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Psychologische en geografische daderprofilering

Peter J. van Koppen en Jasper J. van der Kemp
Sherlock Holmes kon op basis van de kleinste details een compleet beeld schetsen
van de dader van een misdrijf. Anderen trachten hem dat na te doen en noemen zich profiler. Eén vroege profiler, lang voordat de term werd uitgevonden, was
James Brussel. Hij was psychiater in New York en van de psychoanalytische school.
Zijn collega’s werden al eerder ingezet om psychologische profielen te maken,
namelijk van vijanden van de Verenigde Staten, zoals Adolf Hitler.1 En we mogen
aannemen dat dit nog steeds gebeurt, maar of dat heeft geholpen of zal helpen,
weten we niet want militairen plegen dit soort dingen geheim te houden. We
keren daarom terug naar James Brussel en zijn hulp aan de New Yorkse politie.
Wij duiden verder die psychologische profielen aan met daderprofielen.
Gedurende 16 jaar, van 1940 tot 1956, terroriseerde de zogenaamde Mad
Bomber New York. De dader, die later George Metesky bleek te zijn, wandelde op
16 november 1940 het kantoor van de verzekeringsmaatschappij Consolidated
Edison binnen, liet een gereedschapskist vallen en liep weer naar buiten. In de
houten kist zat een pijpbom die niet was geëxplodeerd en een briefje eromheen
met de tekst ‘Con Edison crooks, this is for you.’ Drie maanden later ontving de
New Yorkse politie een brief met de tekst: ‘I will make no more bomb units for
the duration of the War – My patriotic feelings have made me decide this – Later
I will bring the Con Edison to justice – they must pay for their dastardly deeds.’
Die vreemde frase ‘dastardly deeds’ betekent lafhartige daden en werd later in
de zaak nog belangrijk.
Metesky hield zich aan zijn woord: pas vanaf 29 maart 1950 ontploften er op
verschillende plaatsen in New York meer dan 30 bommen. De brief die de Mad
Bomber naar de politie stuurde en andere brieven die door hem naar verschillende instanties en personen waren verstuurd, werden door de gefrustreerde
politie ter bestudering voorgelegd aan psychiater Brussel. Het begon nogal lang
te duren voordat de bommenlegger werd gepakt en zijn bommen werden steeds
professioneler en begonnen echt gevaarlijk te worden. Brussel concludeerde dat
de bommenlegger een zwaargebouwde man van middelbare leeftijd was die samenwoonde met een familielid, waarschijnlijk een zuster, en die doorgaans gekleed zou zijn in een pak met twee rijen knopen. Bij de aanhouding van George
Metesky bleek vrijwel alles te kloppen, inclusief het dragen van een pak met twee
rijen knopen.2 Metesky woonde echter samen met twee zusters in plaats van één.
Een groot succes, als wij de beschrijving door Brussel zelf mogen geloven.
1.
2.

Watson (1978). Zie ook Hicks & Sales (2006), p. 7 e.v.
Brussel (1968).
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En dat laatste is typerend voor de wereld van profiling: we horen vooral de succesverhalen in boeken met ronkende titels, zoals Into the Minds of Madmen: How
the FBI’s Behavioral Science Unit Revolutionized Crime Investigation,3 Whoever Fight
Monsters: My Twenty Years Tracking Serial Killers for the FBI,4 Mindhunter: Inside the
FBI Elite Serial Crime Unit5 en The Evil That Men Do: FBI Profiler Roy Hazelwood’s Journey into the Minds of Sexual Predators.6 Het is daarom nodig om met enige nuchterheid te onderzoeken wat we aan profiling hebben en wat het eigenlijk waard is.
Laten we vooral niet afgaan op het woord van de profilers zelf.
Dat lijkt bij Brussel ook niet verstandig, want was hij wel zo succesvol? Don
Foster berichtte dat in werkelijkheid de dader George Metesky niet, zoals Brussel
had beweerd, een pak droeg met twee rijen knopen bij zijn aanhouding, maar
zijn pyjama.7 Brussel had zelfs een profiel geschreven dat de politie op een verkeerd spoor bracht. Daarin stond onder andere dat de dader in White Plains,
New York woonde. Metesky woonde in de tegenovergestelde richting. Terwijl
de politie in White Plains speurwerk verrichtte, viel Metesky niettemin door de
mand op een geheel andere manier dan Brussel later voorstelde. Alice Kelly,
een werkneemster van Con Ed, herkende vreemde passages in de brieven – zoals
de archaïsche uitdrukking ‘dastardly deeds’ die de Mad Bomber vaak gebruikte
– en vond in het archief brieven met vergelijkbare passages. Die waren afkomstig van Metesky die daarin klaagde over een uitkering die hij naar zijn oordeel
onterecht niet ontving. Alice Kelly stelde de politie op de hoogte en weigerde
later de beloning van US$ 26.000 in ontvangst te nemen omdat zij vond dat zij
slechts haar plicht deed. Brussel stuurde de politie het bos in en klopte zich
tien jaar later in zijn boek op de borst met een nogal rooskleurige versie van de
gebeurtenissen.
Eisen aan daderprofielen
Daderprofilering lijkt inderdaad een mythische aangelegenheid en profilers lijken er alles aan te doen om dat zo te houden. Zij claimen vaak indrukwekkend
precieze omschrijvingen van de dader van een misdrijf. Niet alleen wordt zijn
gedrag tijdens het delict in detail beschreven, maar ook de motieven voor het
plegen en zelfs kenmerken van zijn persoonlijkheid worden geduid. Daarmee
zal de dader niet direct worden gepakt, maar wellicht is het daderprofiel de politie behulpzaam bij het vinden van de dader. Nu doet de profiler niet veel anders
dan een goede rechercheur: grondige analyse van de tot dan toe bekende gegevens. Profilers claimen echter dat zij een stap verder gaan dan de rechercheur en
daarom een nuttiger bijdrage kunnen leveren aan de opsporing. Zij voegen algemene kennis, of zo u wilt wetenschappelijke kennis, toe aan wat rechercheurs
gewoonlijk plegen te doen. En dat maakt hun uitspraken preciezer en daarom
tot een nuttiger opsporingsmiddel.8 Wij gebruiken voor deze functie de Engelse
term, niet omdat die meer indruk maakt, maar omdat er geen goed Nederlands
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DeNevi & Campbell (2004).
Douglas, Ressler, Burgess & Hartman (1986).
Douglas & Olshaker (1995).
Michaud & Hazelwood (2000).
Foster (2001).
Gladwell (2007) en Alison (2005).
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alternatief is..In Nederland wordt hiervoor ook wel de term gedragskundige
rechercheadvisering gebruikt, maar dat werk beslaat meer dan het maken van
daderprofielen alleen.
Zo’n daderprofiel kan pas een nuttige bijdrage leveren aan de opsporing als
de beschrijving van de dader het mogelijk maakt onderscheid tussen verschillende verdachten aan te brengen. Om onderscheiden kenmerken te kunnen
beschrijven, gelden voor daderprofilering de volgende eisen. Ten eerste moet
er een relatie zijn tussen het gedrag van de dader en – om het heel algemeen te
schrijven – kenmerken van zijn persoon. Pas als bijvoorbeeld jonge daders zich
anders gedragen tijdens het misdrijf dan ouderen kan op basis van het gedrag
tijdens het misdrijf wellicht iets worden gezegd over de leeftijd van de dader. Dat
is de eis van homologie; de samenhang tussen kenmerken van de dader en zijn
gedrag op de plaats van het misdrijf.9 Daders met gelijke kenmerken plegen hun
delicten dus op vergelijkbare wijze. Deze eis impliceert een andere aanname,
namelijk dat daders zich consistent gedragen bij verschillende misdrijven.10 Dat
ligt minder voor de hand dan op het eerste gezicht lijkt. Gedrag van de dader
tijdens bijvoorbeeld een verkrachting is niet alleen het resultaat van zijn eigen
gedragsvoorkeuren, maar wordt ten minste mede bepaald door de reacties van
het slachtoffer. En slachtoffers kunnen zich nogal uiteenlopend gedragen. Onderzoek laat echter zien dat voor sommige gedragingen daders vrij consistent
zijn, maar voor andere gedragingen helemaal niet.11 Het is zorgelijk dat Bateman en Salfati in het geheel geen consistentie vonden bij seriemoordenaars.12
Dat is vooral verontrustend omdat in dat soort zaken nogal eens gebruik wordt
gemaakt van daderprofielen.
Een tweede eis aan het systeem van profileren is dat de samenhang tussen
gedrag en kenmerken van de dader voldoende sterk is om met enige zekerheid
uitspraken te doen over die kenmerken. Als jongere verkrachters bijvoorbeeld
maar een klein beetje vaker het slachtoffer mishandelen dan oudere daders dan
is het feit dat het slachtoffer is mishandeld niet bruikbaar voor een indicatie van
leeftijd in het daderprofiel.
Een derde eis aan daderprofielen is dat de beschrijving van de dader in het
profiel concrete kernmerken en gedragingen moet omvatten. Dan pas wordt
het profiel relevant voor de opsporing. Een dader die volgens het profiel een
‘moeilijke gevoelsstructuur heeft en emotioneel arm reageert’ is voor forensisch
psychologen en psychiaters waarschijnlijk een interessante casus, maar voor de
recherchepraktijk biedt het geen handvatten om naar een verdachte te zoeken.
De uitspraken over een dader moeten dus zo concreet mogelijk en niet ambigue
zijn. Iedereen kan bedenken dat de lustmoordenaar een man is die niet jonger
is dan 10 jaar en niet ouder dan 70 jaar. Pas als het daderprofiel met aanzienlijk
meer precisie de dader omschrijft, hebben we er wat aan.

9.
10.
11.
12.

Zie over de samenhang tussen gedrag en kenmerken van de dader Alison, Smith & Morgan
(2003) en Alison, West & Goodwill (2004).
Zie in het algemeen over dit probleem Bem & Funder (1978).
Sjöstedt, Långström, Sturidsson & Grann (2004).
Bateman & Salfati (2007).
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Er bestaat nog een andere vorm van profileren, namelijk het maken van geografische daderprofielen.13 En aan die profielen kunnen vergelijkbare eisen worden gesteld. Bij een geografisch daderprofiel wordt getracht om op basis van de
plaatsen delict – meestal van een serie delicten door dezelfde persoon gepleegd
– en andere kenmerken van de misdrijven – bijvoorbeeld dat de overvaller met
een auto kwam – uitspraken te doen over de woonplaats van de dader.14 En ook
het werk van de geografisch profiler heeft pas zin als hij precies genoeg is en het
gebied dat wordt aangeduid als het woongebied van de dader niet te groot is.
Degenen die een daderprofiel of een geografisch profiel maken, moeten kunnen uitleggen hoe zij tot hun profiel zijn gekomen. Dat is een eis die niet door
iedereen wordt gedeeld. De indruk die zowel in de media als door veel profilers
zelf wordt gewekt, is dat daderprofilering meer kunst dan kunde is. ‘It’s an art,
not a science’, is de mantra. Dat uitgangspunt stuit op twee problemen. Het suggereert dat de kunst van de profiler een niet te omschrijven vaardigheid betreft en
uniek is. Vaak wordt dat gekoppeld aan de ervaring die de profiler heeft met het
onderzoeken van ernstige misdrijven. Ervaring mag dan nuttig zijn, maar een
profiel zonder onderbouwing wekt weinig vertrouwen en het nut kan niet door
de recherche worden beoordeeld of in onderzoek worden geëvalueerd. De ervaring van een profiler kan er trouwens uit bestaan dat hij een set van beslisregels
heeft geleerd op basis van de zaken die hij heeft gezien. Dat komt al aardig in
de buurt van toegepaste wetenschap al gelden daarvoor natuurlijk strenge eisen
aan de validiteit van die beslisregels.
Er is nog een tweede probleem met een ‘it’s an art, not a science’-opvatting over profileren. De suggestie wordt gewekt dat zinvol empirisch onderzoek
naar het werk van profilers niet mogelijk is en dat hun methode niet hoeft te
voldoen aan basale wetenschappelijk eisen. Dat is uiteraard niet een houdbaar
standpunt. Zelfs de voormalige profilers van het Amerikaanse Federal Bureau of
Investigation (FBI), dat aanvankelijk nogal wars was van onderzoek naar zijn
methodes, komen nu ook met publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.
Deugdelijk onderzoek naar de onderliggende assumpties van daderprofilering,
de methodes en de resultaten van daderprofilering kan juist bijdragen aan de
ontwikkeling van dit deel van de rechtspsychologie.15

Daderprofielen en geografische profielen
Bij veel misdrijven is het vrijwel direct of snel duidelijk wie de dader is. Dat geldt
zelfs voor moord- en doodslagzaken.16 In zaken waarin de dader niet ter plekke
wordt aangehouden en er geen duidelijke relatie is tussen dader en slachtoffer
kan het maken van een profiel echter nuttig zijn in de opsporing.
Bij een daderprofiel moet er wel wat bekend zijn over het gedrag van de
dader. Want de interpretatie van dat gedrag is de basis voor het maken van het
13.

14.
15.
16.

In Nederland wordt onder de vlag van gedragskundige rechercheadvisering ook het analyseren
van ambigue doodsoorzaken, het doen van linkage analyses, het geven van verhooradvies en
het doen van dreiginganalyses verstaan. Wij beperken ons in dit hoofdstuk tot daderprofilering.
Canter (2004), Van der Kemp & Van Koppen (2007) en Rossmo (2000).
Holmes & Holmes (2009) en Turvey (2008).
De Poot, Bokhorst, Van Koppen & Muller (2004).
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profiel. Een overval is een misdrijf dat in de regel te weinig divers gedrag van daders laat zien om zinvol een daderprofiel te maken. Men neme een bivakmuts en
een wapen, lope een winkel binnen en roepe ‘dit is een overval’. Dat is meestal
voldoende om het misdrijf te voltooien en dat is veel te weinig gedrag, en tussen
overvallers te weinig variërend gedrag, om bruikbaar te zijn voor de profiler.
Een misdrijf als verkrachting of een seksuele moord kent veel meer variatie in
gedrag van de dader. En die variatie zou voldoende moeten zijn om een profiel
te maken. Een verkrachter moet bijvoorbeeld de moeite nemen om een huis
binnen te dringen. Hij moet de aanwezige vrouw overmeesteren en haar opdragen aardige dingen tegen hem te zeggen terwijl hij haar verkracht. Hij kan zijn
verkrachting echter ook op een groot aantal andere manieren inzetten en uitvoeren. Daardoor wordt het mogelijk zijn gedrag te interpreteren, bijvoorbeeld
door de manier van binnendringen van het huis of, meer algemeen, de manier
waarop het slachtoffer wordt benaderd en behandeld. Is dat op een manier die
past bij de modus operandi van een inbreker wellicht? Dat zou kunnen leiden
tot een hypothese over inbraakantecedenten van de dader. De woorden die hij
zijn slachtoffer laat zeggen kunnen, afhankelijk van de precieze inhoud, duiden
op de behoefte aan een relatie (als zij moet zeggen dat lief is bijvoorbeeld) of
juist op meer sadistische persoonlijkheidskenmerken (ze moet uitschreeuwen
hoe bang ze voor hem is). Voor daderprofilering geldt dus dat er gedrag van de
dader moet zijn dat te interpreteren en te psychologiseren valt. Dat wil zeggen
dat aan het gedrag een psychologische betekenis kan worden toegekend die past
bij kenmerken van de dader en uiteindelijk zijn motief. Daarom wordt over het
algemeen het volgende rijtje delicten genoemd waarbij daderprofilering tot de
mogelijkheden behoort: moord, verkrachting, brandstichting, ontvoering, stalking, dreigbrieven en zaken met een bizar karakter. In de regel betreft het zaken
waarbij niet direct een dader (of verdachte) in beeld is en het opsporingsproces
moeilijk verloopt.
Voor geografische daderprofilering geldt ook dat zodra één concrete verdachte in beeld is, de bijdrage van het maken van een profiel in de regel gering
zal zijn. Maar als er meerdere mensen verdacht zijn, kan een geografisch profiel
juist nuttig zijn. Het is dan mogelijk om op basis van geografische selectie de
verdachten eerst te onderzoeken die in gebied wonen dat als woongebied van
de dader wordt voorspeld en daarmee kan de opsporing efficiënter gestuurd
worden.
Daderprofielen en geografische profielen verschillen nog op een ander belangrijk punt. Een daderprofiel kan al worden gemaakt als de dader één enkel
delict pleegde. Dat is voor geografische daderprofilering meestal niet het geval.
Voor het maken van een geografisch profiel zijn meerdere locaties nodig die
bij het delict van belang zijn, omdat de kern van de geografische analyse een
ruimtelijk wiskundige methode betreft. Geografische profielen worden daarom
meestal gemaakt van een serie misdrijven van dezelfde dader. Dat laatste werpt
direct een andere kwestie op: hoe zeker kunnen we ervan zijn dat het delict is gepleegd door dezelfde dader? Dat is een kwestie die we hier buiten beschouwing
laten, maar niet die zonder problemen is.17
Zoals gezegd is het aantal delicten waarbij daderprofilering kan worden ingezet beperkt. Er moet immers behoorlijk veel interpreteerbaar gedrag van de
17.

Zie daarover bijvoorbeeld Woodhams, Bull & Hollin (2007).
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dader kenbaar zijn. Die beperking is er niet voor geografisch profileren. Geografische profielen kunnen voor veel meer delicten worden ingezet. Dat zijn delicten waarvoor de dader de deur uit moet – huiselijk geweld en computercriminaliteit zijn daarom uitgesloten – en waarin de plaats van het misdrijf niet teveel
door het object van het misdrijf wordt gedicteerd. De stalker van Jody Foster
komt niet in aanmerking voor een geografisch profiel, om haar te stalken heeft
hij tenslotte geen andere keuze dan haar te volgen. Maar delicten waarvoor de
dader een keuze kan maken uit meerdere doelwitten, bijvoorbeeld misdrijven
als moord, verkrachting, brandstichting, inbraak en overvallen waarbij geen relatie bekend is tussen slachtoffer en dader komen wel in aanmerking.
Er zijn ook delicten waarvoor zowel een dader- als een geografisch profiel kan
worden gemaakt. Die zouden elkaar kunnen aanvullen.18 In de praktijk komt het
daar weinig van, naar wij vermoeden omdat sommige mensen en instituten zich
met de ene vorm van profileren bezig houden en andere mensen en instituten
zich met de andere vorm. Het zijn twee gescheiden werelden die wij daarom
apart zullen bespreken. Nederland vormt daarop wellicht een kleine uitzondering, want de afdeling Moord en Zeden van het Korps Landelijke Politiediensten
heeft zowel mensen in huis die daderprofielen maken als mensen die geografische profielen maken.
De basis van daderprofielen: een reconstructie
Voor het maken van een daderprofiel heeft de profiler nogal wat informatie nodig. Hij moet het politiedossier bestuderen, de plaats delict, forensische rapportages en verklaringen van slachtoffers en getuigen. Een profiler kan dan ook
niet de eerste dag na het misdrijf al aan het werk, want hij moet wachten op het
beschikbaar komen van al die gegevens, zoals het rapport van de afdeling forensische opsporing.19
De oudste poging om profileren systematisch aan te pakken komt van Howard Teten en Patrick Mullany in New York. Zij beïnvloedden Robert Ressler en
John Douglas die later onderdeel uitmaakten van de Behavioral Science Unit
(BSU) van de FBI in Quantico, Virginia.20 Ressler en Douglas verzamelden van
36 moordenaars en serieverkrachters in de gevangenis een grote hoeveelheid
gegevens. Dat werk en het daarop volgende werk bij de BSU resulteerde in een
Crime Classification Manual.21 Daarin wordt het systeem van de BSU uitgelegd,
maar dat is op niet meer gebaseerd dan vele jaren ervaring en het informele
onderzoek bij die 36 gevangenen in begin jaren 70.
Douglas en Ressler maakten op basis van de 36 interviews een typologie met
als twee hoofdcategorieën: georganiseerd en ongeorganiseerd.22 Georganiseerde moordenaars plannen hun moord, hebben tijdens het plegen alles onder
controle en laten nauwelijks sporen na. Materiaal dat zij nodig hebben om het
slachtoffer onder controle te houden, zoals bindmateriaal, nemen zij mee naar
de moord en nemen het ook weer mee terug. De ongeorganiseerde moordenaar
18.
19.
20.
21.
22.

Zie daarvoor Van der Kemp & Van Koppen (2007)
Forensische Opsporing heette voorheen technische recherche.
Ressler & Schachtman (1992).
Douglas, Burgess, Burgess & Ressler (1992).
Hazelwood & Douglas (1980).
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plant de moord niet, voert hem chaotisch uit en laat veel vaker sporen na die
hem met de moord kunnen verbinden. Het verschil in plegen van de moord
zou ook samenhangen met verschil in persoon van de dader. De georganiseerde
moordenaar leidt in tegenstelling tot de ongeorganiseerde moordenaar verder
een redelijk georganiseerd leven. Dit is het centrale onderscheid in de profielen
van de FBI. Canter demonstreerde overigens de beperkte waarde ervan.23 Hij
vond in een steekproef van 100 moorden die in de Verenigde Staten waren gepleegd door seriemoordenaars dat onderscheid helemaal niet terug.
Aan de hand van de beschikbare gegevens van het misdrijf gaat de profiler aan
het werk. De meest uitgebreide omschrijving daarvan is gegeven door Douglas en
zijn collega’s.24 Zij onderscheiden zes stadia van het profileren: Profiling inputs,
Decision-process models, Crime assessment, Criminal profile, Investigation, and
Apprehension, waarbij de laatste twee stadia een onverwoestbaar vertrouwen in
de kunst van het profileren uitstralen.
In alle manieren van daderprofilering is het begin van het werk een zorgvuldig reconstructie van het misdrijf en het gedrag van de dader daarbij.25 Bij een
misdrijf als verkrachtingen kan gebruik gemaakt worden van de verklaringen
van het slachtoffer, maar bij een moord moet meestal een sterk beroep worden
gedaan op het forensisch technische onderzoek. En dat vertelt in de regel veel
minder over wat de dader precies deed.26 Ondertussen is er geen algemeen aanvaarde manier om de reconstructie van het misdrijf uit te voeren.27
De reconstructie van het misdrijf moet vervolgens leiden tot een scenario
van wat er precies tijdens het misdrijf is gebeurd en wat de dader toen deed. Dat
misdaadscenario is een chronologische beschrijving van waar, wanneer en hoe
het misdrijf is gepleegd, en heeft de reconstructie dus als onderdeel. Zo kan het
gedrag van dader en slachtoffer, zoals dat waarschijnlijk is geweest, worden vastgesteld.28 En vervolgens moet dat vastgestelde gedrag weer leiden tot een profiel
door aan het gedrag psychologische betekenis toe te kennen en dat vervolgens
te relateren aan kenmerken van de dader. Veel profilers hanteren bij het samenstellen van hun profiel typologieën van daders. Het gebruik van typologieën
en de manieren van interpretatie van gedrag loopt uiteen van benadering tot
benadering. Zo’n typologie komt weldra nog ter sprake, maar we kunnen op
voorhand melden dat geen enkele van de gebruikte typologieën is gebaseerd op
empirisch onderzoek. Enkele van die typologieën worden stevig tegengesproken
door deugdelijk empirisch onderzoek, maar dat verhindert niet dat profilers ze
gewoon blijven gebruiken.
Een voorbeeld van zo’n typologie is die van Holmes en Holmes.29 Zij maken ten eerste een onderscheid tussen disorganized asocial en organized nonsocial
daders. Deze classificatie is rechtstreeks afkomstig van de mensen van de FBI,
Douglas en Ressler. De disorganized asocial dader heeft zijn leven slecht georganiseerd. Hij ziet er onverzorgd uit, zijn huis is een rommeltje, maar ook – en zo
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Canter, Alison, Alison & Wentink (2004).
Douglas, Ressler, Burgess & Hartman (1986).
Turvey (2008), Holmes & Holmes (2009) en Chisum & Turvey (2007).
De Poot, Bokhorst, Van Koppen & Muller (2004).
Turvey (2008), hoofdstuk 6, Chisum & Turvey (2007), hoofdstukken 5 en 6 en Hicks & Sales
(2006).
In feite zijn reconstructies altijd gevormd door impliciete scenario’s. Zie Van der Kemp & Balk
(2008).
Holmes & Holmes (1996).
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wordt hij door de profiler herkend – zijn misdrijven worden op een rommelige
manier gepleegd. Hij is asociaal, want hij is een loner en een beetje vreemd. Het
andere type, de organized nonsocial dader, heeft zijn leven wel op orde en dat kan
ook worden afgelezen aan de manier waarop hij zijn misdrijven pleegt. Hij vermijdt contact met anderen omdat zij niet goed genoeg voor hem zijn.
Voorts maakten Holmes en Holmes typologieën voor verschillende soorten
misdrijven. Seriemoordenaars worden door hen bijvoorbeeld ingedeeld in de
visionaire seriemoordenaar – hij moord omdat de stemmen in zijn hoofd hem
daartoe opdracht geven – de mission seriemoordenaar – zij hebben de behoefte
eraan om een bepaald soort mensen van de aardbodem te laten verdwijnen – de
hedonistische seriemoordenaar – die plezier beleeft aan de moorden, seksueel
of anderszins – en de power/control seriemoordenaar – de man die seksueel opgewonden raakt van het uitoefenen van macht over het slachtoffer.
Merk op dat de typologie van Holmes en Holmes en soortgelijke typologieën
van anderen niet zijn gebaseerd op empirisch onderzoek.30 Keppel en Walter
wijzen daar ook op.31 Zij komen vervolgens ook zelf met een indeling die evenmin empirisch wordt gesteund. Soortgelijke modellen zijn eveneens voorgesteld
door Brent Turvey.32 Die modellen hebben niet alleen gemeen dat zij niet op
deugdelijk onderzoek of theorie zijn gebaseerd. Ook is het maken van profielen
niet gestandaardiseerd, ontbreekt het aan een duidelijk doel van het profielen
maken en is er geen systeem op grond waarvan achteraf zou kunnen worden beslist in welke mate het profiel accuraat was. Maar wellicht is het belangrijkste dat
van geen van de modellen en typologieën tot nu toe is vastgesteld dat het genoeg
waarde heeft in de opsporing.33
De bijdrage van David Canter
Het enige model van daderprofilering dat mag bogen op enige status als wetenschappelijk verantwoord is dat van David Canter van de University of Huddersfield. Canter is dan ook degene geweest die profielen vooral op basis van
statistische analyses van empirische gegevens voorstond.34 Volgens hem maakt
een statistische analyse waarin een relatie wordt gelegd tussen kenmerken van
daders en kenmerken van slachtoffers, kenmerken van delicten en delictplaatsen het mogelijk om met een zekere waarschijnlijkheid uitspraken te doen over
kenmerken van de dader op basis van hetgeen de politie over een moord te
weten is gekomen.35
Degene die het wat populaire werk van Canter leest, zoals zijn Criminal Shadows, met als theatrale ondertitel Inside the Mind of the Serial Killer (de paperbackeditie kreeg zelfs als ondertitel The Inner Narratives of Evil mee), zou de indruk
kunnen krijgen dat hij in dezelfde categorie valt als al die andere profilers die
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Canter & Wentink (2004).
Keppel & Walter (1999).
Turvey (1999).
Zie de kritische bespreking door Hicks & Sales (2006), hoofdstukken 2 en 3. Zie ook Canter
(2000), die rapporteert dat niet meer dan 3% van de gemaakte profielen behulpzaam zijn bij
het opsporen van de dader.
Zie ook Aitken, Connolly, Gammerman & Zhang (1995). Zie voor een vergelijking van de Amerikaanse en Engelse methoden Daéid (1997).
Zie bijvoorbeeld Canter (2000) en Youngs (2007).
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nogal vrij met de feiten omgaan.36 Dat is echter niet het geval. Het empirische
werk van Canter heeft wel degelijk een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van het vak.
Dat heeft Canter vooral gedaan met zijn pogingen om het proces van profileren en wat daarvoor nodig is uiteen te rafelen. Hij presenteert bijvoorbeeld als
belangrijke basis voor het profileren de volgende twee hypotheses. De eerste is
die van de offender consistency: profileren lukt alleen maar als daders zich relatief
consistent gedragen.37 Men heeft die consistentie nodig om series van dezelfde
dader te kunnen identificeren. Maar ook is die consistentie een vereiste als men
wil aannemen dat er een relatie bestaat tussen min of meer permanente kenmerken van de dader en de manier waarop hij zijn misdrijven pleegt. De tweede hypothese is die van de offense specificity. Daarbij past een tweevoudig argument. Als,
ten eerste, daders niet zouden specialiseren in misdrijven en de manier waarop
zij die plegen, zou dat allemaal afhangen van de sociale omstandigheden en zouden verschillende daders niet kunnen worden onderscheiden door de manier
van het misdrijf plegen. Ten tweede moeten de handelingen van de dader uniek
zijn in de zin dat zij uniek zijn voor die dader en derhalve de dader kan worden
geïdentificeerd aan de hand van zijn gedrag.
Canter heeft nogal veel werk gemaakt van de analyse van de precieze gebeurtenissen tijdens moorden en verkrachtingen. Dat deed hij met behulp van
smallest space analysis (SSA). Dat is een statistische methode die, kort gezegd,
een afbeelding produceert waarin gebeurtenissen die vaker samengaan dichter
bij elkaar worden gezet dan gebeurtenissen die minder vaak samen gaan.38 Als
daders die een mes gebruiken tijdens de verkrachting vaak tegen het slachtoffer vloeken en zelden gemaskerd zijn, komen ‘gebruikt mes’ en ‘vloeken’ in de
afbeelding dicht bij elkaar en liggen ‘gebruikt mes’ en ‘dader gemaskerd’ ver uit
elkaar. Het is een methode die niet kan worden gebruikt om te toetsen, maar
wel een goede hulp kan zijn om het verhaal van het soort misdrijf te vertellen.
Ook kunnen op soortgelijke wijze verschillende verkrachtingen in dezelfde afbeelding worden gezet, waarbij verkrachtingen die veel gemeenschappelijke elementen gemeen hebben dichter bij elkaar komen te staan dan verkrachtingen
die dat niet hebben.
Zo hebben we dus ruwweg twee manieren om het maken van een daderprofiel aan te pakken. Dat is de klinische methode – veelal de benadering van
forensisch psychologen en psychiaters dan wel politiemensen – waarbij de profiler
tracht op basis van zijn ervaring en intuïtie betekenis te geven aan het gedrag
van de dader tijdens het misdrijf en op grond daarvan iets te zeggen over zijn
kenmerken.39 De tweede manier is de statistische methode. Daarin wordt als basis voor de analyse gebruikt statistische kennis over daders van soortgelijke misdrijven.40

36.
37.
38.
39.
40.

Canter (1994).
Canter (2000).
Leidse psychologen zullen hierin een variant van Homals herkennen. Zie Gifi (1983).
Zie Holmes & Holmes (1996), Keppel & Walter (1999), Turvey (1999) en West (2000).
Zie bijvoorbeeld Canter & Fritzon (1998) en Santtila, Häkkänen, Canter & Elfgren (2002).
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De bijdrage van daderprofielen
Het oordeel over daderprofielen kan vrij kort zijn. Het wordt op veel plaatsen ter
wereld gebruikt. En vaak ook. Snook en collega’s rapporteren dat 12 profilers van
de FBI gezamenlijk zo’n 1.000 profielen per jaar opstellen.41 Terzijde zij daarover
opgemerkt dat die profielen bij zoveel zaken niet meer dan vrij oppervlakkige
verhalen kunnen zijn. Daarnaast worden daderprofielen gemaakt in Canada,
Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika en de Scandinavische landen. Hoewel het op veel plaatsen in de wereld wordt gebruikt in de opsporing,
zijn er geen aanwijzingen dat de profielen valide, betrouwbaar of nuttig zijn.42
De eindtest voor daderprofielen is natuurlijk of profilers beter dan anderen in
staat zijn om op grond van kenmerken van het delict juiste uitspraken te doen
over de dader. Richard Kocsis in Australië heeft zich vooral met dat onderwerp
beziggehouden. Zijn resultaten zijn niet positief voor profilers. In zijn experimenten legde Kocsis opgeloste misdrijven voor aan zowel profilers als allerlei soorten
leken, zonder hen natuurlijk iets over de dader te vertellen.43 De conclusie is,
kort samengevat, dat iedere professionele politieman met enige kennis van algemene bevindingen in de criminologie even goede daderprofielen kan maken als
professionele profilers.44
Maar er is licht aan de horizon. Steeds meer wordt serieus onderzoek gedaan
naar daderprofielen – bijvoorbeeld door de groep rond Helinä Häkkänen en
Pekka Santtila in Scandinavië of door de groepen rond Lawrence Alison en eerder genoemde David Canter in Engeland – en steeds meer lijken die resultaten
op te gaan leveren.45 Maar het onderzoek en de praktische toepassing staan nog
slechts in de kinderschoenen.
Geografische daderprofilering
Over geografische profielen kunnen we iets positiever zijn dan over daderprofielen. Een geografisch profiel heeft tot doel om een uitspraak te doen over de
plaats waar de dader woont – of in ieder geval als beginpunt voor zijn criminele
reizen gebruikt – op basis van de plaatsen van zijn misdrijven en de manier waarop die werden uitgevoerd.46 Het zal bij voorbaat duidelijk zijn dat zo’n uitspraak
op z’n best gedaan kan worden met een zekere graad van waarschijnlijkheid en
dat zelden of nooit precies het pand aangewezen kan worden waar de dader
moet wonen. Veelal levert een geografisch daderprofiel een zoekgebied op waarop de recherche vervolgens haar aandacht kan richten. Of ze kan de aandacht
richten op de verdachten uit het lijstje die in het zoekgebied wonen. Maar ook
bij geografische profielen moeten wij waarschuwen: tot nu toe is er geen empirische evidentie dat geografische profielen in iets meer dan een klein percentage
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Snook, Cullen, Bennell, Taylor & Gendreau (2008).
Snook, Eastwood, Gendreau, Goggin & Cullen (2007).
Zie bijvoorbeeld Kocsis (2004), Kocsis, Hayes & Irwin (2002), Kocsis, Irwin, Hayes & Nunn
(2000) en Kocsis (2007).
Zie ook de analyse van Snook, Eastwood, Gendreau, Goggin & Cullen (2007).
Zie bijvoorbeeld Häkkänen, Lindlöf & Santtila (2004), Häkkänen (2007), Santtila, Häkkänen,
Alison & Whyte (2002) en Goodwill & Alison (2007).
Rossmo (2000).

228

Reizen met mijn rechter.indb 228

25-01-2010 11:12:29

P.J. van Koppen en J.J. van der Kemp
van de zaken bij de opsporing behulpzaam zijn. Canter geeft daarvoor overigens
de schuld aan de politie die de geografisch profiler opzadelt met onbetrouwbare
gegevens die veel ruis bevatten.47 Maar misschien moeten die profilers ook hier de
hand in eigen boezem steken: zij zouden te weinig gebruik maken van gegevens
die bekend zijn over het gedrag en het reisgedrag van daders.48
Geografische daderprofilering met geografische software wordt pas een tiental jaren door een handjevol personen van verschillend pluimage beoefend.
Deze recherchetechniek is ontstaan vanuit het toegenomen gebruik van zogenaamde geografische informatie systemen (GIS) bij de politie. GIS wordt veelal
gebruikt voor het maken van patroon- en hot spot-analyses van de criminaliteit in
een bepaald gebied. Gaandeweg werd ontdekt dat met die software ook series
delicten van eenzelfde dader konden worden geanalyseerd.49 In eerste instantie
werden deze analyses gebruikt om te voorspellen waar de dader het volgende
misdrijf zou gaan plegen. Als dat werd gecombineerd met een voorspelling van
het moment waarop dat delict gepleegd zou gaan worden, kon dat leiden tot
aanhouding van de dader. Voor dat laatste werd bij overvallen wel de zogenaamde cashburn rate vastgesteld, wat niets anders is dan de opbrengst van de buit
gedeeld door het aantal dagen tussen twee delicten. Op die manier kon na een
overval aan de hand van de grootte van de buit worden geschat hoeveel dagen
het zou duren voor de dader weer zou toeslaan.
Een geografisch daderprofiel wordt, als het volgens de regels der kunst wordt
gemaakt, gebaseerd op wat uit empirisch onderzoek bekend is over het reisgedrag van huis naar de plaats delict bij soortgelijke delicten en soortgelijke daders
in een soortgelijke omgeving. Daders plegen hun misdrijven niet op willekeurige plaatsen, zo weten wij uit onderzoek, maar in het reisgedrag kan een zekere
wetmatigheid worden ontdekt. Zoals hieronder zal blijken, kan bij bepaalde delicten en bepaalde daders iets gezegd worden over de reisafstand, de reisrichting
en de invloed daarop van allerlei geografische elementen, zoals spoorwegen en
kanalen. Geografische daderanalyse is niet anders dan omkeren van dit proces:
op basis van de plaatsen delict, kennis over het delict en, bijvoorbeeld aan de
hand van getuigenverklaringen, enige kennis over de dader worden uitspraken gedaan over zijn geografische gedragskenmerken en vermoedelijke woonplaats.
Het reisgedrag van daders
Hoe criminelen het object van hun misdrijf ook kiezen, het lijkt erop dat zij dat
bij veel soorten misdrijven – overvallen, inbraken, verkrachtingen – doen op
plaatsen waar de routine van hun leven hen brengt:50 in de buurt van hun woning, langs de route naar hun werk of op plaatsen waar zij anderszins regelmatig
komen. Daaraan zit onmiskenbaar een geografische component die dan ook al

47.
48.
49.
50.

Canter (2005), p. 665.
Stangeland (2005) en Van der Kemp & Van Koppen (2007).
Zie voor een uitgebreide beschrijving van geografische analyses en het gebruik van GIS in de
criminologie en de politiepraktijk Van Schaaik & Van der Kemp (2009).
Clarke & Felson (1993), Cohen & Felson (1979) en Cornish & Clarke (1986).
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langere tijd onderwerp is van onderzoek.51 Centraal staat daarbij de reis die criminelen afleggen naar de plaats van het misdrijf. Meestal gaat men ervan uit dat
de reis van de dader begint in zijn woonhuis.52 Maar geografisch profileren kan
ook worden toegepast op ander gedrag dan het criminele. Sterker: het is ook
toegepast op niet-menselijk gedrag, zoals het fourageren door bijen.53
De lengte van de reis naar het misdrijf hangt samen met kenmerken van de
dader, het delict en het soort object waartegen het misdrijf wordt gepleegd. Er
is bijvoorbeeld een samenhang van reisgedrag met het geslacht van de dader,
zijn ras en leeftijd.54 Voorts reizen overvallers verder dan verkrachters,55 maar er
zijn ook verschillen tussen uiteenlopende soorten overvallen, waarbij in het algemeen geldt dat de reisafstand groter is naarmate de overval meer professionele
vaardigheden vergt. Tevens wordt – het ligt erg voor de hand – in gebieden waar
geschikte objecten verder uit elkaar liggen – zoals in Friesland – verder gereisd
dan in dichtbevolkte gebieden – zoals in Amsterdam.56
Voor vrijwel alle misdrijven met een geografische component geldt echter
dat de daders opvallend dicht bij huis blijven.57 Vijftig procent van alle Nederlandse overvallen vindt bijvoorbeeld binnen 3,5 km van de woning van de dader
plaats;58 in de politieregio Amsterdam-Amstelland is dat zelfs 2 km.
De distributie van de reisafstanden tot de plaats van het misdrijf is al lang een
centraal onderwerp in de geografische analyse van criminaliteit. Daarbij wordt
steevast de zogenaamde distance decay-functie gevonden, een van de meest robuuste bevindingen in de criminologie:59 de meeste misdrijven worden dicht bij
huis uitgevoerd en met de toename van de afstand, neemt het aantal gepleegde
misdrijven drastisch af (zie figuur 1). Zeer dicht bij huis worden echter nauwelijks misdrijven gepleegd, naar wordt aangenomen omdat de kans om herkend
te worden daar te groot is.60 Terzijde zij opgemerkt dat deze zogenaamde bufferzone niet wordt teruggevonden in empirisch onderzoek en dus berust op een
aanname.61 En nog meer terzijde: het maakt niet uit of bij het maken van geografische profielen wel of niet rekening wordt gehouden met een bufferzone.62
Uiteraard geldt de distance decay-functie alleen voor misdrijven waaraan een
geografische component zit. Hierbij moet er overigens rekening mee worden
gehouden dat criminelen soms behoorlijk mobiel kunnen zijn en soms geen

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Zie bijvoorbeeld Brantingham & Brantingham (1984), Evans & Herbert (1989), Figlio, Hakim
& Rengert (1986), Georges-Abeyie & Harries (1980), Harries (1973), Harries (1980) en Herbert (1982).
Rengert, Piquero & Jones (1999), p. 430. In onderstaande spreken wij om die reden steeds
over de woonplaats of het woonhuis van de dader. Formeel bedoelen wij daarmee steeds de wat
omslachtige term woon- of verblijfplaats.
Raine, Rossmo & Le Comber (2009) en Bernasco (2009).
Zie over geslacht Rengert (1975), over ras Nichols (1980) en Pettiway (1982) en over leeftijd
Baldwin & Bottoms (1976), Nichols (1980), Phillips (1980) en Warren, Reboussin & Hazelwood (1995).
Vergelijk Davies & Dale (1995) en Van Koppen & Jansen (1998).
Van Koppen & Jansen (1998).
Snook (2004) en Snook, Cullen, Mokros & Harbort (2005).
Van Koppen & Jansen (1998).
Phillips (1980), Rengert (1989) en Rengert, Piquero & Jones (1999).
Brantingham & Brantingham (1984) en Brantingham & Brantingham (1994).
Snook, Taylor & Bennell (2005), Kocsis & Irwin (1997) en Warren, Reboussin, Hazelwood,
Cummings, Gibbs & Trumbetta (1998).
Canter, Coffey, Huntley & Missen (2000) en Taylor, Bennell & Snook (2002).
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Aantal misdrijven

vaste verblijfplaats hebben.63 Dat geldt vooral voor de zeer actieve groep.64 In het
algemeen zijn rondreizende criminelen echter in de minderheid.65

0

Afstand van woning dader

Figuur 1: De distance decay-functie
Reisafstand: Distance decay of individueel gedrag
De wat complexere methoden van geografisch profileren zijn alle gebaseerd
op enige vorm van de distance decay-functie.66 Traditioneel is de verklaring voor
de distance decay-functie een individuele en acht men deze functie de resultante van individuele beslissingen.67 De traditionele verklaring is gebaseerd op de
Rational Choice-theorie.68 Deze theorie stelt dat daders bij het plegen van hun
misdrijven in zekere mate beperkt rationeel handelen. Het kost tijd en inspanning om verder van huis een misdrijf te plegen69 en omdat criminelen bij het
plegen van misdrijven een grote voorkeur hebben voor de snelle en eenvoudige
manier,70 blijven zij dicht bij huis. De belangrijkste reden daarvoor is, aldus de
Crime pattern-theorie (zie figuur 2), dat men daar de omgeving (awareness space)
en de potentiële doelwitten (crime space) om misdrijven te plegen beter kent.
Vertrouwdheid met de omgeving beperkt enigszins het risico dat verbonden is
aan het plegen van misdrijven.71 Zo raakt men gedurende de vlucht dicht bij huis
minder snel de weg kwijt. Het gevolg van dit alles zou zijn dat individuele crimi-

63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.

Rossmo & Routledge (1990)
Marvell & Moody (1998).
Canter & Gregory (1994), Davies & Dale (1995) en Rossmo (2000).
Zie Levine & Associates (2000) en Snook, Zito, Bennell & Taylor (2005).
Brantingham & Brantingham (1984), Brantingham & Brantingham (1994), Canter & Larkin
(1993), Fotheringham & Pitts (1995), Langworthy & LeBeau (1992), Maltz, Gordon & Friedman (1991), Richards, Gottfredson & Gottfredson (1991a) en Richards, Gottfredson & Gottfredson (1991b).
Zie Clarke & Felson (1993), Cornish & Clarke (1986) en Felson (1986).
Baldwin & Bottoms (1976), Bullock (1955) en Turner (1969).
Gottfredson & Hirschi (1990).
Brantingham & Brantingham (1984), Capone & Nichols (1975), Capone & Nichols (1976),
Rand (1986), Rengert (1989) en Reppetto (1974).

231

Reizen met mijn rechter.indb 231

25-01-2010 11:12:31

13 Psychologische en geografische daderprofilering
nelen dicht bij huis vaker een misdrijf plegen en dat bij toename van de afstand
van huis het aantal misdrijven afneemt.
Woning

Awareness space
Opportunity Space
Crime Space
Plaats Delict

Winkels of recreatiegebied

Werk of school

Figuur 2: Crime pattern-theorie naar P.J. Brantingham & Brantingham (1984)
Het onderzoek naar deze individuele component in het reisgedrag van criminelen is echter grotendeels gebaseerd op geaggregeerde gegevens: de reisafstanden
naar een groot aantal misdrijven door een groot aantal verschillende criminelen.72 In het proces van aggregeren lijkt de betekenis van de gegevens drastisch
te wijzigen.73 Een beter model van het reizen van criminelen lijkt te zijn dat elke
crimineel een zogenaamde range van opereren heeft. Die range kan voorgesteld
worden als een cirkel om zijn punt van vertrek (meestal het woonhuis; zie figuur
3). Binnen die range worden misdrijven op relatief aselecte plaatsen gepleegd,
afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte objecten of slachtoffers.

72.
73.

Santtila, Zappalà, Laukkanen & Picozzi (2003).
Van Koppen & De Keijser (1997). Het argument van Van Koppen en De Keijser werd empirisch
onderbouwd door Smith, Bond & Townsley (2009).
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Woning

Range van opereren

Plaats Delict

Figuur 3: Range van opereren rondom woning dader. Bron: Van Koppen, De Poot & Van
Koppen (2000)
Niet alle criminelen hebben dezelfde range van opereren. De range van opereren lijkt samen te hangen met kenmerken van de dader, met kenmerken van
het delict en met het type delict. Omdat die ranges verschillen, ontstaat bij het
aggregeren vanzelf de bekende distance decay curve,74 zonder dat daaraan betekenis gehecht kan worden voor het individuele gedrag.75 Dat heeft tot gevolg dat in
onderzoek de ongecorrigeerde reisafstand van de crimineel niet de interessante
variabele is, maar de range van opereren, dat wil zeggen de afstand tot de plaats
van het misdrijf dat het verst weg is gepleegd of, wellicht preciezer uitgedrukt,
het gebied waarin een dader zijn misdrijven pleegt te plegen.
Reisrichting
Het model van de range van opereren zegt echter nog niets over de reisrichting van
de dader. Lundrigan en Canter hebben getracht hierin meer inzicht te krijgen
met een methode die zij directional angles noemen.76 Deze is gebaseerd op de circle theorie van Canter en Larkin waarbij de woon- of verblijfplaats van een dader
in het midden van de cirkel van delicten wordt geplaatst.77 Om de domocentriciteit te onderzoeken – ligt het huis werkelijk in het midden? – 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, kan een schatting worden
gegeven van de vraag of het woonhuis inderdaad in het midden ligt. Lundrigan
en Canter suggereren echter dat de reisrichting van daders het beste gemeten
74.
75.
76.
77.

Van Koppen & De Keijser (1997).
Canter & Hammond (2006) en Smith, Bond & Townsley (2009).
Lundrigan & Canter (2001).
Canter & Larkin (1993).
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kan worden door de hoeken tussen de plaatsen delict te analyseren (zie figuur
4).78 De vertaling hiervan in een methode van geografisch profileren laten zij
nog achterwege.

Delict 3
Delict 4

Delict 1
Woning
Delict 2

Range van opereren

Plaats Delict

Figuur 4: Methode met directional angles. Naar: Lundrigan & Canter (2001)
Constanzo en collega’s vonden een samenhang in reisrichting van verschillende
daders. 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.79 Overvallers reizen vaak in de richting van het
centrum van de stad, waarschijnlijk omdat daar de meeste economisch interessante doelwitten voorhanden zijn, maar mogelijk ook omdat de routine van hun
leven hen relatief vaak in het stadscentrum brengt. De hypothese van Lundrigan
en Canter is nu dat als een dader een voorkeur voor een bepaalde reisrichting
vertoont, die kan worden teruggevonden in de gemiddelde hoek tussen alle locaties: bij daders met een bepaalde reisrichting is deze hoek vaker scherp (minder dan 90?, zoals tussen delicten 1 en 2 in figuur 4) dan bot (groter dan 90?).
Godwin benadert het probleem op soortgelijke manier, al verschilt de methode enigszins.80 Op basis van geografische lengte- en breedtebepaling wordt de
hellingshoek berekend tussen woon- of verblijfplaats en de plaatsen delict (zie
figuur 5). Hij vond dat seriemoordenaars in het algemeen een bepaalde richting
78.
79.
80.

Zij lijken hierbij voort te borduren op werk van Constanzo en collega’s die de ruimtelijke autocorrelatie van de richting van reizen van de dader onderzochten. Zie Constanzo, Halperin &
Gale (1986).
Van Koppen, De Poot & Van Koppen (2001).
Godwin (2000b).
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op reizen waardoor niet een hele cirkel, maar een wigvormige figuur ontstaat,
waarbinnen gezocht moet worden naar de dader. Bij studies van serieverkrachters werd met deze methode een met seriemoordenaars vergelijkbaar patroon
waargenomen.81 De reisafstanden en de grootte van het gebied waarin de delicten werden gepleegd, lijken samen te hangen met het soort van verkrachter en
de wijze van slachtofferselectie. Impulsievere daders zouden kleinere afstanden
reizen dan diegenen met een bepaalde fantasie. De exacte methode die Godwin
gebruikt om hiermee geografisch te profileren is overigens door hem nooit expliciet beschreven, maar hij claimt wel succesvol te zijn.

Delict 4

Delict 3
Delict 1

Woonhuis dader
Delict 2

Plaats Delict

Figuur 5: Methode van Godwin (2000a)
Rekenen aan delictplaatsen
Laten we eens aannemen dat we hebben vastgesteld dat een serie misdrijven
door één en dezelfde dader is gepleegd, bijvoorbeeld een serie overvallen. Dat
is wellicht gebeurd aan de hand van de signalementen van de getuigen van

81.

Warren, Reboussin, Hazelwood, Cummings, Gibbs & Trumbetta (1998) en Hazelwood & Burgess (2001).
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de verschillende overvallen82 of met behulp van de overeen komende modus
operandi.83 Over de vraag hoe lang de serie moet zijn voordat een geografisch
profiel mag of kan worden gemaakt, zijn inmiddels heftige debatten gevoerd.84
Sommigen vinden dat minimaal vijf misdrijven nodig zijn. Wij beperken ons tot
de opmerking dat voor het rekenen op locaties van misdrijven er ten minste drie
nodig zijn.
Het aardige van geografische informatie is dat daaraan eenvoudig gerekend
kan worden. De locaties van plaatsen delict kunnen immers eenvoudig in coördinaten worden omgezet. In de meeste methoden van geografische daderprofielen wordt dan ook driftig gerekend en venten de bedenkers ook bijbehorende
computerprogramma’s uit.85 De vraag is echter of die programma’s nu direct
nodig zijn en of al dat gereken nu zulke goede resultaten oplevert.
Onze eigen ervaringen laten zien dat men met een Falkplan-kaart en een passer al een heel eind kan komen.86 Dat levert direct als voordeel op dat de informatie op de kaart samen met enige plaatselijke bekendheid eerder de aandacht
richt op relevante geografische patronen – zoals kanalen, grote wegen of routes
van openbaar vervoer – terwijl die gemakkelijk over het hoofd gezien worden
als men niet meer doet dan X- en Y-coördinaten in te voeren in een bestaand
computerprogramma. Terzijde zij opgemerkt dat ook sociale grenzen – rijke en
arme buurten – een rol lijken te spelen bij reisgedrag van daders.87 Het zal echter ook duidelijk zijn dat een goed GIS-programma zeer behulpzaam kan zijn,
zeker als het om een groot aantal plaatsen delict gaat en de mogelijkheden tot
het berekenen van verschillende routes groot zijn.
Het blijft echter altijd belangrijk om aandacht te besteden aan geografische
omstandigheden en geografische kenmerken van het delict, naast het rekenwerk
dat aan de serie delicten wordt besteed.88 Dat betekent niet dat maar uit de losse
pols geografische analyses gemaakt moeten worden. Dat gebeurde bijvoorbeeld
wel in de zaak van de moord op Marianne Vaatstra in de nacht van 30 april op 1
mei 1999 in Zwaagwesteinde. In die zaak kwamen de profilers tot de conclusie dat
de dader hoogstwaarschijnlijk binnen een straal van 15 km van de plaats delict
woonde. Naar een van hen ons meedeelde, was die conclusie gebaseerd op het
feit dat de dader vermoedelijk op de fiets was gekomen (er waren bandensporen
van een fiets en het was vrijwel onmogelijk door alle bomen langs het laantje
waar het gebeurde een auto te parkeren zonder op te vallen) en 15 km is nu
eenmaal de afstand die je in een uur fietst. Dat ene uur was verder nergens op
gebaseerd. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke analyse weinig zin heeft.
Wij bespreken hieronder de verschillende methoden waarmee aan de plaatsen delict gerekend kan worden om tot een woonplaats van de dader te komen.
Daarbij past opnieuw een waarschuwing: niet alle methoden zijn gefundeerd in
82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.

Zie echter Van Koppen & Lochun (1997) en hoofdstuk 33.
Zie daarover Woodhams, Bull & Hollin (2007), Woodhams, Hollin & Bull (2007) en Woodhams
& Toye (2007).
Zie Rossmo (2005), Snook, Taylor & Bennell (2005), p. 657, Canter (2005) en Canter (2004).
Het bekendste commerciële programma is Rigel van Kim Rossmo (http://www.ecricanada.
com/rigel/index.html). Daarnaast zijn Dragnet van David Canter (http://www.ia-ip.org/
temp/index.php?page=dragnet/) en CrimeStat van Ned Levine (http://www.icpsr.umich.
edu/CRIMESTAT/) vrij verkrijgbaar.
Van Koppen, De Poot & Van Koppen (2000).
De Poot, Luykx, Elffers & Dudink (2005).
Rengert (1989) en Rengert (2004).
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een theorie over het reisgedrag van daders en derhalve is het niet altijd duidelijk
welke methode het beste bij welk soort delict zou passen en of een methode
überhaupt wel zinvol is voor een geografisch daderprofiel.
Als eerste kan de meest eenvoudige berekening worden gedaan, namelijk het
berekenen van het geografisch gemiddelde. Van elke plaats delict wordt daarvoor een X- en een Y-coördinaat vastgesteld, bijvoorbeeld met behulp van de
Rijksdriehoeksmeting.89 Het geografische of rekenkundige gemiddelde is dan
de plaats die bepaald wordt door het gemiddelde van de X-coördinaten en het
gemiddelde van de Y-coördinaten. Dit ziet er erg simplistisch uit, maar in de
praktijk blijkt de voorspelling dat de dader woont in de buurt van het geografische gemiddelde verrassend accuraat.90 Het geografisch gemiddelde is echter
niet zonder problemen. Die zijn er vooral als in de locaties van de misdrijven uit
de serie van enige clustering sprake is. Overigens speelt dit probleem voor alle
methoden van geografische daderprofilering. Zo’n cluster weegt zwaar in de berekening van het gemiddelde, maar kan op grond van het gebeurde misschien
lang niet zo interessant zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld in een park veel misdrijven
uit een serie verkrachtingen hebben plaatsgevonden. Als al deze locaties afzonderlijk in de geografische analyse worden meegenomen, krijgt het park dus een
zwaar aandeel in de bepaling van gemiddelde. Het is de vraag of dat terecht is.
Bovendien is het gemiddelde zeer gevoelig voor delictplaatsen die ver uit elkaar
liggen. Het patroon van een dader die bijvoorbeeld een serie misdrijven in de
directe omgeving van zijn huis pleegt, maar enkele op grote afstand daarvan –
bijvoorbeeld omdat hij toen bij zijn ouders logeerde – wordt met het geografisch
gemiddelde niet gevonden. De gevoeligheid voor dit soort geografische outliers
neemt af als het geometrisch of harmonisch gemiddelde wordt berekend. Maar
het inhoudelijke probleem van het gewicht van bepaalde locaties blijft bestaan.
Er zijn ook methoden die wel op theorieën over reisgedrag van daders zijn
gebaseerd. Zoals gezegd meldt de Rational Choice-theorie dat daders de plaatsen
delict kiezen die zij met de minste moeite kunnen bereiken.91 Dat houdt in dat
de dader bij voorkeur zo weinig mogelijk reist. Als dat principe wordt teruggerekend van een aantal plaatsen delict van misdrijven die door dezelfde dader zijn
gepleegd, dan levert dat het volgende op: de beste voorspelling van de woonplaats van de dader is het punt dat tot alle plaatsen delict gezamenlijk de kleinste
afstand heeft. Deze plaats wordt ook wel ‘het centrum van minimale afstand’
genoemd (zie figuur 6 voor een casusvoorbeeld van de pyromaan van ‘t Zandt).
Dit punt kan overigens slechts iteratief gevonden worden. Iteratief betekent dat
steeds opnieuw een berekening gemaakt moet worden die – als het goed is –
steeds dichter bij de juiste oplossing komt, een exercitie die zonder computer
vrijwel niet kan worden uitgevoerd.92 Deze methode is ook gevoelig voor plaatsen delict die extreem ver weg liggen, maar minder dan het gemiddelde.

89.
90.
91.
92.

De Rijksdriehoeksmeting is een coördinatenstelsel waarin elke plaats in Nederland precies bepaald kan worden. Zie Kadaster (2000).
Snook, Taylor & Bennell (2004).
Zie bijvoorbeeld Brantingham & Brantingham (1984).
Burt & Barber (1996).
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Figuur 6: Centre of minimum distance van serie brandstichtingen
Een ander model dat is gebaseerd op empirisch onderzoek gaat uit van de cirkel die getekend is in figuur 3.93 Het onderzoek laat zien dat dit model in ieder
geval toepasbaar is op overvallen en verkrachtingen, maar het is vermoedelijk
ook bruikbaar voor andere soorten delicten, zoals woninginbraak. Bij dit model
wordt ervan uitgegaan dat de dader binnen een cirkel met als middelpunt zijn
woonhuis op relatief toevallige plaatsen – afhankelijk van het aanbod van objecten – zijn delicten pleegt. De grootte van de cirkel wordt dan bepaald door het
delict dat het verste weg ligt. In casu moet dus gezocht worden naar de kleinste
cirkel die alle delicten omvat.94
Een wat verfijndere variant is de methode van Van Koppen en collega’s waarin op basis van empirische gegevens over reisafstanden bij het soort delict waar
het om gaat cirkels worden getekend rond de plaatsen delict om vervolgens het
gebied te zoeken waarin de cirkels elkaar overlappen (een Venn-diagrammethode; zie figuur 7). Bij een serie overvallen op winkels in Amsterdam zou de straal
van die cirkels bijvoorbeeld 2 km kunnen zijn, omdat uit onderzoek bleek dat de
helft van de winkelovervallen in die stad binnen 2 km van het woonhuis van de
dader worden gepleegd.95 Met deze methode wordt in feite teruggeredeneerd
door de plaatsen te zoeken die binnen 2 km liggen van alle delicten die gepleegd zijn door dezelfde dader.

93.
94.
95.

Zie voor een overzicht Van Koppen, De Poot & Van Koppen (2000).
Zie ook Canter & Larkin (1993).
Van Koppen, De Poot & Van Koppen (2000).
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Zone van overlap
Plaats delict

Figuur 7: Voorspellen van zone waar dader woont op basis van range van opereren. Naar
Van Koppen, De Poot & Van Koppen (2000)
Een wat meer mathematische variant van dezelfde methode werd voorgesteld
door Kim Rossmo.96 Hij vond de bestaande modellen echter een te simpele
weergave van de journey-to-crime-literatuur en bouwde verder op het model van
Brantingham en Brantingham door een formule op te stellen voor het voorspellen van het gebied waar de woonplaats van de dader ligt. De formule van Rossmo
is verder gebaseerd op de distance decay-functie. Hij ontwikkelde een methode
die hij Criminal Geographic Targetting noemde. Deze methode omvat vier stappen.
Ten eerste wordt er een groot rechthoekig gebied gedefinieerd dat alle denkbare
zoekgebieden omvat. Dit gebeurt door van alle plaatsen delict het gemiddelde
verschil tussen de X- en Y-coördinaten afzonderlijk 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 X-coördinaat. Hij neemt aan dat de dader in ieder
geval in dat gebied woont. Vervolgens wordt over het aldus gedefinieerde gebied
een raster gelegd van kleine vierkante gebiedjes, de cellen.
Voor elke cel van het raster wordt vervolgens de afstand tot elke plaats delict
berekend (Zie figuur 8).

96.

Rossmo (2000), p. 195-197.
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Plaats Delict

Figuur 8: Raster voor het berekenen van een geografisch daderprofiel
Dat zou in principe op verschillende manieren kunnen gebeuren. De beste manier zou zijn om daarvoor de afstand over de weg te nemen. In de praktijk is dat
lastig, omdat tussen twee punten in de stad vaak verschillende routes mogelijk
zijn en men niet weet welke route de dader genomen zou kunnen hebben. 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 gelegd
zijn, neemt dan de zogenaamde Manhattan-afstand van elke cel tot elke plaats
delict. In formule ziet dat er als volgt uit:

Dit moge de aangewezen formule zijn voor veel Amerikaanse steden, in Nederland is deze nauwelijks bruikbaar. Hier te lande kan, behoudens bijzondere omstandigheden, niet anders dan de afstand hemelsbreed genomen worden, die
berekend wordt volgens de Stelling van Pythagoras:
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Welk deel van de functie moet worden gebruikt, hangt af van de lengte van de
reis in vergelijking tot de vastgestelde bufferzone (zie figuur 9). Is de afstand
klein, dan valt deze binnen de bufferzone en geldt de functie b van het model. Is
de afstand daarentegen groter dan de bufferzone dan geldt functie a. De resultaten van alle berekeningen van de verschillende plaatsen delict geven voor elke
cel de kans weer dat in die cel de dader woont. Dat kan gevisualiseerd worden
met een oppervlaktemodel waarin voor elke cel wordt aangegeven hoe groot de
kans is dat de dader daar woont (in jargon een zogenaamd jeopardy surface; zie
figuur 10).
Kansverdeling
Bufferzone

Woning

b

a

Figuur 9: Distance decay-functie naar Rossmo (2000)
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Figuur 10: Jeopardy surface: Resultaat van een analyse met Rigel. Bron: Rossmo (2000)
Canter en collega’s hebben een vergelijkbaar programma ontwikkeld, Dragnet.97
In dit programma wordt echter een andere distance decay functie gebruikt, namelijk een negatief exponentiële functie (zie figuur 11). Ook in dit programma
wordt een onderzoeksgebied weergegeven dat prioriteit in de opsporing zou
moeten krijgen. Het totale gebied dat wordt onderzocht, is gedefinieerd als 20%
groter dan de mini- en maximale X en Y coördinaten, waar overheen, net als
bij Rossmo, een raster van cellen wordt gelegd.98 Voor elk van de 13.300 cellen
wordt een kans berekend op basis van de afstand tot de cel waarin de plaats
delict ligt.
Canters programma biedt meer flexibiliteit voor het kalibreren van distance
decay functies op basis van bekende zaken om zo bufferzones en ranges met
verhoogde kans op criminele activiteit weer te geven. Dragnet geeft als product
gekleurde (choropleet) kaarten weer die, vergelijkbaar met de jeopardy surface kaarten van Rossmo, als transparant over een plattegrond gelegd kunnen worden of
in een GIS geïmporteerd kunnen worden (zie figuur 12).

97.
98.

Zie Canter (2000) en http://www.ia-ip.org/temp/index.php?page=dragnet
De grootte van het te analyseren oppervlak lijkt gekozen op basis van technische beperkingen,
er is geen empirische basis die hiervoor een verklaring geeft.
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0

Afstand van woning dader

Figuur 11: Distance decay functie zoals Canter voorstelt

Figuur 12: Dragnet choropleet overlay. Resultaat van een analyse volgens methode Canter
bron: http://www.ia-ip.org/temp/index.php?page=dragnet
Ned Levine’s CrimeStat biedt de meeste opties voor geografisch profileren.99 Zo
kunnen verschillende puntvoorspellingen, zoals onder andere het gemiddelde
en het centrum van minimale afstand, worden berekend. Maar het is ook mogelijk om verschillende distance decay functies voor het maken van een geografisch
99.

Daarnaast biedt CrimeStat een breed scala aan geografische analysemethoden. Zie Levine &
Associates (2000) en http://www.icpsr.umich.edu/CRIMESTAT/.
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profiel te gebruiken. De nieuwste versie van CrimeStat bevat zelfs een Bayesiaans
model voor geografische daderprofilering waarin getracht wordt rekening te
houden met de reisrichting die vergelijkbare daders over het algemeen plegen
te preferen. 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 genomen moeten worden voor de te gebruiken
parameters. Zo ligt definiëren van het analysegebied niet vast zoals bij Rossmo
en Canter, maar kan het aan de casus worden aangepast.
Een interessante variant van het definiëren van een minimaal zoekgebied dat
tegelijkertijd als range van opereren beschouwd kan worden, is de convex hull (zie
figuur 13). Hierbij wordt het kleinste gebied gedefinieerd langs de uiterste locaties van de serie, vergelijkbaar met de cirkel die alle delicten omvat maar met
een veel kleinere oppervlakte.100

Figuur 13: Convex Hull van een serie brandstichtingen
De methoden van Van Koppen, van Rossmo, van Canter en van Levine hebben
meer gemeen dan het op het eerste gezicht lijkt. Steeds wordt op verschillende
manieren getracht voor de recherche een zinvol gebied vast te stellen waarin gezocht kan worden naar de woonplaats van de dader. Het gebruik van de distance
decay-functie door Rossmo of de variant daarvan door Canter is zinvoller dan
uit onze bespreking van het individuele reisgedrag van daders zou lijken. De
distance decay-functie moge dan een slechte weergave zijn van individueel reisgedrag, het kan wel een ander doel dienen. Zoals hierboven is beschreven, werkt
de methode van Van Koppen met cirkels. Hoe groot die cirkels moeten zijn
voor een bepaalde zaak kan moeilijk bij voorbaat vastgesteld worden. Het is om
die reden onverstandig om met vaste cirkels te werken. Het zou beter zijn om
100. Van Schaaik & Van der Kemp (2009).
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de grootte van de cirkels te variëren en bij elke straal op grond van empirisch
onderzoek de kans vast te stellen dat dit de juiste maat is voor deze dader met dit
soort delict. Die kansverdeling neemt de vorm aan van iets dat lijkt op de distance
decay-functie, zoals Rossmo gebruikt. Het probleem met zijn methode is echter
dat hij een vaste distance decay-functie gebruikt terwijl bekend is dat de precieze
vorm van die functie varieert tussen soorten delict en soorten daders.101 Een methode met distance decay-functies die meevariëren met het soort delict, het soort
dader en de geografische omstandigheden is echter nog door niemand toegepast. Vooralsnog is de beste schatting dat de precieze methode van het maken
van een profiel niet zoveel uitmaakt.102
Geografisch profielen zonder rekenen
De gebruikelijke computerprogramma’s van Canter, Rossmo en Levine vergen
nogal wat rekenwerk en een stevige computer. Het is de vraag of dat meerwaarde
heeft. Wij wezen al op het gebruik van een stadsplattegrond. Brent Snook en zijn
collega’s vergeleken complexere en minder complexe methodes.103 Zij definieerden complexiteit van een profileringsmethode als het aantal mathematische
stappen (zoals optellen en delen) die nodig zijn om het profiel te maken. Zij
vonden dat eenvoudige methodes even accuraat waren als de meer complexe en
dat bij elk aantal misdrijven in een serie.
Als eenvoudige methodes het even goed doen, is al dat gereken dan nodig,
vroeg Snook zich vervolgens af. Hij en zijn collega’s vergeleken daarom vervolgens de profielen die computerprogramma’s maakten met de voorspellingen
van de woonplaats van daders door mensen met het blote oog en de natte vinger.104 De proefpersonen kregen tien kaarten met elk een serie van misdrijven
die werkelijk hadden plaatsgevonden. De proefpersonen kregen de volgende
twee hints: (1) De meerderheid van de daders pleegt misdrijven dichtbij hun
woonplaats en (2) De meerderheid van de daders woont in een cirkel die net de
twee van elkaar ver weg liggende misdrijven omvat.105 En het resultaat? Met deze
simpele instructies waren de proefpersonen in staat om een betere voorspelling van de woonplaats van de tien daders te geven dan proefpersonen die de
eenvoudige instructies niet hadden gekregen. Interessanter: de proefpersonen
met instructie waren ook beter dan het computerprogramma voor geografisch
profileren Dragnet van David Canter.
Het nut van geografische daderprofielen
Profilering heeft pas echt zin als het om een serie misdrijven gaat. Daarom moet
eerst redelijkerwijs vastgesteld worden dat een serie misdrijven door dezelfde
persoon is gepleegd. Dat kan, zoals gezegd, op basis van de modus operandi –
dat is de politieterm voor de wijze waarop een misdrijf is uitgevoerd – maar ook
101.
102.
103.
104.
105.

Zie bijvoorbeeld Canter & Hammond (2006).
Canter (2005).
Snook, Zito, Bennell & Taylor (2005).
Snook, Taylor & Bennell (2004).
Dit is de al besproken cirkel-hypothese. Zie Canter & Larkin (1993).
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op basis van het signalement dat getuigen van de dader hebben opgegeven. De
beslissing dat een serie delicten door dezelfde dader is gepleegd op grond van
de modus operandi is geen eenvoudige zaak. De dader doet tijdens het plegen
ervaring op, zodat ook de modus operandi kan veranderen. Dit geldt zeker voor
seksuele en gewelddadige delicten waarbij de interactie tussen de dader en het
slachtoffer het vaststellen van de ‘gebruikelijke’ werkwijze van de dader zeer gecompliceerd maakt.106
Hazelwood en Warren wijzen erop dat bij seksuele delicten een onderscheid
gemaakt moet worden tussen modus operandi, ritueel en signatuur.107 Het rituele aspect van een seksueel delict komt voort uit de fantasie van de dader over
het plegen van het delict. Het gaat hierbij dus om het symbolische gedrag dat
niet noodzakelijk is voor het plegen van het delict. In sommige gevallen kunnen
bepaalde handelingen zowel als onderdeel van de modus operandi als van het
ritueel gezien worden, zoals bijvoorbeeld het vastbinden van het slachtoffer. De
signatuur van de dader beschrijft de unieke combinatie van gedragingen, zowel
vanuit de modus operandi als het ritueel dat als patroon herkenbaar is in de
serie delicten.
De graad van waarschijnlijkheid waarmee uitspraken gedaan kunnen worden over de plaats waar de dader woont, kan op grond van de huidige kennis
over geografisch profileren niet worden gegeven. Het is wel duidelijk dat die
samenhangt met een aantal factoren. Ten eerste is van belang hoe groot de serie
misdrijven is op basis waarvan een uitspraak moet worden gedaan. Hoe groter de
serie, hoe preciezer de uitspraken. Ten tweede speelt een rol hoe groot het zoekgebied in het geografisch profiel is en die grootte hangt weer samen met het
type misdrijf, kenmerken van de dader (en de mate waarin getuigenverklaringen daarover zekerheid geven), zijn werkwijze en manier van reizen en de plaatselijke geografische omstandigheden. Hoe kleiner de reisafstand kan worden
geschat, hoe preciezer de uitspraken zijn die kunnen worden gedaan. Ten derde
verschillen misdrijven in de mate waarin onderzoek op de plaats delict en het
ondervragen van getuigen gedifferentieerde informatie opleveren over delict en
dader. En hoe gedifferentieerder de informatie, hoe preciezer een geografisch
profiel kan zijn. Zo levert onderzoek in een seksuele moord meestal aanzienlijk
meer informatie over het delict en de dader, dan een eenvoudig misdrijf als een
overval. Van geografische profilering moeten daarom met de huidige stand van
de wetenschap geen wonderen worden verwacht.
Niettemin kan geografisch profileren soms een zinvolle bijdrage leveren aan
de praktijk van het politieonderzoek. Dat heeft te maken met de plaats die het
inneemt binnen het scala van methodes dat de recherche ter beschikking heeft.
Als prototype kan daarvoor gelden het onderzoek waarvoor meestal een recherche bijstandsteam (RBT) wordt ingesteld dat tegenwoordig Team Grootschalige Opsporing (TGO) wordt genoemd; moord en doodslag, verkrachting en
serieovervallen waarbij niet direct sprake is van een bekende dader. In dergelijk
onderzoek worden veel verschillende en uiteenlopende methoden toegepast,
zoals technisch sporenonderzoek op de plaats delict, een buurtonderzoek, sociale verkenningen, verhoren van familie en bekenden van het slachtoffer, tele-

106. Grubin, Kelly & Brunsdon (2001).
107. Hazelwood & Burgess (2001).
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foontaps en de inzet van een observatieteam.108 Elke methode levert op zichzelf
genomen een geringe kans tot oplossing van het delict, waarbij vooraf slecht kan
worden voorspeld welke methode of combinatie van methoden tot oplossing van
de zaak zal leiden. Meestal levert een buurtonderzoek bijvoorbeeld weinig op,
maar soms heeft een buurman net iets cruciaals gezien; vaak levert een telefoontap niets op, maar soms leidt informatie tot de naam van de dader.
Verwacht kan worden dat geografisch profileren vooral in samenhang met
andere opsporingsmethoden kan bijdragen tot de oplossing van een misdrijf.
Dat zal bijvoorbeeld gebeuren als de recherche een aantal mogelijke verdachten
heeft, waarbij de mogelijke woonplaats van de dader een indicatie geeft van de
meest waarschijnlijke verdachte.
Afwijkende daders
De recht-toe-recht-aan methode van het tekenen van cirkels – of meer mathematische varianten daarvan die wij hierboven bespraken – ziet er dus fraaier uit
dan de politiepraktijk toelaat. Daar zullen altijd afwijkingen van het patroon
gevonden worden. Een deel van die afwijkingen bespreken wij hier. De eerste zes
houden verband met kenmerken van de dader, de overige met de omstandigheden waaronder de delicten worden gepleegd.
1. De dader heeft geen vaste woonplaats. Een deel van de daders heeft geen vaste
woon- of verblijfplaats. Dat betreft, zo leert de ervaring, niet alleen dak- en thuislozen, maar ook groepen buitenlanders die al delicten plegend door het land
trekken. Zodra uit getuigenverklaringen het vermoeden rijst dat het om een van
deze categorieën gaat, heeft het opstellen van een geografisch profiel alleen zin
als er indicaties van tijdelijke verblijfplaatsen in het opsporingsonderzoek naar
boven zijn gekomen.
2. De dader heeft meerdere punten van vertrek. In de bespreking hierboven hadden wij het steeds over het woonhuis van de dader als uitgangspunt voor zijn
delicten. Een dader kan echter tegelijkertijd meerdere punten van vertrek hebben, zoals bijvoorbeeld het eigen woonhuis en het werkadres, maar ook achtereenvolgens andere punten van vertrek. Enige jaren geleden was bijvoorbeeld in
Amsterdam een verkrachter actief. Het bleek later een Joegoslaaf te zijn die hetzelfde in Joegoslavië en in Duitsland had gedaan toen hij daar eerder woonde.
Hij werd in Amsterdam actief op het moment dat hij daar bij zijn tante logeerde
maar moest uiteindelijk in Joegoslavië worden aangehouden. Dergelijke problemen mogen dan in de minderheid van de zaken spelen,109 maar bij een profiel in
een concrete zaak moet daarmee wel rekening worden gehouden.
De twee bovenstaande problemen kunnen ook worden gezien in het onderscheid dat Canter en Larkin vaststelden tussen commuters en marauders.110 In hun
studie naar serieverkrachters stelden zij de cirkel-hypothese op, die wij eerder
beschreven. Daarbij constateerden ze dat niet alle daders binnen hun range van
108. Zie hoofdstuk 11 over het rechercheonderzoek in het algemeen.
109. Canter & Gregory (1994), Davies & Dale (1995) en Rossmo (2000).
110. Canter & Larkin (1993)
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opereren wonen. Een aantal daders bleek vanuit hun ankerpunt te reizen – commuters – naar een gebied om hun delicten te plegen (zie figuur 14), waar het
merendeel wel binnen hun werkgebied woonden (de marauders) (zie figuur 15).
Dit onderscheid is belangrijk voor geografische daderprofilering omdat commuters moeilijk kunnen worden geprofileerd.

Figuur 14: Commuter naar Canter en Larkin (1993)
Noot: De stippen zijn de plaatsen delict waar omheen de range van opereren is getekend.
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Figuur 15: Marauder naar Canter en Larkin (1993)
Noot: De stippen zijn de plaatsen delict waar omheen de range van opereren is getekend.
3. Er zijn meerdere daders. Er bestaat geen empirische basis op grond waarvan uitspraken gedaan kunnen worden over de woonplaatsen als delicten door meerdere daders worden gepleegd. Dat geldt des te meer als een serie delicten door
een dadergroep in wisselende samenstelling wordt uitgevoerd. Meerdere daders
kunnen op de pleegplaatsen verschillende effecten hebben. Zo zou verwacht
kunnen worden dat vooral een dominante dader de plaats van het misdrijf bepaalt, of dat verschillende daders hun range van opereren poolen, zodat een
grotere zoekruimte naar geschikte objecten ontstaat en derhalve ook vanaf de
plaats delict gerekend verder gezocht moet worden naar de woonplaatsen van
de daders.111
4. Dader heeft atypische routine. Zoals gezegd is het uitgangspunt bij geografische profilering dat criminaliteit het patroon van routine volgt dat de crimineel
ook anderszins heeft. Als een crimineel een afwijkende routine heeft, zal zijn
criminaliteit die vermoedelijk ook volgen en heeft een geografisch daderprofiel
weinig zin.
5. Dader wijkt af van zijn routine. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de
criminelen zich aan hun routine houden, want anders wordt het met profileren
niets. In een eerder onderzoek kwamen wij bijvoorbeeld twee overvallers tegen
die behoorlijk actief waren in Eindhoven.112 Zij hadden zich gespecialiseerd in
111. Zie voor een gevalsstudie naar geografische groepsprofiling (Van der Kemp & Stuart (2009)).
112. Zie Van Koppen & Jansen (1999). Deze zaak is daar niet besproken.
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zogenaamde openingsovervallen op banken. Op een gegeven moment kregen
zij het vermoeden dat de plaatselijke politie hen in de gaten kreeg. Zij besloten
daarop voor hun overvallen uit te wijken naar het noorden des lands, huurden
een auto, reden een week in het Noorden rond en kozen uiteindelijk een bank
die slechts ’s middags geopend was, zodat zij voor een openingsoverval niet te
vroeg hun bed uit hoefden. Overigens liepen zij bij hun eerste overval in het
Noorden tegen de lamp door het actieve ingrijpen door één van de slachtoffers.
6. De seriematigheid staat niet voldoende vast. Niet in alle gevallen lukt het de
politie om op basis van de plaats delict of getuigenverklaringen uitspraken te
doen over alle belangrijke onderdelen van de modus operandi of ritueel van
het delict. Soms kan daarom niet met voldoende zekerheid worden gezegd of
het delict een onderdeel is van een serie van dezelfde dader. Soms is er gebrek
aan informatie over essentiële elementen van de modus operandi die nodig zijn
voor het opstellen van een geografisch profiel. Bij overvallen is bijvoorbeeld niet
altijd duidelijk met welk vervoermiddel de overvaller naar de plaats delict kwam.
Dat laatste is van belang voor het schatten van de range van opereren: van de
overvallers die bijvoorbeeld op de fiets naar de overval komen woont 78% minder dan 6 km van de plaats delict, terwijl van overvallers met een auto juist 55%
verder dan 6 km van de plaats delict woont.113

Afwijkende omstandigheden
7. De ruimte wordt verstoord door bijzonderheden. Het ideaaltypische model dat wij
hierboven gaven, wordt uiteraard ook verstoord door de manier waarop de
ruimte is ingericht. Zo zal de overvaller die aan de Boulevard Barnaart in Zandvoort woont slechts een deel van zijn cirkel kunnen vullen. In eerdere, niet gepubliceerde analyses vonden wij bijvoorbeeld dat het stratenpatroon in Amsterdam
een barrière vormt. In Amsterdam worden meer dan in Rotterdam overvallen
gepleegd langs lijnen van openbaar vervoer. In Rotterdam worden juist veel
meer overvallen met de auto uitgevoerd. De inrichting van de stad, waarbij Rotterdam na het bombardement door de Duitsers in 1940 veel meer geschikt is
voor vervoer met de auto dan Amsterdam met zijn veelal smalle straten, zorgt ervoor dat in Rotterdam relatief meer met de auto114 en over grotere afstand wordt
overvallen. Mede daardoor zijn in Rotterdam de overvallen meer verspreid en in
Amsterdam vaker in de buurt van een openbaar vervoersverbinding.115
8. Objecten zijn niet aselect verdeeld in ruimte. De fraaie cirkels worden eveneens
verstoord doordat geschikte objecten voor een misdrijf niet aselect over de ruimte zijn verdeeld. Wij vonden bijvoorbeeld dat er bij overvallen in Amsterdam
een ‘trek’ naar het centrum is, eenvoudigweg omdat daar nu eenmaal meer
geschikte objecten, zoals winkels en banken, zijn om te overvallen.116 Bij een
analyse voor een geografisch profiel moet daarom eveneens rekening gehouden
113. Van Koppen & Jansen (1998).
114. In 47% van de gevallen tegen 32% in Amsterdam. Zie Van Koppen & Jansen (1998).
115. Bij dit soort spreidingsproblemen kan ook een rol spelen dat mensen in de ruimte allerlei
psychologische barrières of mogelijkheden ervaren. Zie voor een uitgebreid overzicht daarvan
Kitchin & Blades (2002).
116. Van Koppen, De Poot & Van Koppen (2000) en Van Koppen, De Poot & Van Koppen (2001).
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worden met het soort objecten waarop de betrokken crimineel zijn misdrijven
richt en de manier waarop die objecten in de ruimte zijn verdeeld.
9. Serie te kort om veel over te zeggen. Bij een enkel delict kan de dader overal in
de cirkel wonen. Als het delict in een stad is gepleegd, wonen daarin dermate
veel mensen dat een analyse weinig zinvol is. Bij toename van het aantal delicten
wordt dat steeds zinvoller. Soms is een serie echter eenvoudigweg te kort om iets
zinvols te zeggen. Er moet bovendien rekening gehouden worden de mogelijkheid dat niet alle overvallen van een bepaalde dader bekend zijn.
10. Plaats delict staat onvoldoende vast. Bij een overval op een winkel is de plaats
van het delict evident. Dat is het echter niet altijd bij andere soorten delicten.
Zo laat het onderzoek zien dat men bij verkrachtingen niet moet kijken naar de
plaats waar de verkrachting heeft plaatsgevonden, maar naar de plaats waar de
dader het eerst ‘contact’ heeft gemaakt met het slachtoffer.117 Daarover kan een
slachtoffer niet altijd voldoende inlichtingen geven. Dat geldt nog in versterkte
mate bij seriemoorden waarin de politie alleen bekend is met de plaats waar het
lijk is achtergelaten, niet met de contactplaats en de moordplaats.
Bovenstaande tien punten118 laten zien dat uitspraken over de plaats waar de
dader woont zelden gedaan kunnen worden door het simpelweg tekenen van
cirkels of rekenwerk. Om dezelfde reden lijken meer mathematische methoden
van geografisch profileren weinig soelaas te bieden voor de recherchepraktijk.
Daarvoor is nog een andere reden. Dergelijke mathematische modellen lijken
sowieso meer geschikt voor misdrijven in Amerikaanse steden waar vaak de straten een rechthoekig patroon vormen.119
Aan de andere kant is in veel opsporingsonderzoeken informatie beschikbaar die aanpassingen in het model rechtvaardigt. Soms blijkt bijvoorbeeld uit
getuigenverklaringen of uit het onderzoek op de plaats delict dat de dader ter
plaatse bijzonder goed bekend was, hetgeen consequenties kan hebben voor
de geschatte reisafstand van de dader. Dat geldt bijvoorbeeld voor de eerder
genoemde seksuele moord op Marianne Vaatstra. De plaats waar de moord werd
gepleegd, leek zo goed gekozen door de dader dat hij hoogstwaarschijnlijk in de
directe omgeving van de plaats delict woont.
Ook op andere manieren kunnen de ruimtelijke verdeling van delicten en afwijkingen van het gangbare patroon zinvolle opsporingsinformatie verschaffen.
Zo kan ook het geografisch patroon van de routine activiteiten van het slachtoffer inzicht geven hoe de dader op zoek is geweest naar slachtoffers. Daarnaast
kunnen geografische uitbijters in een serie delicten, maar waarvan wel met redelijke zekerheid is vastgesteld dat dezelfde dader ze pleegden, belangrijke informatie verschaffen.

117. Hazelwood & Burgess (1995), Van den Eshof, De Kleuver & Ho Tham (1997) en Warren, Reboussin, Hazelwood, Cummings, Gibbs & Trumbetta (1998).
118. Afkomstig van Van Koppen, De Poot & Van Koppen (2000).
119. Dit geldt overigens ook voor een deel voor het tekenen van cirkels. Cirkels, zoals in figuur 7 zijn
gebaseerd op de hemelsbrede afstanden. Door het stratenpatroon is meestal de reisafstand van
woonhuis tot de cirkel niet in alle richtingen gelijk.
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Conclusies
De bovenstaande bespreking van daderprofielen en van geografische profielen
was nogal kritisch. Dat is vooralsnog gerechtvaardigd. Het onderzoek laat zien
dat daderprofielen maar matig behulpzaam zijn bij de opsporing, de profilers
zichzelf overschreeuwen in de presentatie van hun resultaten en de theoretische
basis van veel werk van profilers zwak tot niet bestaand is. Over geografische profielen kunnen we iets positiever zijn. Die helpen soms, leveren soms interessante
informatie op, maar moeten vooral eenvoudig worden gehouden zonder poespas als ingewikkelde computerprogramma’s. Beide gebieden zijn echter volop in
ontwikkeling. Er zijn onderzoekers die thans onderzoek doen dat kan leiden tot
betere theorievorming en een betere praktijk van daderprofilering.
Aanbevolen literatuur
Een goed overzicht van de stromingen in de daderprofilering wordt gegeven
door Scotia Hicks en Bruce Sales.120 David Canter en Donna Youngs verzamelden de bekende artikelen op het gebied van geografische profilering.121

120. Hicks & Sales (2006).
121. Canter & Youngs (2008a) en Canter & Youngs (2008b).
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