 11 werden op grond van de DNA-match tot
de serie gerekend.
Al met al kan een overzicht van kenmerken van inbraken
behulpzaam zijn bij het doen van een uitspraak over welke zaken met
grotere kans tot een serie behoren. Of er kunnen scenario's worden
opgesteld over welke locaties zwaarder gewicht moeten krijgen in de
analyse. In de onderhavige serie is er geen totale zekerheid over welke
zaken wel en welke zaken niet tot de serie van één dader behoren. Voor
het maken van een geografisch daderprofiel hoeft dat geen probleem te
zijn. Door eenvoudig te analyseren op grond van de verschillende
geografische scenario's, zoals alle zaken horen bij de serie, alleen de zaken
met een DNA-match of alleen de zaken die op basis van modus operandi
gekoppeld zijn. Naast deze geografische scenario's kan ook door het
toekennen van gewichten een analyse worden gemaakt waarbij de linkageonzekerheid tot uiting komt. De zaken waarover enige twijfel bestaat,
krijgen dan een kleiner of zelfs geen gewicht en de zaken die zeer
waarschijnlijk deel uitmaken van de serie krijgen een groter gewicht. Het
voordeel van deze methode boven de geografische scenario's op basis van
geselecteerde inbraken is dat meer informatie wordt gebruikt. Je gebruikt
tenslotte alle delicten, alle coördinaten, voor de berekeningen. Dat maakt
deze manier van analyseren gevoeliger voor de informatie die op dat
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moment beschikbaar is tijdens de opsporing. Let wel, dat geeft ook enig
risico doordat gegevens van zaken die mogelijk toch niet tot de serie
behoren, worden gebruikt.
5.5.4 Uitbijters
Voor de berekening van een geografisch profiel vormen uitbijters
een vergelijkbaar probleem als delicten waarover twijfel bestaat of die tot
de serie behoren. Welk gewicht moet worden toegekend en wanneer een
delict als uitbijter moet worden gerekend, is nog niet empirisch
vastgesteld.
Uitbijters in een serie kunnen zich op verschillende manieren
voordoen. Een delict kan afwijken in de wijze waarop het is gepleegd, maar
die variant beschouw ik als een die in het vaststellen van de eerder
beschreven linkage wordt meegenomen. In dat geval zal een delict met een
sterk afwijkende modus operandi niet tot de serie worden gerekend en
betreft dit geen uitbijter in gedragskundige zin.
Een delict kan een uitbijter zijn in de tijd. Dat kan betekenen dat
één delict in een serie op een ander tijdstip is gepleegd dan de andere
delicten, bijvoorbeeld 's morgens in plaats van 's avonds zoals de rest van
de serie. Of een delict is op een ander tijdstip in termen van dagen, weken,
maanden of jaren gepleegd. Door een analyse te maken van de tijdstippen
en de data waarop de delicten gepleegd zijn, kan onderzocht worden of er
uitbijters zijn (zie tabel 5.2 en figuur 5.7).
Tabel 5.2 Voorbeeld analysetabel ritmiek
Delict
Dag
nummer
Donderdag
1
Vrijdag
2

Datum

Tijdstip

06 september 2009

21:35

18 september 2009

22:05

Indicatie uitbijter

3

Zaterdag

14 oktober 2009

05:45

Tijdstip

4

Dinsdag

23 december 2009

23:02

Dag van de week

5

Vrijdag

19 mei 2010

04:35

Tijdstip/maand

6

Zaterdag

04 juli 2010

07:35

7

Donderdag

09 juli 2010

23:55

301

Figuur 5.4 Plaatsen delict met uitbijters in tijd
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De delicten waarvan de tijdstippen afwijken, kunnen worden
uitgesloten van de analyse, in de berekening worden betrokken of juist
extra gewicht krijgen. Ook hierbij kunnen verschillende scenario's worden
gevolgd. Een delict dat op een afwijkende tijd of datum is gepleegd, kan
worden uitgesloten op grond van het scenario dat dit misdrijf niet is
gepleegd tijdens de routineactiviteiten van de dader. Daarmee zou dat
delict geen relatie hebben met de woonplaats van de dader en onterecht
meewegen in de analyse. De afwijking kan ook het gevolg zijn van het
gekozen doelwit dat slechts op beperkte tijden of momenten beschikbaar
is voor deze dader.
Het scenario kan ook de andere kant op worden gebruikt als het
delict dat afwijkt in tijd of datum juist typerend lijkt voor de dader.
Vanwege het vroege tijdstip kan verondersteld worden dat het delict dicht
in de buurt van de woonplaats van de dader is gepleegd. Om die reden is
het gerechtvaardigd dat delict een zwaarder gewicht in de geografische
analyse te geven. Delicten die uitbijters vormen in tijd of datum kunnen op
vergelijkbare wijze als de mate van koppeling in verschillende scenario's in
geografische daderprofilering geanalyseerd worden. Hierbij doet zich
mogelijk wel een complicerende factor voor, namelijk als de delicten zowel
uitbijter in tijd als in ruimte zijn. In die situatie kan dat tot meerdere
geografische scenario's leiden; een scenario dat de uitbijter vanwege de
tijd meer gewicht krijgt, minder gewicht krijgt vanwege de tijd, meer
gewicht krijgt vanwege de ruimte en minder gewicht krijgt voor het
uitbijten in de ruimte. En vervolgens ook de combinaties; een scenario met
meer gewicht vanwege de tijd en meer vanwege de ruimte, met meer
gewicht van de tijd maar minder vanwege de ruimte, met minder gewicht
vanwege de tijd maar meer vanwege de ruimte en tot slot van minder
gewicht van de tijd en minder gewicht vanwege de ruimte. Het
geografische profiel op basis van al deze gewichten toekennen, is alleen
zinvol als informatie ontbreekt om een geografisch scenario prioriteit te
geven. Voor het verfijnen van geografische daderprofilering waarin de
modus via op basis van uitbijters tot verschillende scenario's leidt, is het
waarschijnlijk verstandig ook de reden van het uitbijter zijn van een delict
nader te beschouwen.
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5.5.5 Geografische uitbijters
Een geografische uitbijter is een delict dat verderaf is gelegen van
de overige delicten. In hoeverre hiervan sprake is, is afhankelijk van de
mate waarin de plaatsen delict ruimtelijke clustering vertonen. Een
geografische uitbijter kan door de grote afstand te zwaar meetellen als op
de gebruikelijke wijze een geografisch daderprofiel wordt berekend en een
onevenredige invloed uitoefenen op het geografische profiel. Dat is
onevenredig als niet geprobeerd wordt de inhoudelijke betekenis van die
locatie te bepalen. De geografische uitbijter kan meer gewicht verdienen
als die locatie typerend is voor de dader, met name als voor het plegen van
het delict op die plek bijzondere kennis van de omgeving nodig is.
Omgevingskennis zou eerder kunnen worden verondersteld bij een lokale
dader, dan een die toevalligerwijs op die locatie terecht is gekomen. Het
gebruik van vluchtroutes kan daarop duiden. Een geografische uitbijter kan
ook zijn ontstaan doordat bij dat ene delict de dader handelde op basis van
een tip en daarom op een afwijkende locatie toesloeg. In dat geografische
scenario is die locatie juist niet typerend en zou dan niet in de
berekeningen moeten worden betrokken.
5.5.6 Clusters
Een dader heeft een werkgebied waarin hij zijn delicten pleegt. In
dat werkgebied is een aantal plaatsen aantrekkelijker dan andere, zoals
een bebost fietspad geschikt kan zijn voor het plegen van verkrachtingen.
Door kenmerken van de omgeving kan clustering van plaatsen delict
ontstaan. Clustering is eenvoudigweg het in dichte nabijheid van elkaar
voorkomen van delicten. Clusters van delicten kunnen sterk bepalend zijn
in het geografische daderprofiel (zie het voorbeeld in hoofdstuk 2, figuur
2.5). Delicten die geografisch dicht bij elkaar zijn gepleegd vormen clusters.
Als die clustering het gevolg is van de aantrekkelijkheid van de omgeving
zou het geven van een gelijk gewicht aan alle delicten in een cluster
onverstandig zijn. Het cluster van plaatsen delict zegt mogelijk meer over
de aantrekkelijkheid van de omgeving voor het plegen van de delicten dan
over de relatie van de dader (en diens woonplaats) met dat gebied.
Clusters zouden misschien beter als geheel één gewicht kunnen krijgen.
Dat betekent dat de delicten in een cluster als één getypeerd zullen
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worden. Dat leg ik zo uit, maar eerst leg ik uit hoe delicten tot een cluster
zouden kunnen worden gerekend.
Het bepalen van de mate van clustering kan worden gedaan met
verscheidene geografische analysemethoden, zoals nearest neighbouranalyse en k-means clustering (Levine en collega's, 2010). Het bepalen van
clusters gebeurt met parameters die door de analist gekozen moeten
worden. Zo kan het minimale aantal delicten en de afstand tussen de
locaties worden geselecteerd, waarmee kan worden bepaald of clusters
aanwezig zijn. Dat betekent dat er geen vaste maten voor bestaan. Voor de
toepassing van de analyse van clusters voor geografische daderprofilering
betekent het, dat er ook flexibel gebruik van kan worden gemaakt. Door
enkele delicten bij elkaar te definiëren als cluster kan een geografisch
scenario worden onderzocht waarbij die delicten meer of minder gewicht
krijgen. Een eenvoudige methode om hiermee te werken, is door van het
cluster via een puntvoorspelling het middelpunt te bepalen en deze locatie
te gebruiken in de geografische analyse (zie figuur 5.5). Let wel, deze
methode maakt de berekening eenvoudiger maar is wel een selectieve
weergave van het patroon van de delicten.
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Figuur 5.5 Middelpunt van clusters
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Door van een cluster één plaats delict te selecteren en die voor de
geografische analyse te gebruiken, wordt die selectiviteit minder. Voor
beide benaderingen geldt dat die variatie in de voorspellingen kunnen
geven en de interpretatie daarvan in het licht van de overige
opsporingsinformatie bepalend is voor het nut daarvan. De casus van de
Utrechtse serieverkrachter biedt een uitgebreid voorbeeld van hoe de
analyse van clusters tot verfijning van een geografisch daderprofiel kan
leiden.
5.6
Verfijning van een geografisch daderprofiel – De Utrechtse
serieverkrachter
In deze paragraaf beschrijf ik een voorbeeld van een onopgeloste
zaak, waarin wordt geïllustreerd hoe de 'modus via'-benadering die ik in de
vorige paragrafen introduceerde, werkt. Het gaat om een onopgeloste zaak
dus het is niet bekend of het geproduceerde geografische daderprofiel raak
is. Ik behandel deze zaak om de gewichtentoekenningsbenadering in de
praktijk te illustreren.
In de herfst van 1995 begint, met een poging tot aanranding van
een vrouw op de fiets, de Utrechtse serieverkrachter aan zijn serie ernstige
zedenmisdrijven. De serie delicten bevat een aantal aanrandingen of
pogingen daartoe en verkrachtingen. Het exacte aantal delicten is niet
duidelijk omdat niet van alle misdrijven kan worden vastgesteld dat het
dezelfde dader betreft. Het zouden mogelijk 21 misdrijven kunnen zijn. In
sommige van de delicten zijn sporen veiliggesteld waaruit DNA kan worden
bepaald, die zaken zijn op forensisch-technische kenmerken met een
zekere waarschijnlijkheid te koppelen. In andere delicten kan op basis van
beschrijvingen van het signalement van de dader door de slachtoffers ook
een indicatie worden gevonden dat het dezelfde dader is. Die periode,
want hij slaat enkele jaren later weer toe, beweegt hij zich voort op een
fiets, een mountainbike om precies te zijn. Hij beweegt zich eerst vooral in
het gebied ten oosten van Utrecht en later waaiert hij uit naar het gebied
rond de Uithof. Tot de eerste maanden van 1996 pleegt de Utrechtse
serieverkrachter vermoedelijk zeventien aanrandingen en verkrachtingen.
Dan houden de delicten plotseling op. Hoewel er veel politie-inzet is
geweest om de zaak op te lossen en de dader aan te houden, is dat niet
gelukt.
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Tot 2001 verdwijnt de Utrechtse serieverkrachter van de radar. In
het gebied worden na die tijd geen aanrandingen of verkrachtingen
gepleegd die aan hem kunnen worden toegeschreven tot een volgend
delict in 2001. In een periode van een aantal maanden pleegt hij vier
delicten waarvan de laatste een grove verkrachting van een elfjarig meisje
betreft. Dit delict vindt plaats in de bossen bij Den Dolder. De plattegrond
in figuur 5.6 toont waar de delicten hebben plaatsgevonden.44

Figuur 5.6 Delicten Utrechtse serieverkrachter
44

De plattegronden zijn gecreëerd met QuantumGis(QGIS). QGIS is als freeware beschikbaar via
http://www.qgis.org/
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Een serie van delicten als deze is geschikt om geografische
daderprofilering op toe te passen. En vooral om gebruik te maken van
verfijndere methoden dan enkel het rekenen met alle locaties. In deze zaak
maakten Peter van Koppen en ik een analyse van de modus via van de
dader om tot een verfijndere methode van het berekenen van een
geografisch daderprofiel te komen. Er zijn verschillende aspecten aan de
delicten die gebruikt kunnen worden voor het opstellen van scenario's over
het geografische gedrag van de dader.
Zo heeft de dader in 1995/1996 gebruikgemaakt van een fiets om
zich te verplaatsen en doet hij dat in 2001 met een scooter. De dader heeft
dus een andere modus via in zijn tweede serie ten opzichte van zijn eerste.
Een geografisch scenario dat daaruit volgt kan zijn dat de delicten in
1995/1996 gemiddeld dichter bij de woonplaats van de dader zijn gepleegd
dan die in 2001. Een scooter maakt het mogelijk om in korte tijd grotere
afstanden te reizen of anders gezegd, je in dezelfde tijd verder te
verplaatsen dan op een fiets mogelijk is. Dan kunnen de delicten uit
1995/1996 meer gewicht krijgen in de analyse van het geografische
daderprofiel.
Een ander aspect dat gebruikt kan worden bij het verfijnen van het
geografische daderprofiel, is de mate van zekerheid dat de delicten aan de
dader kunnen worden toegeschreven. De mate van linkage-onzekerheid
kan, zoals ik eerder in het voorbeeld van de casus inbraak liet zien, gebruikt
worden om gewicht toe te kennen. Dat maakt het analyseren van
geografische scenario's mogelijk waarin alleen de zekere gekoppelde zaken
onderzocht worden; alle zaken behalve de zeer onzekere; en alle zaken
met gevarieerd gewicht.
Een laatste aspect dat ik hier uitgebreider zal behandelen, is de
mate waarin sprake is van clustering van de plaatsen delict. Op de
volgende plattegrond (zie figuur 5.7) is duidelijk dat het werkgebied van de
dader, gedefinieerd volgens de convex hull-polygoon het oostelijk deel van
de stad Utrecht beslaat, De Bilt en Bilthoven volledig en dat het
werkgebied een groot bosrijk gebied omvat.
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Figuur 5.7 Convex hull Utrechtse serieverkrachter
In het werkgebied van de dader is een aantal clusters van plaatsen
delict zichtbaar. Sommige plaatsen delict liggen in groepjes bij elkaar. Die
clusters kunnen zijn ontstaan doordat de dader een omgeving vond of
310

kende waar hij goed kon toeslaan, omdat de bosschages hem hier
beschutting geven en omdat hij goede kennis heeft van vluchtroutes in het
gebied. Of, omdat hij verwachtte, zoals lange tijd werd verondersteld, dat
hij op de uitvalswegen van de Uithof potentiële slachtoffers kon vinden.
De gebruikelijke methoden van geografische daderprofilering geven
alle plaatsen delict evenveel gewicht in de analyse. Zoals ik eerder
beschreef, kan dat in het geval van clustering leiden tot een onevenredig
gewicht voor die gebieden waar veel delicten plaatsvonden. De delicten die
niet als clusters gezien kunnen worden, de delicten die geografisch gezien
meer op zichzelf staan, zouden juist van meer belang kunnen zijn voor het
bepalen van zijn woonplaats. Die plaatsen delict zijn waarschijnlijk gekozen
vanwege de bekendheid van de dader met die omgeving en vervolgens
door hem geschikt geacht. Door de clusters gezamenlijk te beschouwen als
één locatie krijgt elke plaats delict daarin minder gewicht. Althans minder
gewicht dan de plaatsen delict die niet in een cluster liggen, maar
afzonderlijk gelegen zijn. Het geografische scenario dat is opgesteld voor
deze analyse is het volgende. De delicten die bij elkaar gelegen zijn, zijn dat
omdat de dader na zijn eerste delict in dat cluster daar terugkeerde
vanwege de beschikbaarheid van zijn doelwit. Hij veronderstelt dat daar
weer potentiële slachtoffers te vinden zijn en hij heeft ervaren dat hij daar
op zijn minst kan proberen zijn delict te plegen. De delicten na de eerste in
een cluster zijn niet onafhankelijk van de eerste; hij keert terug vanwege
dat eerste delict.
Een eenvoudige geografische analyse met het bepalen van een
puntvoorspelling zoals het punt van minimale afstand, kan vervolgens
inzicht geven in de mogelijke woonplaats van de dader op basis van een
gewogen berekening van de plaatsen delict. Daarvoor moet bepaald
worden welke delicten als onderdeel van een cluster worden gezien. Van
elk cluster kan dan van de betreffende delicten het geografische
gemiddelde worden berekend. Dat geografische gemiddelde van elk cluster
kan met de andere plaatsen delict de input zijn voor de analyse voor het
geografische daderprofiel. Vooralsnog zijn voor het bepalen van clustering
van delicten binnen een serie van een dader geen parameters bepaald.
Ook is nog niet onderzocht met welke ruimtelijk statistische methode
clustering van delicten in een serie van één dader het best kan worden
vastgesteld. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of en op welke wijze
ruimtelijke clusteranalysetechnieken hieraan kunnen bijdragen.
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Een eenvoudige methode is om op basis van een visuele inspectie
de clusters te bepalen, bijvoorbeeld door te omcirkelen welke delicten
geclusterd bij elkaar liggen en welke niet. In figuur 5.8 staan de clusters die
in deze serie te onderscheiden lijken te zijn.

Figuur 5.8 Clusters
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Als vervolgens een puntvoorspelling wordt gedaan door het punt
van minimale afstand te bepalen van de plaatsen delict en de centroïdes
van de clusters, kan de woonplaats van de dader worden voorspeld (zie
figuur 5.9).

Figuur 5.9 Voorspelling op basis van clusters
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De geografische voorspelling van de woonplaats van de Utrechtse
serieverkrachter ligt volgens deze analyse in De Bilt. Dit resultaat is het
gevolg van het lagere gewicht dat de delicten krijgen die geclusterd zijn.
Vooral de delicten in het cluster met vijf delicten vlak boven Lunetten
tellen daardoor aanzienlijk minder zwaar mee dan bij een berekening van
het geografische profiel waarbij alle delicten uit het cluster zouden worden
meegewogen. Er wordt nu voor al die vijf delicten één gemiddelde locatie
in het geografische scenario meegewogen. De delicten die meer naar het
noordoosten gelegen zijn, trekken als het ware de woonplaats van de
dader daardoor verder van Utrecht weg.
In deze analyse zijn alle delicten in de berekening gebruikt. Zoals ik
eerder beschreef, is in deze zaak echter sprake van twee series van een
enkele dader. Een serie delicten in 1995 en 1996 en een serie in 2001. De
series kunnen als afzonderlijk worden gezien vanwege de periode van vijf
jaar die ertussen zit, al hoeft het feit dat er een periode tussen de series zit
niets te betekenen voor de woonplaats van de dader. Door de series
afzonderlijk geografisch te profileren, kan een indicatie worden verkregen
van hoe honkvast de woonplaats van de dader door de tijd zou kunnen zijn.
Overigens zou het ook zo kunnen zijn dat hij in 2001 terugkeert naar de
omgeving van zijn oude woonplaats, zoals daders vaker geneigd zijn naar
hun voormalige woonbuurt te gaan om delicten te plegen (Bernasco,
2008). Bij de serie in 2001 maakt de dader gebruik van een ander
vervoermiddel, een scooter, dan in 1995 en 1996, waardoor de vraag op
komt of hij verdere afstanden is gaan afleggen of een ander geografisch
patroon creëert. Door de series afzonderlijk te analyseren en vast te stellen
waar voor beide de woonplaats te vinden is, kan inzicht verkregen worden
over de stabiliteit van het geografische gedrag en de woonplaats van de
Utrechtse serieverkrachter.
De voorspelde woonplaats van de Utrechtse serieverkrachter voor
de serie delicten van 1995/1996 en die van 2001 ligt – voor beide series net
als voor het geografische daderprofiel waarbij alle delicten uit beide
perioden worden meegenomen – in De Bilt (zie in figuur 5.9). De
vervolgvraag is natuurlijk hoe deze voorspelling geïnterpreteerd moet
worden: was de woonplaats van de serieverkrachter in 2001 dezelfde als in
1995/1996 of keerde hij terug naar een oude, bekende plek of breder, hoe
verfijning van geografische daderprofielen op basis van de modus via kan
leiden tot efficiënte opsporingsstrategieën.
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5.7

Discussie verfijning op basis van de modus via

In de voorgaande hoofdstukken heb ik systematisch onderzocht of
geografische daderprofilering kan worden verfijnd door te analyseren
welke methode het best presteert, of het typeren van criminele
reispatronen kan bijdragen aan verfijning en of kennis over het
locatiekeuzeproces kan worden toegepast. De conclusies van die
hoofdstukken luidden dat daar geen richtlijn voor verfijning te formuleren
was.
In dit hoofdstuk verken ik een andere methode van verfijning. De
'modus via'-benadering die ik voorstel, is geen algemene – voor alle
gevallen succesvolle – methode, maar juist een methode die individueel
toepasbaar is voor het bepalen van gewichten op grond van
recherchekennis en opsporingsinformatie in een serie delicten. De
methode behelst het toekennen van gewicht aan de delicten in een serie,
die bepaald worden op grond van andere dan geografische informatie. Het
toekennen van gewichten kan worden gedaan in verschillende
geografische scenario's, zodat verschillende geografische daderprofielen
worden bepaald. Het is vooralsnog niet in zijn algemeenheid te bepalen
hoe die geografische scenario's geformuleerd zullen worden in de praktijk.
Slechts door onderzoek te doen tijdens de opsporing van seriematige zaken
kan hier wetenschappelijke vooruitgang worden gezocht.
In dit hoofdstuk betoog ik dat toekenning van gewichten goed
mogelijk kan zijn op basis van de kennis uit de criminologische theorieën en
criminologische kennis over het criminele reisgedrag van daders. Hoewel
de traditie van ruimtelijk criminologisch onderzoek een lang bestaande is,
is de kennis uit dat onderzoek maar in beperkte mate toepasbaar voor het
verfijnen van geografische daderprofilering.
Het toekennen van gewichten zal ook kunnen worden gedaan op
basis van informatie die in een opsporingsonderzoek beschikbaar is.
Daarbij besprak ik al eerder de mate van zekerheid van koppeling van de
delicten. Bij de opsporing van een serie delicten is het niet ondenkbaar dat
niet zeker is of alle delicten daadwerkelijk tot de serie gepleegde delicten
van één dader behoren. Met die mate van twijfel kan rekening worden
gehouden bij het bepalen van een geografisch daderprofiel door te
variëren in het gewicht dat aan de delicten wordt toegekend. Hoe minder
zeker is dat een delict tot de serie behoort, hoe minder gewicht dat delict
in de berekening krijgt.
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Een andere reden om lage gewichten aan delicten toe te kennen,
kan gelegen zijn in de status van uitbijters of vanwege de ligging in een
cluster van delicten. De mate waarin een delict een uitbijter is, is niet altijd
objectief vast te stellen. Een delict dat ver van de andere delicten gelegen
is, kan een uitbijter zijn. Maar hoe ver is ver? Onderzoek naar de
ruimtelijke configuratie van series van delicten kan daar in de toekomst
mogelijk inzicht in geven.
Zo zal onderzoek ook inzicht kunnen geven in de mate waarin een
delict een uitbijter in tijd kan zijn, zoals een delict in een serie dat op een
afwijkend tijdstip is gepleegd. Het toekennen van gewicht op basis van de
mate waarin een delict een uitbijter is in de tijd besprak ik in paragraaf
5.6.1. Net als bij geografische uitbijters geldt dat er eenvoudig kan worden
gevarieerd met het toekennen van gewicht, maar dat op voorhand niet
vaststaat wanneer een delict een uitbijter in tijd kan worden genoemd.
De laatste methode van bepalen welke gewichten kunnen worden
toegekend aan delicten is enigszins afwijkend van de voorgaande. Bij deze
methode moet eerst worden bepaald over er sprake is clustering van
delicten. Er zijn verschillende ruimtelijk statistische methoden beschikbaar
om clustering te bepalen, maar deze methoden zijn tot op heden nog
nauwelijks onderzocht op hun toepasbaarheid in series van individuele
daders. Het tweede aspect bij het toekennen van gewicht op basis van de
mate van clustering is dat van de clusters in de serie moet worden bepaald
in welke mate die gewicht moeten krijgen bij het geografisch profileren.
Een cluster van delicten kan gewicht krijgen door elk delict in het cluster
afzonderlijk – zoals eigenlijk gebruikelijk is bij geografische daderprofilering
– mee te analyseren. De plaatsen delict krijgen dan hetzelfde gewicht als
de andere plaatsen delict in de serie. Het gevolg voor het geografische
profiel is dat de plaatsen delict in het cluster veel gewicht in de schaal
leggen. Indien de modus via van de dader zo wordt geschat dat een cluster
in een serie is ontstaan vanwege de beschikbaarheid van doelwitten en
niet vanwege de sterkte van de relatie met de woonplaats van de dader,
dan kan het cluster minder gewicht krijgen. Een eenvoudige methode om
dat toe te passen is van elk cluster het gemiddelde punt te bepalen en
vervolgens dat punt in plaats van de delicten te gebruiken in de analyse.
Deze benadering is gekozen in de gevalsstudie van de Utrechtse
serieverkrachter.
De analyse van de Utrechtse serieverkrachter is geen toets van de
'modus via'-benadering. Deze zaak is tot nu toe nog niet opgelost. De
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gevalsstudie dient dan ook als toelichting hoe het toekennen van
gewichten op basis van de modus via tot substantieel andere geografische
daderprofielen leidt dan uit de huidige methoden voortkomen.
De gevalsstudie van de Utrechtse serieverkrachter is ook illustratief
hoe de 'modus via'-benadering niet eenvoudig algemeen toepasbaar is. Op
basis van kenmerken van de plaatsen delict kan in deze serie de clustering
van delicten in geografische scenario's vorm krijgen. En deze analyse
ontbeert verdere opsporingsinformatie die mogelijk tot andere
geografische scenario's zou kunnen leiden. De 'modus via'-benadering zou
dan ook het best kunnen worden toegepast in nauwe samenwerking met
een rechercheteam dat het opsporingsonderzoek uitvoert. Op die manier
kan de informatie uit het opsporingsonderzoek worden gewogen in
geografische scenario's over de modus via van de dader.
In het kader van dit proefschrift was het niet mogelijk de 'modus
via'-benadering empirisch te toetsen. Enerzijds omdat geen gegevens
beschikbaar zijn die grootschalige analyse van de 'modus via'-benadering
mogelijk maken. Er is simpelweg geen registratie van opsporingsinformatie
die informatie over de modus via van de dader verschaft.
Anderzijds biedt de 'modus via'-benadering geen vastomlijnde
formule voor gewichtentoekenning waardoor het niet mogelijk is om een
kwantitatieve analyse op een groot aantal zaken uit te voeren. De
gewichtentoekenning zal ik elke zaak per delict moeten worden bepaald.
De opsporingsinformatie in een concrete zaak is grotendeels bepalend voor
het schatten van de modus via en het bepalen van de mogelijke
geografische scenario's.
Om te bepalen in hoeverre de 'modus via'-benadering van
geografische daderprofilering zinvol is, zal deze in de praktijk moeten
worden onderzocht. Als een onderzoeker, geografisch profiler en de
recherche nauw samenwerken bij de inzet van de 'modus via'-benadering
in actuele onopgeloste seriemisdrijven, kan inzicht worden verschaft in de
mogelijkheden. Dit onderzoek zal in eerste instantie een bijdrage kunnen
leveren aan het werk van de recherche. Op termijn kan onderzoek mogelijk
ook nieuwe inzichten generen die tot verdieping van de theorie van
criminele locatiekeuze en crimineel reisgedrag kunnen leiden. Door
systematisch in kaart te brengen wat het reisgedrag van een seriematige
dader is geweest, de mate waarin dat samenhangt met zijn awareness
space en zijn routineactiviteiten kan het model van Brantingham en
Brantingham (1993) invulling krijgen.
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Hoofdstuk 6
Samenvatting en Discussie
6.1

Inleiding

In dit proefschrift staat de opsporingsmethode geografische
daderprofilering centraal. Een geografisch daderprofiel is een geografische
voorspelling van de woonplaats van een dader op grond van een analyse
van het ruimtelijke patroon van zijn plaatsen delict. Met behulp van een
geografisch daderprofiel is het mogelijk om gericht naar de dader van een
serie delicten te zoeken in het gebied waar hij waarschijnlijk zijn
woonplaats heeft.
De gedachte achter geografische daderprofilering is dat daders een
relatie hebben met het gebied waarin zij hun delicten plegen. Deze
gedachte is gebaseerd op de crime pattern-theorie van Brantingham en
Brantingham (1984). Zij beschrijven hoe de ruimtelijke kennis van een
dader gerelateerd is aan ankerpunten zoals zijn woonhuis en winkels.
Samen met de routes die hij regelmatig tussen die ankerpunten bereist,
vormen die ankerpunten de mentale kaart van de dader. Gebieden die de
dader kent, kunnen gebieden waar gelegenheid is om delicten te plegen,
overlappen. Brantingham en Brantingham (1984) betogen dat een dader
zijn delicten zal plegen, daar waar er een overlap van die gebieden is. De
plaats delict is daarmee gerelateerd aan het routineactiviteitengebied van
de dader.
Uit de locatie van de plaats delict kan informatie over de dader
worden afgeleid die bruikbaar kan zijn voor de opsporing. Op basis van dat
uitgangspunt zijn door Rossmo (2000), Canter (2000) en Levine en collega's
(2000) softwareprogramma's ontwikkeld met mathematische modellen om
een geografisch daderprofiel te maken dat een voorspelling geeft van de
mogelijke woonplaats van de dader. Een geografisch daderprofiel kan in de
opsporing worden gebruikt om gericht naar de dader te zoeken in het
voorspelde gebied. Geografische daderprofilering is dan ook vooral een
methode om opsporing efficiënter te maken. Zo kunnen personen die
verdacht zijn vanwege hun antecedenten op prioriteit worden geordend op
basis van hun associatie met het voorspelde gebied. De verdachten die
woonachtig zijn in het voorspelde gebied kunnen bijvoorbeeld als eerste
319

worden onderzocht. Voor degenen met een minder sterke of geen
bekende relatie tot het gebied kan dat in een later stadium.
De softwareprogramma's die Rossmo, Canter en Levine en collega's
hebben ontwikkeld, maken allen alleen gebruik van de geografische
locaties van de plaatsen delict. Anders gezegd, er wordt gerekend met de
coördinaten van de plaatsen delict zonder andere informatie te gebruiken.
In dit proefschrift onderzoek ik in hoeverre kennis van crimineel reisgedrag
en locatiekeuze zouden kunnen bijdragen aan het verfijnen van
geografische daderprofilering.
Vanwege de belangrijke rol die het geografische gedrag van een
dader speelt bij het plegen van delicten en daarmee de belangrijke rol die
dit speelt bij het verklaren van het ruimtelijke patroon van zijn plaatsen
delict, introduceerde ik een nieuwe term. De term modus via gebruik ik om
de waarde van informatie over het geografische gedrag van een dader voor
de opsporing te benadrukken. Dit leidt tot de centrale vraag: kan gedegen
kennis over het geografische gedrag van daders tot verfijning van
geografische daderprofilering leiden en de toegevoegde waarde ervan in
de opsporing vergroten? Om de centrale vraag van dit onderzoek te
beantwoorden, is het nodig eerst op de deelvragen antwoord te geven. De
mogelijkheden tot verfijning van geografische daderprofilering worden
bepaald door de methoden die voor geografische daderprofilering worden
gebruikt; de mate waarin het geografische gedrag van daders voldoet aan
de assumpties van geografische daderprofilering en de mate waarin kennis
over de modus via van daders kan worden toegepast.
6.2

Methoden van geografische daderprofilering

Het centrale deel van geografisch profileren wordt gevormd door
de wiskundige methoden die ik in hoofdstuk 2 besprak. Het onderzoek naar
de deelvraag 'Welke methoden kunnen worden gebruikt voor geografisch
profileren?' laat zien dat er een verscheidenheid aan methoden wordt
gebruikt. Wiskundige methoden waarbij een puntvoorspelling wordt
gedaan, handmatige puntbepalingen, cirkelmethoden en op distance decay
gebaseerde (computer)modellen.
Mijn onderzoek naar de verschillende methoden voor
puntvoorspellingen laat zien dat de uitkomsten van verschillende
methoden niet sterk van elkaar verschillen. De verschillende methoden
voor puntvoorspellingen leveren allemaal, zij het met enig verschil in de
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gevoeligheid voor geografische uitbijters, één enkele voorspelde
woonplaats op. Puntvoorspellingen maken, net als de andere methoden,
uitsluitend gebruik van de coördinaten van de plaatsen delict en gebruiken
geen verdere informatie over de delicten in de serie. De kern van het
verschil in de wiskundige methoden zit in de mate van precisie waarmee
een voorspelling wordt gedaan. Let wel, dat zegt weinig over de
accuratesse of over de juistheid van de uitkomst.
In de Haarlemstudie zijn de seriematige inbrekers geografisch
geprofileerd met behulp van het punt van minimale afstand en een
zoekcirkel. De straal van de zoekcirkel was gesteld op de gemiddelde
afstand tussen de plaatsen delict van de betreffende dader. De gedachte
achter deze methode van bepalen van het zoekgebied is dat het een
weergave is van het werkgebied van de dader. Deze gecombineerde
methode van geografisch profileren van een puntvoorspelling met een
zoekgebied biedt de mogelijkheid om correcte voorspellingen te doen. De
kanttekening hierbij is dat de straal van zoekcirkel sterk van invloed is op
de mate van accuratesse. Een grote zoekcirkel levert dan wel een grote
kans op dat de dader binnen dat gebied te vinden is, het gebied kan echter
wel inefficiënt groot zijn geworden voor de praktijk van opsporing.
Een tweede kanttekening bij de Haarlemstudie is dat daders zonder
bekende vaste woon- of verblijfplaats uitgesloten zijn van de analyses.
Aangezien daders zonder vaste woon- of verblijfplaats in de dagelijkse
politiepraktijk voorkomen, is het door het uitsluiten van deze daders uit de
analyse niet mogelijk te bepalen in hoeverre deze correct geprofileerd
hadden kunnen worden. Het feit dat deze daders hun delicten pleegden
zonder dat wij weten wat hun woonplaats is, maakt dat we niet weten op
welke wijze de ruimtelijke verdeling van hun plaatsen delict tot stand is
gekomen. Mogelijk hanteren ze een vaste locatie, zoals een inloophuis, als
vertrekpunt of maken ze juist gebruik van verschillende vertrekpunten.
Beide mogelijkheden zullen invloed hebben op in welk gebied zij hun
delicten plegen.
De verdeling van de locaties heeft effect op de uitkomst van het
geografische daderprofiel. Zo zal een cluster van delicten een sterke
invloed hebben op de ligging van een centraal punt in een serie. Of de
clusters een ruimtelijke verdeling laten zien of niet, komt echter niet tot
uiting in de vaststelling van de voorspelling.
Het voorspellen met behulp van cirkelmethoden is juist gevoelig
voor de vorm van de ruimtelijke verdeling van de plaatsen delict, hoe de
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locaties ten opzichte van elkaar zijn gelegen is van invloed op de
voorspelling. Als alle delicten bij elkaar in de buurt liggen, overlappen alle
cirkels. Als de onderlinge afstanden tussen de plaatsen delict sterk
variëren, met enkele delicten dicht bij elkaar en enkele op afstand, zal dat
een voorspelling geven waarbij niet alle cirkels overlappen. Wel dient te
worden opgemerkt dat de grootte van de straal van de cirkel mede
bepalend is voor de mate waarin de cirkels overlappen. Het gebied van
overlap kan worden vergroot door de straal van cirkels groter te maken.
Het gebruik van een straal met een vaste lengte kan immers alleen als die
empirisch is vastgesteld, bijvoorbeeld door de range in de serie te schatten
of door gebruik te maken van kennis hierover op basis van onderzoek naar
reisafstanden van vergelijkbare daders. Het zou kunnen gebeuren dat
bijvoorbeeld twee zones van overlap ontstaan. Dat zou kunnen duiden op
twee locaties die de geografische patronen van de dader bepalen. Het is
mogelijk om de straal van de cirkels te vergroten totdat alle cirkels met alle
andere cirkels overlappen. Bij het gebruik van een vaste straal voor de
cirkels is het mogelijk om met de verschillende mate van overlap van de
cirkels te tonen hoeveel overlap er is. Bij de cirkelmethode kan het
namelijk voorkomen dat er niet één gebied van overlap is, maar dat
meerdere gebieden ontstaan waar meerdere cirkels overlappen. De
ruimtelijke configuratie van de plaatsen delict kan dat als uitkomst geven.
Door inzichtelijk te maken welke gebieden in welke mate en met hoeveel
cirkels overlappen, kan daardoor geïnterpreteerd worden welke gebieden
voor opsporingsstrategieën geselecteerd kunnen worden. In figuur 6.1 in
het onderstaande voorbeeld is door de kleurvariatie zichtbaar wat de mate
van overlap is.
Door de mate van overlap zichtbaar te maken, wordt de uitkomst
van cirkelvoorspellingen enigszins vergelijkbaar met distance decaymethoden. Onderzoek naar de vergelijkbaarheid van de uitkomsten van
distance decay- en cirkelmethoden van geografische profielen laat zien dat
de overlapgebieden van de cirkelmethode veelal groter zijn dan de
voorspellingen met distance decay-methoden (Bots, 2010). Meer precies:
het gebied dat bepaald wordt als zone van overlap bij een voorspelling met
cirkels is groter dan het raster waarbinnen met distance decay-methoden
een voorspelling wordt gedaan. Het zoekgebied bij distance decaymethoden wordt begrensd door de uiterste plaatsen delict, daarbinnen is
dan de voorspelling van de woonplaats van de dader. Bij de
Venndiagrammethode wordt geen begrenzing bepaald en door het gebruik
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van de cirkels is de straal van de cirkels en de ruimtelijke verdeling van de
plaatsen delict sterk van invloed op de grootte van het overlapgebied. In de
studie van Bots (2010) blijkt dat dat als gevolg heeft dat die zone van
overlap groter is dan het zoekgebied van distance decay-methoden en de
convex hull-methoden (zie figuur 6.1).

Figuur 6.1 Gradaties van overlappende cirkels vergeleken met convex hullen distance decay-voorspelling.
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De distance decay-methoden hebben, als gevolg van het gebruik
van een raster waarmee de kansen worden berekend, gebieden als
uitkomst. De grootte van die waarschijnlijkheidsgebieden varieert
afhankelijk van de grootte van het ruimtelijke patroon van de delicten. Als
de delicten wijd verspreid zijn, zal het raster dat het zoekgebied definieert
ook navenant groot zijn. Daaruit volgt dat de gebieden met verhoogde kans
op de woonplaats van de dader over het algemeen ook een grotere
oppervlakte beslaan. Als sprake is van een sterke mate van clustering van
plaatsen delict zal het zoekgebied en het voorspelde gebied ook
geconcentreerd zijn. Dit is van belang omdat de clustering van plaatsen
delict indicaties over de modus via kunnen geven, zoals in hoofdstuk 3 is
beschreven. Clustering kan ook een aanduiding zijn van de relatie die een
dader heeft met dat gebied. Daarmee biedt clustering mogelijkheden om
gevarieerder aan geografische profielen te rekenen dan tot op heden
gebruikelijk is.
De conclusie over de methoden van geografische daderprofilering
luidt als volgt: alle methoden kunnen worden gebruikt voor een verfijndere
benadering van geografische daderprofilering.
6.3

Typering reispatronen

Geografische daderprofielen leveren een mogelijke woonplaats van
de dader op. Daarbij wordt aangenomen dat een dader zijn woonplaats als
startpunt van zijn criminele reizen gebruikt. Geografisch profileren is
vervolgens gebaseerd op de aanname dat de plaatsen delict samenhangen
met de woonplaats. De accuratesse van geografische daderprofilering staat
of valt met de mate waarin die assumptie standhoudt.
In hoofdstuk 3 beschreef ik hoe reispatronen van daders kunnen
worden getypeerd om de tweede deelvraag in dit onderzoek 'Voor welke
typen reisgedrag zou geografische daderprofilering kunnen werken?' te
beantwoorden. De typologieën van Canter en Larkin (1993) en Rossmo
(2000) hebben de meeste relevantie voor geografische daderprofilering.
Hoewel de typologie van Rossmo is bedoeld om te bepalen in welke
gevallen geografische daderprofilering zinvol is en in welke niet, maakt hij
niet duidelijk hoe die typen kunnen worden herkend. Zoals ik heb laten
zien, kan voor een aantal door hem veronderstelde typen daders slechts
moeilijk een zinvol geografisch daderprofiel worden gemaakt. Niettemin
kan het onderscheid dat Rossmo maakt in typen daders en meer in het
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bijzonder in typen van jachtgedrag en de wijze waarop daders een
slachtoffer overmeesteren een bijdrage leveren aan geografische
daderprofilering. Zijn typologie laat ook zien dat voor sommige manieren
waarop een dader zijn delict pleegt, zijn plaats delict kiest en zijn
slachtoffer overmeestert, geografische daderprofilering geen zinvolle
voorspelling geeft. Dit is in wezen het beschrijven van de modus via van de
dader en het zoeken naar het meest waarschijnlijke geografische scenario
om te bepalen in hoeverre geografische daderprofilering een zinvolle
bijdrage kan leveren in een zaak.
Canter en Larkin (1993) onderscheiden marauders en commuters.
Marauders – stropers in het Nederlands – zijn daders die binnen het gebied
wonen waarin ze delicten plegen. Commuters – forenzen – zijn daders die
hun woonplaats niet in het gebied hebben waar zij hun delicten plegen. Zij
reizen dus naar een gebied om daar delicten te plegen. Ons onderzoek naar
de kenmerken van deze verschillende typen daders, de Haaglandenstudie,
laat zien dat die verschillen slechts gradueel zijn (Van der Kemp, Van
Beijsterveldt en Pulinckx, 2005). Er zijn kenmerken, zoals de mate van
specialisatie in één type vermogensdelict, die vaker voorkomen bij
marauders. Maar de kenmerken verschillen verder alleen gradueel tussen
de typen.
Dat marauders en commuters alleen gradueel van elkaar verschillen
kan mogelijk ook het gevolg zijn van de operationalisatie van de
kenmerken. Daders werden als specialist in een kenmerk getypeerd als zij
bij meer dan de helft van de delicten in hun criminele carrière dat bepaalde
kenmerk hadden vertoond. Het is de vraag of dat een terechte typering als
specialist oplevert. Als de typering als specialist strenger wordt gesteld,
bijvoorbeeld dat een dader bij alle delicten dat kenmerk moet hebben
vertoond, zullen de resultaten anders zijn.
Een tweede kanttekening bij de Haaglandenstudie is de
veronderstelling dat de daders één vaste woonplaats hadden tijdens hun
gehele criminele carrière. In deze studie is het laatst bekende adres dat de
politie heeft geregistreerd, gebruikt als woonplaats van de dader. Dat zal
niet voor alle daders in deze studie een correcte weergave zijn van hun
woonplaats tijdens hun criminele carrière. Sommige daders zijn hun
criminele carrière als jongere begonnen en het is aannemelijk dat zij op dat
moment nog in hun ouderlijk huis woonden. Tegen de tijd dat zij volwassen
zijn geworden, zullen zij mogelijk zijn verhuisd. Daarmee is hun woonplaats
als vertrekpunt van hun criminele reizen verplaatst. Het gevolg hiervan is
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dat daders op basis van het laatst bekende adres mogelijk niet de beste
typering als marauder of commuter hebben gekregen. In toekomstig
onderzoek is het dan ook aan te bevelen om de typering van daders
gedurende hun criminele carrière te analyseren en te bepalen welke
kenmerken op eventuele veranderingen van typering van invloed zijn.
De resultaten van de Haaglandenstudie geven aanleiding de
typologie van Canter en Larkin (1993) kritisch tegen het licht te houden.
Naast de kanttekening die gemaakt kan worden bij het gebruik van een
cirkel als methode om een dader te classificeren – de cirkel kan in bepaalde
gevallen daders verkeerd classificeren – staat ook het inhoudelijke
onderscheid ter discussie. De typering van een dader in een van twee
typen lijkt niet altijd recht te doen aan het geografische gedrag van de
dader. Een dader die op-een-na al zijn delicten rond zijn werklocatie pleegt
– en daarmee zich als commuter gedraagt – kan doordat hij dat ene andere
delict vlakbij huis pleegt als marauder worden aangeduid. Hoewel dat
volgens de methode van de definitie klopt, lijkt de typering als marauder
op grond van dat ene delict geen goede weergave te zijn van zijn modus
via. Een verfijning van een typologie van crimineel reisgedrag, zoals in de
typologie van Elffers (2004) met een verdeling in plannende, dwalende en
toevallige daders, biedt mogelijk een beter inzicht in het ontstaan van de
ruimtelijke patronen van daders. Daarvoor zal verder empirisch onderzoek
naar de typering van reispatronen moeten worden uitgevoerd.
In hoeverre de categorisering in marauders of commuters zinvol is
voor geografische daderprofilering kan dat pas worden vastgesteld als de
onderscheidende kenmerken kunnen worden herkend in een serie
onopgeloste misdrijven. Pas als kan worden vastgesteld of de onderhavige
serie delicten bij het patroon van een marauder past, is zeker dat
geografische daderprofilering een zinvolle voorspelling zou kunnen geven
van zijn woonplaats. De woonplaats van commuters kan immers niet met
geografisch profileren worden vastgesteld.
Het experimenteren met eenvoudig geografisch profileren door
rechercheurs en studenten liet ook het belang zien van het onderscheid in
marauders en commuters. De respondenten moesten in dit experiment
een kruisje zetten op de plaats de mogelijke woonplaats van de dader op
verschillende plattegronden met de plaatsen delict van inbrekers en
seriemoordenaars. Voor alle respondenten gold dat zij bij de eerste twintig
plattegronden (tien van inbrekers en tien van seriemoordenaars) een
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voorspelling moesten geven zonder uitleg over de methoden van
geografische daderprofilering.
De helft van de respondenten kreeg na de eerste serie plattegronden direct
dezelfde serie nogmaals. De andere helft kreeg, voordat zij dezelfde serie
plattegronden nogmaals aangeboden kregen, instructies over geografisch
profileren. Er werden twee heuristieken uitgelegd die de respondenten
moesten toepassen, de cirkel- en de distance decay-heuristiek. De
cirkelheuristiek is gebaseerd op het cirkelmodel van Canter en Larkin
(1993), de cirkel die kan worden getekend op basis van de twee uiterste
delicten van de serie bevat veelal de woonplaats van de dader. De distance
decay-heuristiek – gebaseerd op het distance decay-model – is als volgt
uitgelegd: de woonplaats van de dader ligt dicht bij waar de meeste
delicten zijn gepleegd. Het resultaat van het experiment is dat het
gebruiken van de heuristieken tot voorspellingen leidt die vergelijkbaar
accuraat zijn als voorspellingen die met CrimeStat zijn gemaakt.
Vergelijkbaar accuraat betekent dat de respondenten die de beschikking
hadden over de heuristieken en CrimeStat accuratere voorspellingen doen
van de marauders (drie van de tien seriemoordenaars en vier van de tien
inbrekers) en minder accuraat van de commuters. De voorspellingen
gemaakt met CrimeStat van de marauders waren de beste voorspellingen,
beter dan die van de respondenten met de heuristieken. Daartegenover
staat dat de voorspellingen die met CrimeStat gemaakt zijn van de
commuters juist de grootste foutafstand hadden. Deze resultaten zijn als
volgt te verklaren, zowel de heuristieken als de berekeningen die met
CrimeStat zijn gemaakt, zijn gebaseerd op de aanname van geografische
daderprofilering dat de dader zich als marauder heeft gedragen. De
respondenten die de heuristieken gebruikten om voorspellingen te maken,
deden dat correct in de gevallen waarin de dader een marauder is. In de
gevallen dat de dader een commuter was, was het gebruik van de
heuristieken juist niet passend bij het gedrag van de dader. De
respondenten pasten de heuristieken wel toe, maar het gedrag van de
dader wijkt af van die beslisregels. Voor CrimeStat geldt ook dat de daders
die commuter zijn, worden voorspeld alsof zij marauder zijn. Het type
dader is dus van groot belang voor geografische daderprofilering.
De conclusie over de criminele reispatronen is dat het onderscheid
in verschillende typen daders van belang is voor geografische
daderprofilering. Maar vooralsnog is het niet mogelijk om daders op basis
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van kenmerken van hun delicten te herkennen en zodoende kan
geografische daderprofilering nog niet worden verfijnd met deze kennis.
6.4

Locatiekeuze

De keuze die een dader maakt om bij een bepaald doelwit op een
bepaalde locatie toe te slaan, kan worden gezien als een afweging van
kosten en baten. Volgens het bounded rational choice-model gaat het om
de door de dader gepercipieerde kosten en baten. Het zijn geen objectieve
factoren (Cornish en Clarke, 2008; Simon, 1997). Dit is van belang omdat
het herkennen van de factoren die op de dader van invloed waren,
waarneembaar moeten zijn. De studie met interviews en de analyse van
theorieën over locatiekeuze laten zien dat in het individuele geval de
afwegingen die een dader heeft gemaakt bij de keuze van een object
kunnen worden verklaard. Het is echter eveneens duidelijk geworden dat
door het idiosyncratische karakter van die keuzen er nog niet erg veel
inzichten zijn in meer algemene wetmatigheden die voor alle daders
kunnen gelden. Sterker nog, het laat zien dat studies die locatiekeuze
trachten te objectiveren interessante theoretische modellen kunnen
geven, maar dat het verklaren van het individuele geval met behulp van die
modellen nog niet erg veel oplevert. Zowel uit de interview- als de
gevalsstudie lijkt naar voren te komen dat daders vooral worden beïnvloed
door de situationele omstandigheden bij de beslissing op een bepaalde
locatie toe te slaan. De locatiekeuze van daders bepaalt vooraf naar welk
gebied zij reizen, maar in hoeverre het delict op dat moment op die locatie
wordt gepleegd, hangt af van het doelwitdecor.
Een kanttekening bij de interviewstudie is in hoeverre informatie
die de geïnterviewde daders verstrekken betrouwbaar is. Respondenten
zullen mogelijk niet alle informatie over het plegen van hun delicten
vertellen. Het prijsgeven van informatie, met name over delicten waarvoor
zij niet zijn veroordeeld, brengt een risico met zich mee dat zij misschien
niet willen nemen.
Een tweede aspect van de betrouwbaarheid van de gegevens is
gelegen in het feit dat de respondenten retrospectief worden bevraagd
over hun beslisproces. Een beslissing die waarschijnlijk voor het plegen van
het delict niet systematisch is geëvalueerd. De interviewstudie biedt geen
volledig inzicht in het beslissingsproces. De resultaten van de
interviewstudie maken wel inzichtelijk in hoeverre factoren die de
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locatiekeuze beïnvloeden een rol spelen in de perceptie van de
respondenten.
Vooralsnog geven theorieën en studies over locatiekeuze en de
ruimtelijke patronen die daders in hun hoofd hebben als mentale kaarten
vooral een bijdrage aan de verklaringen van die patronen maar zijn deze
niet een-op-een bruikbaar voor de opsporing. De deelvraag 'Is verfijning
van geografische daderprofilering met theorieën over locatiekeuze zinvol?'
moet vooralsnog dan ook ontkennend worden beantwoord. Hierbij moet ik
wel benadrukken dat het gaat om verfijning op basis van factoren die uit
theorie en onderzoek naar locatiekeuze van daders naar voren zijn
gekomen. Dat betekent niet dat theoretische inzichten niet kunnen
bijdragen. Het betekent wel dat er geen concrete factoren en waardering
in de vorm van weging van locaties uit kunnen worden gedestilleerd. Voor
de praktijk van de opsporing kan echter wel gebruik worden gemaakt van
veronderstellingen uit theorieën – in de vorm van scenario's over het
geografische gedrag dat de dader mogelijk heeft vertoond – om daarmee
verschillende geografische daderprofielen te bepalen.
6.5

Modus via voor verfijning van geografische daderprofilering

Hoewel het beeld dat uit mijn onderzoek naar voren komt over de
mogelijkheden tot verfijning van geografische daderprofilering op het
eerste gezicht niet al te rooskleurig is, zijn er wel degelijk mogelijkheden
voor toepasbaarheid in de opsporingspraktijk. De resultaten van de
onderzoeken die in dit proefschrift aan bod komen, bieden namelijk
aanknopingspunten voor verfijning van geografische daderprofilering.
Door de modus via te gebruiken om de geografische
gedragskenmerken van de dader in kaart te brengen, kan in de opsporing
expliciet aandacht worden gegeven aan dit cruciale onderdeel van het
plegen van delicten. Allereerst geldt dat duidelijk moet worden welke
locaties bij het delict een rol spelen. De exacte locaties van de delicten
moeten geregistreerd zijn, want die moeten in kaart worden gebracht. Niet
alleen de locatie waar het delict gepleegd wordt, maar ook de omgeving en
haar kenmerken kunnen van belang zijn. Om het toekennen van gewichten
op basis van de modus via mogelijk te maken, moet dus meer informatie
over de geografie van de delicten worden verzameld dan alleen de locatie.
Zo kan bijvoorbeeld de zichtbaarheid van een woning een factor zijn bij de
doelwitkeuze. Een huis dat gemakkelijk toegankelijk is via de tuin en
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omgeven wordt door een heg die het huis enigszins aan het zicht onttrekt,
kan voor een dader een aantrekkelijk doelwit zijn om in te breken. Het feit
dat die tuin goed bereikbaar is via het steegje achter de tuinen, dat op
zichzelf weer uitkomt in een parkje maakt dat de goede
vluchtmogelijkheden van de omgeving ook van invloed zijn op de
locatiekeuze. Door op deze wijze de modus via van de dader inzichtelijk te
maken, kunnen verschillende geografische scenario's gemaakt worden over
het reisgedrag van de dader. Vervolgens kunnen die verschillende
geografische scenario's worden gebruikt bij het toekennen van gewicht aan
de plaatsen delict. Het berekenen van de geografische daderprofielen voor
die scenario's kan gedaan worden met een van de door mij beschreven
methoden. Het geografische profiel zal dan kunnen worden gebruikt om
verdachten te zoeken of te selecteren.
Concluderend stel ik dat door te variëren in de geografische scenario's
zowel kennis over reis- en locatiekeuzegedrag als de modus via kan worden
toegevoegd aan geografische daderprofilering. Op deze wijze kan de stap
naar verfijning van geografische daderprofilering worden gezet.
6.6

Opsporingspraktijk en wetenschap

Dit proefschrift is gericht op de mogelijkheden die het gebruiken
van wetenschappelijke kennis biedt voor de opsporingspraktijk.
Tegelijkertijd geven de resultaten van de studies aanleiding tot verder
onderzoek. Reisgedrag van daders is tot op heden vooral onderzocht in de
vorm van de afgelegde reisafstand – de journey to crime – en de
kenmerken die daarmee samenhangen. De journey to crime is het resultaat
van de locatiekeuze die een dader maakte en daardoor zijn de factoren die
met die keuze samenhangen van belang voor het verklaren van het
reisgedrag. Het resultaat van mijn onderzoek suggereert dat situationele
omstandigheden sterk van invloed zijn op de beslissing voor de
locatiekeuze. Sommige kenmerken van die omstandigheden lijken statisch
te zijn, bijvoorbeeld de mate van technische beveiliging van een doelwit.
Andere kenmerken van de situatie zijn dynamisch, zoals de aanwezigheid
van omstanders. Mogelijk dat in toekomstig onderzoek kan worden
geanalyseerd welke kenmerken van die situationele omstandigheden te
onderscheiden zijn. Op welke wijze daders precies beslissen en welke
factoren daarin een rol spelen, zal verder onderzocht moeten worden om
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inzicht te krijgen in het ontstaan van de ruimtelijke patronen van de
plaatsen delict.
De typering van daders van op basis van hun ruimtelijke patronen
van plaatsen delict van Canter en Larkin (1993) lijkt op basis van de
resultaten van de Haaglandenstudie nuancering te behoeven. Hoewel het
onderscheid in marauders en commuters voor de praktijk van geografische
daderprofilering relevant is, staat ter discussie of deze typering wel een
goede karakterisering is van het geografische gedrag van daders. Het
typeren van daders in marauders en commuters is tot op heden in studies
gebaseerd op het type delict en niet op de gehele criminele carrière van
daders (Canter en Larkin, 1993; Barker, 2000; Kocsis en collega's, 2002 en
Paulsen, 2007). In hoeverre het plegen van verschillende typen delicten
van invloed is op het criminele reisgedrag, de locatiekeuze en de typering
van daders is nog een onbeantwoorde vraag die zowel wetenschappelijk
als voor de opsporingspraktijk relevant is.
Door het concept modus via te gebruiken in opsporing en
wetenschappelijk onderzoek kan in de toekomst mogelijk meer inzicht
worden verkregen in het geografische gedrag van daders. Als de
opsporingspraktijk door het gebruik van modus via meer gericht is op het
verzamelen van informatie over het geografische gedrag van daders, kan
worden onderzocht in welke mate dat kan bijdragen aan een efficiëntere
opsporing met behulp van geografische daderprofilering.
In toekomstig wetenschappelijk onderzoek zou modus via kunnen
worden gebruikt om reisgedrag van daders te beschrijven in andere
gedragingen dan alleen de journey to crime om daardoor meer inzicht te
krijgen in criminele locatiekeuzen.
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English summary
Modus Via. Fine-tuning geographical offender profiling.
When an offender goes out to commit a crime, say a burglary, he
needs a target location to commit that crime. The offender will most likely
be somewhat familiar with the area in which he is committing his crime.
And when he commits multiple crimes, becoming a serial offender his
geographical pattern of crime locations is like a footprint of his behavior.
Geographical offender profiling is an investigative method to predict to
most likely anchor point of an offender based on an analysis of the
geographical pattern of his crime locations. As such a geographical
offender profile, a geographical indication of the anchor point, can possibly
increase the efficiency of police investigations. By determining areas where
the investigation might prove most fruitful in finding the offender, the
police can deploy neighborhood canvasses, DNA-searches or databaseinquiries efficiently by targeting a specific area.
Until now geographical offender profiling is predominantly
developed as a spatial mathematical analysis. Discussions in the literature
are focused on which mathematical function predicts most accurate based
on the coordinates of the crime scene locations. As there has been little
research in geographical offender profiling in using other information
about a crime series than the geographical locations, for instance
information about times when the crimes were committed , accessibility
of the location or sequence of the crimes.
As an offender’s geographical behavior entails more than just
traveling to a location to commit his crime, his geographical behavior
should get more attention during investigations. Especially when it can be
assumed that some crime locations have a stronger geographical
connection (i.e. are more close to) the offenders’ anchor point. To have
investigator focus more on the geographical behavior of an offender I
introduce a new concept - modus via - to aid this. I define the modus via as
the manner in which the offender is aware of and uses the environment
when choosing his crime location and committing his crime. Modus via is
similar to modus operandi but is specifically focused on the geographical
characteristics of the offenders and his crime.
In this thesis I investigative if fine-tuning of geographical offender
profiling with the modus via is possible. In the first chapter I introduce
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geographical offender profiling, its theoretical background and the
different studies of the thesis. For geographical offender profiling to work a
number of assumptions and practical aspects must be met. The main
assumption is that an offender commits crimes at locations that are
geographically related to the anchor points in his routine activities as
described in the Crime Pattern Theory. When an offender commits a series
of crimes the end of his journeys-to-crimes the crime site will therefore be
related to these anchor points. This makes it possible to relate the crime
locations to an offender’s anchor point. In order to be able to use a
mathematical model to predict the offenders’ anchor point it is helpful to
have a series of crimes. In an ongoing investigation this means that it must
be established which crimes are linked to one another and to the offender.
Of those crimes the geographical location must be known in order to use
the coordinates in the spatial analysis.
In the second chapter I describe the current mathematical methods
of geographical offender in order to establish whether fine-tuning within
and with those methods are possible. I distinguish the different
geographical offender profiling methods in the way their outcome is
created and presented. To characterize a geographical pattern of crimes
one can use mathematical models that create a central tendency measure.
The central tendency measures I describe are the average, median and
centre of minimum distance (or least effort). To use these point
predictions in police investigations it can be helpful if a search area around
these points is created. In a study using solved burglaries committed by
serial and non-serial burglars I analyze the possibility of creating
individualized search circles around the point predictions. For each serial
burglar separately an estimation of his criminal range – or journey-to-crime
- is made based on the average distance between all his crime locations.
That estimated range is then used as the radius of the search circle around
his predicted – in this case the centre of minimum distance - anchor point.
This seems a fruitful method of creating a predicted search area as close to
seventy percent of the serial burglars are located accurately. Circles based
on an estimated criminal range can also be used to geographically profile
an offender in a different manner. In using a Venn diagram method circles
are used to analyze the area of most overlap of the circles that are drawn
around each crime location. To analyze its potential for fine-tuning
geographical offender profiling I describe a case study of violent crimes
against animals. The use of known travel distance of offenders, their
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journey-to-crime, is the central element in geographical profiling
approaches using a distance decay function. The distance decay
approaches of geographical offender profiling as proposed by Rossmo,
Canter and Levine are compared. Although the distance decay functions
differ in general the approaches are very similar as they all have the same
main assumption that the individual offender in the case under
investigation behaves geographically similar to the aggregated group of
offenders on which the distance decay function is based. To compare
various methods of geographical offender profiling we conducted an
experiment in which mathematical predictions are compared to the
accuracy of humans when making either somewhat informed about the
main principals of geographical profiling or non-informed predictions. The
results of this experiment are that informed human are just as accurate (or
inaccurate) as mathematical models. As I conclude at the end of this
chapter fine-tuning geographical profiling is possible across all the
different mathematical models by using a more refined approach of
characterizing the pattern of crime locations than only on the basis of the
coordinates. Each crime location can be assigned a weighting to increase or
decrease it relative importance to the other crime locations.
Before discussing the manner in which and what kind of
information should weigh in on determining the weights of the different
crime locations in a series I analyze crime patterns and how offenders can
be profiled in relation to the patterns they create. In the third chapter I
describe Rossmo’s and Canter and Larkins’ typologies in order to
investigate their potential in fine-tuning geographical offender profiling. As
Rossmo’s typology of serious sexual offenders is most detailed it is less
clear in the manner in which an unknown offender can be characterized.
Canter and Larkin distinction in offenders that commit their crimes in an
area around their anchor point (called marauders) and those that travel to
another area (commuters) is also not that clear, but is worth investigating
as it is useful for geographical offender profiling. Simply put, if an offender
is a marauder predicting his anchor point being his home can be done, if
the offender is a commuter the predicted anchor be definition will not be
his home location. For investigative purposes a geographical profile of a
marauder will most likely much more useful that of a commuter. As for a
commuter can have an anchor point within the predicted geographical
profile but it can be almost any such as place of work, former place of
work, home location of his partner or his favorite pub. In order to fine-tune
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geographical profiling being able to distinguish if the offender of a
unsolved series of crimes is a marauder of commuter is therefore an
important question. In a large-scale study we researched the possibilities of
predicting the offender travel type of property offenders using information
that would generally be available in police investigations. As the results of
this study show differences between marauding and commuting offenders
is mostly gradual, no clear distinctive characteristics are found. Even
though differences are only gradual they do improve prediction of offender
travel type beyond change. Although being statistically significant in day to
day practice it is still a caveat that an offender seems to be marauding but
could be a commuter that is not recognized due to a different modus via.
As the crime patterns of offenders are the consequence of
decisions they make in choosing crime locations another approach to finetune geographical offender profiling is investigate the decision making
process. If characteristics of crime location choice are observable (i.e. can
be inferred without asking the offender) and stable, they can be used to
assign weights to crime locations. I distil eleven factors from the literature
that are assumed to influence crime location choice. These factors can be
assigned to either the offender, the offender and the surrounding and the
target and its surroundings. The factors are; preference, motivation, level
of experience, level of planning, awareness space, routine activity area,
perception of distance, mode of transport, time, absence of capable
guardianship and target availability. The feasibility of using this factors as
weighting factors is studied via an interview study with incarcerated
offenders of property crimes and a case study of the TBS-file45 of an
offender of serious sexual offences. The results of the interviews make
clear that most factors do influence the decision making of the offenders in
most of their crimes. But it differs from crime to crime what factors are
deemed important and how important they are in the decision to choose a
location to commit a crime. Although this conclusions is relevant for
theories of criminal decision making, as the factors are not stable across
offenders one cannot create a standard set of weights to be assigned to
crimes with those locations. The results of the case study are similar. The
factors assumed to influence crime location choice can be described based
on the file information but their respective weighting can only be assumed
45

TBS is the abbreviation of ter beschikking stelling, which is the Dutch measure of incarcerating
mentally ill offenders. TBS-files contain both court and psychiatric evaluation files.
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instead of stated. At first glance these results would suggest that using
specific factors to assign weights to crime locations is not a fruitful way of
fine-tuning geographical offender profiling, but as the available
investigative information differs between crimes in some cases the factors
can be used.
In the fifth chapter I suggest how modus via can be used to finetune geographical offender profiling by assigning weights to crime
locations that are assumed closer to the offender anchor point. As during
an investigation it is not exactly clear which assumptions are correct I
suggest the use of geographical scenario’s to compensate for this. A
geographical scenario is the description of one of the possible ways in
which the assumed modus via of the offender has influenced the
geographical pattern of his crimes. A geographical offender profile can now
be created based on this geographical scenario and then compared with
the geographical offender profile of another geographical scenario. For
example if in a series of ten crimes three are committed in early in the
morning and the others at night we can assume decisions to commit a
crime were influenced by different aspects. One geographical scenario is
this case is that the crimes committed in the morning are closer to the
anchor point of the offender than the ones at night. The assumption in this
scenario is that the offender does not travel a long distance early in the
morning. The crimes that were committed in the morning should therefore
get more weight in the geographical profiling analysis. The other scenario is
that the night time crimes are closer to the offenders home. Assuming that
the offender wants to come home as quickly as possible after a night time
crime, or that using the cover of darkness he does not feel the need to
travel that far to commit his crime unseen. In this scenario the nightly
committed crimes will get more weight. As such two geographical
scenario’s can be investigated. The assigning of weights can be done based
on either theoretical or empirical knowledge of offenders’ modus via.
Obviously this strongly relies on scientific knowledge and future research.
Another approach to assigning weights is using investigators’ knowledge
about their local criminals and crimes, or specific case information.
Although as I described earlier linked crimes are prerequisite for
geographical offender profiling in the approach I suggest even crime
linkage uncertainty can be used. By simply adding weight to the crimes in a
series that are most linked and less to those that are not that clear one can
investigative the effect on the geographical profile. One last approach to
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assigning weights to crime locations is analyzing the pattern of the crimes
and establish which crimes are outliers. Crimes can be outliers in different
ways, most likely a crime will be an outlier in time or space. Those outlier
crimes can, again, in one geographical scenario be assigned more weight as
the one off location might be strongly linked to the offenders’ anchor
point, or less weight because it is an odd one out and therefore of less
importance. Patterns of crimes can also reveal clusters of crimes, those
crimes are close to each other. In the case study of the Utrechtse serial
rapist we use the analysis of clusters to create a geographical scenario. In
this case a number of clusters appear and our assumption is that the
crimes in those cluster are not more important than the other crime
locations. The conventional method of geographical profiling would use all
crime locations in the analysis. As a result – due to the mathematics – the
crimes in the clusters will influence the analysis strongly. We show that if
we calculate the average location of the crimes within a cluster for all the
clusters and then create a geographical offender profile the outcome
differs strongly from the conventional method of geographical offender
profiling.
The sixth chapter gives the overall conclusions of the possibilities of
fine-tuning geographical offender profiling using the modus via. In this
chapter I summarize the previous chapters and the results of the respective
studies described. I conclude that geographical offender profiling can be
refined by using other information than only the crime location
coordinates. As the modus via, the geographical behavior of the offender,
aids in describing different geographical scenario’s it is helpful in creating
refined geographical offender profiles that use as much investigative
information as possible. Further research in collaboration with police
investigators should be undertaken to establish if in practice a specific
approach in assigning weights is more useful or applicable.
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