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Populaire criminelen: een enigma in onze traditie1

1 Inleiding

In wat volgt ga ik trachten te achterhalen waarom zware criminelen tijdens
hun leven bij grote gedeelten van de bevolking een zekere populariteit
genieten en in een historische context uitgroeien tot ware volkshelden. In
een aantal gevallen evolueren ze zelfs tot iconen in culturen die zichzelf
beschaafd en geciviliseerd noemen. Dezelfde culturen waar de angst voor
criminaliteit in vormen van onveiligheidsgevoelens één van de belangrijkste
politieke struikelblokken is, maar waar tevens hypes ontstaan rond uiterst
criminele filmpersonages à la Hannibal Lecter. De vraag waarom criminelen
populair worden, benaderen we vanuit een cultuursociologisch oogpunt. Ik
vraag me af waarom collectiviteiten op bepaalde ogenblikken sympathie
vertonen voor misdadigers en vooral wat dit fenomeen ons kan leren over
deze collectiviteiten. Aansluitend wordt een antwoord geboden op de vraag
waarom bepaalde criminelen op de sympathie van de bevolking kunnen
genieten en anderen als uitschot uitgespuwd worden.

In de hedendaagse analyse van de populaire crimineel neemt een klassieker
als Robin Hood nog steeds een centrale positie in. Het is dan ook aan deze
figuur dat we eerste gedeelte van het onderzoek zullen opdragen. Naast een
presentatie van het Robin Hood verhaal zoals we het in ons collectief
geheugen kennen, wordt ook werk gemaakt van een biografische en
historische duiding van de figuur.

Op basis van de gepresenteerde schets zullen in het tweede gedeelte van
deze paper de cruciale elementen uit het Robin Hood-script distilleren. Deze
elementen vormen de basis voor het verdere onderzoek naar de populaire
crimineel. De sociologische studie van de criminele held wordt traditioneel
opgevat vanuit een marxistische benadering en legt de nadruk op sociaal
banditisme. De cultuurstudie die we zelf aanvatten neemt met dit
uitgangspunt geen vrede.

                                          
1 Deze paper omvat een uittreksel van het doctoraal proefschrift in voorbereiding.

Het bevat de voornaamste elementen uit het theoretisch kader dat gehanteerd
wordt in de studie van populaire criminelen in Vlaanderen in de 20ste eeuw. Op
zoek naar Robin Hood figuren in Vlaanderen doorheen de 20ste eeuw wordt de
krant "Het Laatste Nieuws" inhoudelijk bekeken. Alle edities tussen 1 januari
1900 en 31 december 1999 zijn het datamateriaal waarop gewerkt wordt.  Als
steekproef wordt geopteerd om steeds om de 8 dagen de krant door te nemen.
Wanneer een case ontdekt wordt dan wordt deze echter wel gevolgd ongeacht de
steekproef.



2 Er was eens…

"… héél lang geleden in de bossen van Sherwood. Robert Locksley, een smalle
fijngebouwde boerenjongen kijkt naar het wonderbaarlijke natuurtafereel van
een prachtige hinde met haar jonge kalf. Plotseling wordt de lucht doorklieft
door het suizen van een pijl. De pijl treft de hinde dodelijk in de borst en het
prachtige dier zakt in elkaar. Verbouwereerd draait Robert zich in de richting
van de schutter. "Welke lafaard haalt het in zijn hoofd een hinde met een jong
te doden." "Jij, Robert Locksley", antwoord de schutter. "In de naam der wet
sta je onder arrest. De aanklacht luidt het doden van een koninklijke hinde. Er
zijn getuigen die jou het dodelijk schot hebben zien lossen". Vanachter de
bomen duiken een tiental soldaten te voorschijn.

Robert Locksley herkent de man die hem aanspreekt. Het is Sir Guy of
Gisborne. Robert wist dat hij zijn bloed wel kon drinken. Zowel Sir Guy als de
Sheriff van Nottingham wensten hem al langer dood. Sir Guy wou immers
beslag leggen op de Locksleyhoeve. De Sheriff van zijn zijde had orders
gekregen om iedereen te doden die een woord van kritiek durfde te uitten
tegenover Prins John. Robert verkondigde zonder schroom dat het hoog tijd
werd dat Koning Richard Leeuwenhard terugkeerde van zijn strijd tegen de
Saracenen in het Verre Oosten. Sinds zijn vertrek was Engeland immers
uitgegroeid tot een zeer onaangename plek om te vertoeven.

Tegen de overmacht waarvoor hij staat heeft Robert geen kans en hij laat zich
door twee in maliën gehulde soldaten boeien. Aan de handen gebonden wordt
hij door het woud van Sherwood gevoerd. Op een plek in het bos waar het pad
dat ze beliepen verbreedde hoorde Robert plotseling de roep van een uil. En
nog één en nog één en plots leek de hele omgeving wel een broedplaats van
uilen.

Vanuit het niets springen twee figuren vanuit een brede eik op Sir Guy. Het
gewicht van de twee bonkige mannen sleuren hem met geweld van zijn paard.

De groep soldaten wordt langs alle zijden omsingeld, ze staan machteloos.
Robert hoorde verscheidene verhalen van onverschrokken roversbenden in de
bossen, maar zelf had hij nog nooit één in levende lijven gezien. Een grote man
treedt uit de groep rovers naar voor. Met een houw van zijn zwaard snijdt hij
de beurs van Sir Guy van zijn riem. Met een volgende zwaai wenst hij Sir Guy
te onthoofden. "Stop", roept Robert, "Je hebt wat je wil. Er is geen reden hem
te doden." "Wie ben jij om mij bevelen te geven", vraagt de grote man. "Wie ben
jij om een ongewapende man te doden", beantwoord Robert met een vraag. De
leider van de groep aarzelt, de aanblik van die fiere jonge man hult hem in
schaamte. Hij steekt zijn zwaard terug in de schede en besluit met de hulp
van zijn manschappen Sir Guy met de rug gebonden aan één van zijn
soldaten op een paard terug naar Nottingham te sturen. Robert wordt geboeid
meegenomen.



In zijn kasteel wacht de Sheriff van Nottingham op de terugkeer van Sir Guy
van Gisborne. Eindelijk zou hij verlost zijn van die lastige verrader Robert
Locksley. Met zijn gedachte bij de gevangschap van die verrekte boerenzoon,
hoort hij gejoel en gelach vanop het binnenplein. Zijn kleine gestalte gebiedt
hem op de tippen van de tenen te staan om door het raam te kijken. Op het
plein ziet hij de oorzaak van de hilariteit. Zijn gezich loopt rood aan van
woede. "Wat is er gebeurd", roept hij Sir Guy toe. "Heb je Robert Locksley
gevangen?" "Neen", antwoordt Sir Guy, "We werden overvallen door een bende
rovers in de bossen van Sherwood. Maar ze namen hem geboeid mee en de
leider zag er niet direct uit alsof hij hem nog lang in leven zou houden." Deze
gedachte stelt de Sheriff enigszins gerust. De kans was klein dat Robert zou
overleven in de handen van die bloeddorstige rovers.

Op een tiental kilometer van Nottingham in het hart van de bossen van
Sherwood zit Robert met de leden van de bende rond een groot kampvuur.
Robert vertelt zijn metgezellen zijn levensverhaal en het onrecht dat hem
aangedaan werd. De mannen zijn het allemaal eens. De laatste tijd wordt het
land overschaduwd door onrecht. "Dood aan Prins John", roepen ze in koor.
"Dood aan de sheriff". Het gejoel gaat door tot de leider het woord vraagt.
"Leve Koning Richard", roept hij. "Laat hem vlug terugkeren", voegt Robert er
aan toe.  "Door het beleid van Prins John zijn wij allen gedwongen tot het
verlaten van onze woningen, tot dit nieuwe leven in de bossen". "Tot het roven
en moorden", vult één van de mannen aan. "Waarom beroven we de rijken niet
van hun rijkdom en verdelen we de buit niet onder degenen die lijden onder
het beleid van Prins John?", vraagt Robert. Zijn metgezellen kijken hem
vragend aan. Dan wordt de stilte doorbroken. "Wil je onze groep vervoegen?",
vraagt de leider Will. "Ik heb weinig keuze", lacht Robert. "Dan moet je
dringend een andere naam krijgen", stelt Will. "Wat denk je van Robin O'
Greenwood?" of "Robin Wood?" "Aanwezig", klinkt een stem uit de
achtergrond. "Waarom geen Robin Hood?" Iedereen is het eens, de naam past
als gegoten. "Wat kan Robin Hood onze groep bijbrengen", vraagt één van de
omstaanders. "Hij ziet eruit als een jongen", treedt een ander groepslid bij. "Ik
kan een land ploegen", antwoordt Robin Hood. "Heel nuttig in het woud",
repliceert de criticus "Ik kan goed overweg met vee", probeert Robin Hood. "In
het woud zijn enkel herten". "Ik kan mijn boog hanteren", antwoordt Robin
Hood. "Nooit zo goed als Will. Daar wed ik op", roept iemand uit het publiek.

"Laten we een wedstrijd houden", roepen een aantal van de mannen. "Laat
ons zijn talent testen". Will en Robin stemmen in met een wedstrijd
boogschieten. Een lintje wordt een heel eind verder aan een tak van een dikke
eik gehangen. Robin mikt, houdt zijn adem in en schiet. De pijl zoeft door de
lucht en plant zich op enkele centimeters van het lint. Will spant zijn boog en
schiet. Zijn pijl komt tussen het lint de pijl van Robin terecht. Robin
concentreert zich op zijn tweede schot. Hij richt en lost de spankoord. Zijn
tweede pijl doorklieft het lint dat zachtjes naar beneden dwarrelt.

"Niet slecht voor een boerenjongen", stelt de criticus vast. De bendeleden zijn
laaiend enthousiast. Voor het eerst heeft hun leider Will zijn meerdere moeten



onderkennen in een wedstrijd boogschieten. De mannen omhelsen hem een
voor een. Robin is de leider die ze misten. Zijn enthousiasme,  zijn speelsheid
en het vertrouwen dat hij uitstraalt maken van hem in een mum van tijd de
onbetwiste leider van de bende.

De groep groeit al snel uit tot een waar leger van meer dan 100 mannen.
Onder Robins leuze "Besteel de rijken, geef aan de armen" maken de
goedgetrainde mannen de bossen van Sherwood en omstreken onveilig. Vele
honger lijdende families vinden op een morgen een goedgevulde zak met eten
op hun erf of aan de voordeur. De armen dragen hem op handen, de rijken
haten hem. In het bijzonder de Sheriff van Nottingham, Sir Guy van Gisborne
en de abt van St Mary.

Op mooie zomerdagen kan men de rovers meestal jagend aantreffen. Zo ook
Robin Hood wanneer hij plots op de brug over een snel stromend riviertje de
grootste man opmerkt die hij ooit gezien heeft. De reuzachtige man staat in het
midden van de brug. "Gelieve mij door te laten", vraagt Robin de man
vriendelijk. "Ik was hier eerst", antwoordt de reus. Ontevreden met het
antwoord schiet Robin Hood vliegensvlug een pijl door de hoed van de kolos.
"Een veer voor je hoed", lacht Robin de reus toe. Zonder verpinken kruist de
reus zijn vechtstok over de weg. "Wil je nog steeds oversteken", vraagt de
reus. Robin Hood breekt een forse tak van een boom en sprint op de kolosale
figuur in. De twee beginnen een gevecht op leven en dood. De reus is veel
sterker, Robin Hood dan weer vlugger. De reus is echter te sterk en met een
harde klap op de kop slaat hij Robin Hood in het water. De reus begeeft zich
naar de plaats waar Robin Hood het water inviel. Hij kijkt over de reling van
de brug, maar ziet niets. Opeens voelt hij de aanwezigheid van iemand in de
rug. Hij draait zich om en staat oog in oog met Robin Hood, klaar om hem de
schedel in te slaan. "Proficiat, je hebt mij, Robin Hood, overwonnen. Je bent
erg sterk met de wapenstok", feliciteert Robin Hood de gigant. "Ik was naar je
op zoek", antwoordt de reus, "Mijn naam is John, Little John". Een
vriendschap voor het leven was geboren.

Met de hulp van Little John en zijn andere vrienden maakt Robin Hood de
buurt erg onveilig voor de rijken. De autoriteiten zijn onmachtig en voor de
ogen van volk worden ze bestolen en voor schut gezet. Bij hun zoveelste
bevrijding van ter dood veroordeelde vrienden loopt Robin Hood pardoes op
een beeldschone dame. Terug in het bos wil Robin Hood zo vlug mogelijk de
identiteit achterhalen van deze oogverbindende verschijning. Lady Marian
werd tien jaar terug uitgehuwelijkt aan Sir Guy van Gisborne. Lady Marian
was toen nog een kind en Sir Guy deed maar weinig moeite om aardig te zijn.
Het huwelijk is een schuldverheffening voor de familie van Lady Marian. Van
liefde tussen de twee is hoegenaamd geen sprake. Ze haat hem! De plotse
kennismaking met die stoutmoedige rover doet haar echter blozen. Nooit kon
ze vermoeden dat ze elkaar heel gauw zouden terugzien.

Enkele dagen na de gewaagde bevrijding van hun vrienden besluit Robin
Hood deel te nemen aan de jaarlijkse prestigieuze wedstrijd boogschieten.



Robin Hood verkleedt zich als oude man en slaagt erin zich als deelnemer aan
de wedstrijd in te schrijven. Robin Hood bespeelt het publiek door geheel
onverwacht meesterlijke schoten af te leveren. Het wordt een tweestrijd
tussen Sir Guy, de uitgesproken favoriet en de bijzonder getalenteerde
stokoude man. De ene pijl na de andere doorklieft de roos. De laatste pijl van
Sir Guy doet de toeschouwers naar adem happen. De pijl heeft zich perfect in
het midden van de roos gepland. Een beter schot is gewoon niet mogelijk,
tenzij… De oude man concentreert zich en vuurt. Met een razende vaart
doorklieft zijn schot de pijl van Sir Guy. Als een hoop strooitjes hangt de pijl
van Sir Guy om de pijl van de oude man. Terwijl iedereen verbouwereerd naar
de trillende pijl staart, ontdoet Robin Hood zich van zijn vermomming. Voor de
eretribune groet hij Lady Marian en daagt hij de aanwezige adel uit. De hele
bende van Robin Hood verschuilt zich onder het publiek en zoekt de meest
strategische plaatsen uit. In een mum van tijd worden de soldaten van de
Sheriff overmeesterd. Robin en zijn bende ontvreemden de schat van de
Sheriff, zetten de autoriteiten voor de zoveelste keer in hun blootje en trekken
zegevierend en onder luid applaus terug naar het bos van Sherwood. In
amazone gezeten wordt Robin Hood geflankeerd door zijn bloedmooie geliefde.

In het bos wordt een gigantisch feest gehouden ter ere van hun grandiose
overwinning en natuurlijk ook voor de liefde tussen Robin en Marian. Korte tijd
later keert de ware koning van het land, Richard Leeuwenhart, terug van zijn
kruistocht…

2.1 De zoektocht naar de biografie van Robin Hood.

Wie was toch die mysterieuze man en waar leefde hij? Wie mythes en
legenden aan een grondig onderzoek onderwerpt, komt altijd wel
aanknopingspunten tegen met mensen of plaatsen die werkelijk bestaan
hebben. Robin Hood kan in dit opzicht vergeleken worden met een
mythische figuur als Koning Arthur of, waarom ook niet, de mythe rond de
Heilige Graal. Dergelijke mythes zijn zo fascinerend dat ze de
nieuwsgierigheid aanwakkeren en dat velen er een persoonlijke queste van
maken om de mythe of de legende te ontsluieren. En dat geldt natuurlijk ook
voor onze protagonist Robin Hood. Vele historische studies hebben zich op
de vraag naar de identiteit van Robin Hood het hoofd gebroken. Volgens
Knight (Knight 1994), een vooraanstaand Robin Hood-deskundige, moet die
drang naar de biografie van Robin Hood gezien worden in de
individualisering en de verwetenschappelijking van ons wereldbeeld. Daar
waar in het verre verleden het bestaan van de figuur als aannemelijk
beschouwd werd, moet daar sinds de 16de eeuw angstvallig een naam, een
plaats en een datum op geplakt worden.



2.2 De oorsprong van het Robin Hood verhaal.

De Robin Hood zoals we hem vandaag kennen is in geen lichtjaren een
evenbeeld van de oorspronkelijke Robin Hood.  Als er al sprake zou zijn van
een enige echte werkelijk bestaande persoon met de levenswandel die
enigszins gelijkenissen vertoond met Robin Hood, dan lijkt hij in niets meer
op de door ons gekende held. Een blik doorheen de historiek van het verhaal
leert ons vele verschillende Robin Hoods kennen. Het verhaal getuigt immers
van een grote flexibiliteit met steeds een sterke nadruk op populaire
dramatiek. Maar het ene moment is hij een sterke rebelse anti-autoritaire
reformist, het andere moment is hij een romantische conservatief. [Prassel,
1993: 9] (Prassel 1993).

De invulling van het verhaal van Robin Hood evolueert doorheen de tijd
naargelang de ideologische context en de technische specificiteiten van de
media. Steeds opnieuw als er sprake is van een weerstand van een sociale
klasse of een religieuze strekking tegen de produktiewijzen of autoritaire
gezagsvoering zien we de figuur van Robin Hood in de media opduiken. Of…
hoe een mythe niet gebonden is aan een specifieke ideologie, maar kan
bestaan op basis van zijn narratieve kracht. Doordat maar weinig met
zekerheid kan verteld worden, is de mythe van Robin Hood gemakkelijk
plooibaar voor verschillende ideologieën. Voor rechts was hij een voorstander
van de ware monarchie, voor links vocht hij voor de onderdrukten en voor de
anarchisten ondermijnde hij de bestaande autoriteiten (Prassel, 1993). Elke
gemeenschap lijkt zo zijn eigen Robin Hood te ontwikkelen. Een historisch
overzicht van de evolutie van het Robin Hood - verhaal is dan voornamelijk
een weerspiegeling van denktradities.

De juiste identificatie van de figuur Robin Hood heeft voor het
cultuursociologisch onderzoek naar de mythe weinig of geen betekenis. Of
Robin Hood nu wel of niet echt bestaan heeft, waar en wanneer hij leefde
draagt weinig of niets bij tot het onderzoek naar het gebruik van de Robin
Hood - mythe. De biografie heeft vooral commerciële waarde. De legende van
Robin Hood levert miljoenen Engelse ponden op als toeristische trekpleisters
en dit voor verscheidene plaatsen in Engeland en Schotland. Verschillende
studies wijzen immers evenveel 'echte' Robin Hoods aan op nog eens
evenveel locaties. Het is trouwens veel aannemelijker dat de Robin Hood
mythe ontstaan is uit een versmelting van verscheidene figuren en fabels,
eerder dan uit één authentiek bestaande persoon. Met andere woorden zelfs
als Robin Hood niet zou bestaan hebben, dan nog is de kans groot dat de
mythe van een Robin Hood zou bestaan. De naam Robin Hood levert op zich
geen meerwaarde. De structuur of het skelet van de mythe en de constructie
van het verhaal leveren daarentegen wel een beeld van het menselijke
denken.



3 Structuur van het Robin Hood - verhaal

Veel belangrijker voor een hedendaagse cultuursociologische analyse zijn de
fundamentele elementen in het Robin Hood - verhaal die de tand des tijds
doorstaan hebben en hun aantrekkelijkheid blijven behouden. Het
gepresenteerde verhaal van Robin Hood is een synthese van verschillende
verhalen. Het geeft een beknopt beeld van het Robin Hood sprookje zoals we
het in ons collectief geheugen kennen en aan onze kinderen doorgeven. De
details worden ingekleurd naar het believen van de verteller. Maar, of de
verteller nu rechtstreeks uit Hollywood komt aandraven of in een knusse
zetel voor de haard met zijn kleinkinderen zit, de verteller zal zijn verhaal
steeds ophangen aan een aantal centrale elementen. Het zijn ankerpunten
waarrond het verhaal wordt opgebouwd. En het zijn deze ankerpunten die
stabiel zijn in de tijd en die ertoe leiden dat de Robin Hood mythe de tijd
doorstaat.

3.1 Een onrechtvaardige context

Het uitgangspunt van het Robin Hood verhaal is fundamenteel. De
hoofdrolspeler van het verhaal vat zijn criminele carrière altijd aan na een
onrechtvaardige behandeling. De criminele held begint zijn loopbaan niet
met een misdaad, maar omdat hij het slachtoffer is van een
onrechtvaardigheid of omdat hij door de autoriteiten vervolgd wordt voor een
daad die wel door hen maar niet door zijn eigen mensen als misdadig
beschouwd wordt. Dit gegeven is zonder twijfel het cruciale element in het
Robin Hood verhaal en de sleutel tot het succes van Robin Hood als
volksheld. In het gekende verhaal is de situatie uitgekristallisseerd. De Robin
Hood – figuur wordt in een positie gedwongen waarbij hij slachtoffer is van
een onrechtvaardige context. We komen hier verder in de paper uitgebreid op
terug.

3.2 De definitie van de misdaad

De misdaden die de Robin Hood figuur pleegt, worden steeds gedefinieerd in
een herstel van het onrecht. Vermits de Robin Hood in de ogen van zijn
aanhangers onterecht beschuldigd wordt, wordt hij niet door iedereen als
crimineel beschouwd wordt. De daden die de Robin Hood als reactie stelt,
moeten in dezelfde context geplaatst worden. De slachtoffers van zijn daden
moeten aldusdanig gericht zijn tegen degenen die hem beschuldigd hebben.
De definitie van de misdaad is in dat opzicht zowel duidelijk afgebakend als
relatief ingevuld. Duidelijk afgebakend omdat de aanhangers van Robin
Hood geen slachtoffer mogen zijn van de daden. De slachtoffers moeten deel



uitmaken van de onderdrukkers. Dat kan rechtstreeks zijn door
bijvoorbeeld, in het geval van Robin Hood deze rechtstreeks te beroven, maar
dat kan evengoed symbolisch zijn. In beide gevallen moeten zijn aanhangers
een duidelijk link zien tussen de 'onderdrukkers' en het slachtoffer van de
daden van de Robin Hood.

3.3 "Nemen" van de rijken en "geven" aan de armen

Het zogenaamde herverdelingsaspect in de misdaden die door de Robin Hood
gepleegd worden, vloeit voort uit de definitie van de misdaden. Het moet
echter gerelativeerd worden in de zin dat het nemen en geven niet per
definitie materieel moet gezien worden. De eerste Robin Hood verhalen
wijzen op geen enkel ogenblik op het bestelen van de rijken en het geven aan
de armen. In één van de oudste verhalen staat Robin Hood iemand bij in zijn
wraakneming. Deze queste is de meest nobele daad die Robin Hood stelt..
Alle andere daden zijn louter instrumenteel. Pas in een later stadium vinden
de arme boeren zakken gevuld met graan en andere gewassen op hun stoep.
Nog een eeuw later wordt het graan vervangen door goud en nog later door
geld.

3.4 Mijden van "zinloos" geweld

In zijn misdaden doodt de Robin Hood niet, tenzij uit zelfverdediging of uit
gerechtvaardige wraak. Het is voor de bandiet belangrijk spaarzaam te zijn
met zinloos geweld. Een overdadig gebruik van geweld zou op een afkeuring
van zijn eigen gemeenschap stuiten. Ook dit element moet echter
gerelativeerd worden. Zinloos geweld heeft betrekking op de
veiligheidgevoelens van de gemeenschap die zich achter de Robin Hood
schaart. Men moet ervan overtuigd zijn dat men zelf geen kans maakt om
slachtoffer te zijn van de daden. Elke fractie van onschuld bij de slachtoffers
van de Robin Hood is uitermate schadelijk voor zijn imago.

3.5 Bindingen met en steun van de gemeenschap

Door als lid van een gemeenschap te blijven fungeren, wordt de Robin Hood
door zijn medemensen bewonderd, geholpen en van noodzakelijke
levensbehoeften voorzien. De binding met de gemeenschap wordt
geconcretiseerd door het groepsgevoel, de "bende". De loyaliteit ten opzichte
van zijn gemeenschap, of de bende, is fundamenteel voor de sociale bandiet.
De binding met de gemeenschap is weer heel subtiel. Ideaaltypisch is deze
binding duidelijk. De Robin Hood komt uit een bepaalde gemeenschap,
neemt het op voor deze gemeenschap en krijgt in ruil daarvoor steun van
deze gemeenschap.



3.6 Uitzonderlijke individuele kwaliteiten

Om als bendeleider te kunnen fungeren moet de Robin Hood over
uitzonderlijke individuele kwaliteiten beschikken. Deze kwaliteiten hebben
betrekking op het charisma van het individu zelf en op zijn individuele
talenten. De Robin Hood - figuur heeft een bovenmenselijk talent in het
omgaan met wapens, in de organisatie van de misdaad, in het buiten schot
blijven van de autoriteiten…

3.7 De dood door verraad in mysterieuze omstandigheden

Door de uitzonderlijke kwaliteiten van de Robin Hood - figuur is hij ook
onsterfelijk. Hij kan enkel gedood worden door verraad vanuit zijn eigen
gemeenschap.

4 De sociale bandiet

De criminele held begint zijn loopbaan niet met een misdaad, maar omdat
hij het slachtoffer is van een onrechtvaardigheid. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de meeste van de sociologische benaderingen van de
populariteit van criminelen de sociale structuur waarin de criminelen tot
held uitgroeien als uitgangsbasis nemen. Een aantal sociaalwetenschappers
heeft op dat vlak ook baanbrekend werk verricht. Hobsbawm (1959) rdt
algemeen als de peetvader van het onderzoek naar populaire criminelen
aanzien. Hij maakte een analyse van de sociale bandiet in de traditionale
agrarische samenleving. De meeste studies die het niveau van de queste
naar de ware identiteit van Robin Hood overstijgingen kaderen trouwens de
mythe van Robin Hood binnen het onderzoek naar sociaal banditisme
(Hobsbawm 1959). Hij komt daarbij tot de vaststelling dat Robin Hood-
achtige helden sociale bandieten zijn die de functie van politiek protest
vervullen bij gebrek aan degelijke politieke inspraakstructuren. In zijn
comperatieve studie naar primitieve rebellen en sociale bandieten legt
Hobsbawm (Hobsbawm 1959) de link met de elementaire vormen van sociale
bewegingen. Hobsbawm weigert echter aan te nemen dat 'zijn' sociale
bandieten in onze dagen en in onze contreien enige levenskansen genieten.
De reden hiervoor is dat Hobsbawm een zeer materialistische kijk heeft op
cultuur. Sociaal banditisme wordt door de samenleving geconditioneerd door
haar eigen structuren. Bepaalde maatschappelijke structuren vormen als
het ware inherent een goede voedingsbodem voor sociaal banditisme. Het
ontstaan en het succes van sociaal banditisme is onlosmakelijk verbonden
met een aantal sociale condities.

1) Een onrechtvaardige context met daaruit volgend een onderdrukte klasse

2) Het gebrek aan geïnstitutionaliseerde kanalen voor politiek verzet



3) Gebrekkige mobiliteits- en communicatiemiddelen waardoor de
autoriteiten geremd worden in hun zoektocht naar de crimineel

De belangrijkste sociale conditie als voedingsbodem voor het sociaal
banditisme is een economische crisis. Zowel voor de Verenigde Staten
(Kooistra 1989), als voor Europa (Hobsbawm 1959) (Hobsbawm 1969),
Australië (O'Malley 1979) en Azië (Hobsbawm 1959, 1969) (McLane 1971)
geldt dat de populaire criminelen het best aarden in perioden van
economische crisis. Gedurende deze maatschappelijke situatie zijn de
armsten het kwetsbaarst en groeien gevoelens die al dan niet terecht hun
situatie koppelen aan oneerlijke politieke praktijken (Kooistra, 1989). Het
gerecht en de wetgeving krijgen een negatieve connotatie en worden aanzien
als het instrument in handen van de 'rijken' en de machthebbers
(Steckmesser 1966). De populariteit hoeft zich niet enkel te beperken tot de
armste bevolkingscategoieën. Ook middenstanders kunnen zich bijvoorbeeld
sterk benadeeld voelen (Kooistra, 1989: 33) (Blok 1972). Deze context is
ideaal voor de ontwikkeling van populaire figuren die zich buiten de wet
begeven, vermits perioden van economische depressie vele malen gepaard
gaan met politieke corruptie.

Verschillende auteurs (White 1981) (O'Malley 1981) weerlegden Hobsbawms
onnodige afbakening van het sociaal banditisme. Zelfs de argumenten van
Hobsbawm kunnen van de rurale context geëxtrapoleerd worden naar de
moderne samenleving. Hobsbawm (Hobsbawm 1981) zelf houdt het als
toegeving tot het begin van de 20ste eeuw, maar ziet deze periode dan toch
als laatste voedingsbodem voor het sociaal banditisme. Waarom Hobsbawm
kost wat kost een einde wenst te zien aan de sociale condities voor sociaal
banditisme is onduidelijk.  Zijn argumenten hiervoor, m.n. verbeterde
politie- en opsporingsmethodes, efficiënte communicatiemiddelen en snelle
transportmiddelen zijn weinig doorslaggevend. Zijn belangrijkste argument
met name het bestaan van politieke structuren om politiek en sociaal verzet
te kanaliseren is al evenmin afdoende. Kooistra (1989) verwijst hiervoor
terecht naar de mogelijkheid om verschillende vormen van politiek verzet
naast elkaar te laten bestaan. Zelf blijft deze laatste echter ook bij de
agrarische samenleving als ideale voedingsbodem voor sociaal banditisme.
Zelfs de populaire criminelen van latere datum, i.c. Billy the Kid, Jesse
James in de jaren 1870, de Daltons en Butch Cassidy uit de jaren 1890 en
"Pretty Boy" Floyd en John Dillinger uit de jaren 1930 hebben hun carrière
aangevat in de meest agrarische gebieden van de Verenigde Staten. Het zijn
ook deze bevolkingsgroepen die het sterkst met deze criminelen
sympathiseerden. Hun functie is volgens Kooistra net als voor Hobsbawm
dan ook politiek verzet.

4.1.1 De criminele held als cultuurproduct

De criminele held kan het best omschreven worden als een cultuurproduct
dat onder bepaalde structurele condities het licht ziet. De sociale condities



die aan de oorsprong liggen van de mythe zijn niet specifiek aan een cultuur
gebonden, maar zijn universeel (Kooistra, 1989: 28).

De studie van de Bakelandtbende door Stefaan Tops (Tops 1983) vertrekt
vanuit hetzelfde theoretisch kader. Ongunstige sociaal-economische
omstandigheden en een verwarde politieke context bepalen de externe
factoren die de teeltbodem vormden voor de Bende van Bakelandt en
vergelijkbare groepsmisdaden in onze contreien tijdens de 17de en 18de
eeuw. Als interne factoren wordt door Tops [1983: 58] gewezen op de
ondoelmatigheid van gerecht en politie.

Tops [1983: 94] maakt in zijn Bakelandt-studie het subtiel onderscheid
tussen criminaliteit uit sociaaleconomische overwegingen en criminaliteit
waarin politieke doelstellingen beoogd worden. In het laatste geval spreekt
hij van politiek of ideologisch banditisme. Belangrijk in deze vorm van
criminaliteit is dat de 'andere', de politieke tegenstrever, steeds het
slachtoffer is. Tops merkt daarbij terecht op dat de grens tussen
sociaaleconomische en politieke overwegingen in vele gevallen zeer diffuus is.

Deze benadering omsluit onmiddellijk ook andere cruciale elementen uit het
Robin Hood verhaal. Het tweede onoverkomelijk aspect in het Robin Hood -
verhaal is de positieve interpretatie van zijn misdaden als reactie op de
onrechtvaardige situatie. De misdaad moet rechtstreeks tegenover de 'vijand'
gepleegd worden.

De materialistische invulling van "nemen" en "geven" doet dit belangrijke
gegeven in het Robin Hood - verhaal echter te kort. De studies van
Hobsbawm, Kooistra en anderen kaderen dit aspect in een politieke context.
De daden staan symbool voor politiek verzet. Hij “neemt” door de
machthebbers aan de kaak te voelen, door ze te bestelen of door hun
instellingen uit te dagen. Hij “geeft” doordat zijn daden een politieke stem
bieden aan de politiek onmondigen.

Ook de politieke invulling van dit aspect uit het Robin Hood - verhaal biedt
een beperkend zicht op het fenomeen van de criminele held. Hij "neemt" van
de rijken door hun valstrikken te overwinnen en hij "geeft" aan de armen
spanning en ontspanning.

5 Een alternatieve verklaring

Het belangrijkste bezwaar tegen het vorige interpretatiekader is dat het geen
antwoord biedt op een aantal historische en hedendaagse criminelen die
evenzeer populair zijn, maar die door de inhoud van hun misdaden niet in
populariteitstermen kunnen erkend worden. Tenzij ze slechts een rol in een
filmscenario vervullen. De verklaring van Hobsbawm en andere auteurs voor
populaire criminelen als zijnde sociale bandieten klinkt heel plausibel. We
dienen echter rekening te houden met het gegeven dat ook dit slechts een
interpretatie is. De populaire criminelen worden in een marxistisch



perspectief gedwongen. Het Robin Hood-verhaal zelf werd pas vanaf de 16de
eeuw een sociaal verhaal. De biografie van bijvoorbeeld Billy the Kid wordt in
dat sociale Robin Hood-verhaal gedwongen. Maar andere studies leveren
evenveel argumenten voor een Billy the Kid als een normloze psychopaat.

5.1 Het Robin Hood - script als interpretatiekader.

Het menselijk denken is beperkt. De manier waarop we onze zintuigelijke
waarnemingen interpreteren wordt grotendeels bepaald door de denkkaders
die in ons hoofd aanwezig zijn.

In plaats van strikt uit te gaan van sociale economische condities om een
onrechtvaardige te definiëren, wordt deze context in het alternatief
interpretatiekader verruimd tot een spanning tussen recht en moraliteit. Om
deze voedingsbodem te definiëren wordt een beroep gedaan op Durkheims
visie op moraliteit.

De belangrijkste functie van de moraal is het regelen van het gedrag.
Durkheim onderscheidt morele gedragsregels van andere regels, bijvoorbeeld
technische regels, op basis van hun verplichtend karakter. Het verplichtende
vloeit voort uit de wenselijkheid van de regel. Dat gebeurt in Durkheims ogen
op twee manieren. De eerste manier uit zich in handelingen die we
regelmatig herhalen, telkens zich dezelfde omstandigheden voordoen. De
moraal zit vervat in handelingen die de collectiviteit een noodzakelijke
regelmaat bieden. Hij verwijst naar een constante factor in de moraal. Dit
betekent niet dat de moraal zelf in de loop van de tijd niet verandert. De
samenleving is in een onophoudelijke ontwikkeling en verlangt van de
moraal dat ze flexibel genoeg is om zich aan de omstandigheden aan te
passen.

Het sociale leven is dus sterk gelieerd aan de moraliteit. Het is dermate aan
de moraliteit gekoppeld dat als zich in het sociaal leven ingrijpende
veranderingen voor doen, deze de moraliteit niet onberoerd laten.
Crisisperioden zijn dan momenten waarop het morele bewustzijn van een
gemeenschap niet aangepast is aan de sociale veranderingen.(Goddijn 1977)
Maar de situatie kan ook omgedraaid worden. Rechtbanken veroordelen op
grond van de wetgeving en de publieke opinie oordeelt op basis van de
heersende moraal. Het uitgangspunt van Durkheim is dat er een
gemeenschappelijke moraal is die door alle leden van dezelfde collectiviteit.
gedeeld wordt. (Goddijn, 1977: 67) Deze moraal is echter niet de enige
moraal. Ieder individu geeft op eigen individuele wijze uitdrukking aan de
gemeenschappelijke moraal. Ieder individu begrijpt deze moraal vanuit haar
eigen gezichtspunt. De wijze waarop de socialiserende instellingen hebben
ingespeeld op het individu bepalen hoe de moraal geïnterpreteerd wordt. Zo
worden zelfs de meest essentiële aspecten van de moraal door verschillende
individuen op verschillende wijze waargenomen. (Goddijn, 1977: 67-68) Bij
een overtreding ontstaan onaangename gevolgen voor de overtreder. De
gevolgen kunnen zich enerzijds op mechanisch vlak manifesteren, bvb. op



hygiënisch vlak. Het onaangename gevolg zit dan vervat in de handeling zelf.
Anderzijds kan de relatie tussen de handeling en het gevolg synthetisch zijn.
De gevolgen die hieruit voortvloeien worden door Durkheim sancties
genoemd. Het doden van een persoon heeft voor de moordenaar zelf geen
fysieke gevolgen. Het is bijgevolg niet de aard van de handeling zelf waarvoor
de sanctie wordt gegeven.  De sanctie wordt bepaald door het bestaan van
een morele regel die aan de handeling gekoppeld is. Het bestaan van deze
regel brengt een sanctie met zich mee. Er bestaan dus regels die gebonden
zijn aan handelingen en die daarom deze handelingen verbieden. Dit is een
negatieve uiting van een sanctie. De sanctie kan echter ook positief zijn in
geval de handeling in overeenstemming is met de regel. Deze handelingen
worden dan geprezen en degenen die de handeling verrichten worden geëerd.

Durkheim onderscheidt naast de verplichtende gedragsregels tevens
gevoelens van sympathie, liefde, altruïsme, loyaliteit, solidariteit en
dergelijke als morele feiten. Behalve het verplichtende karakter moet het
morele doel dus ook gewenst en wenselijk zijn. De wenselijkheid is het
tweede kenmerk van elk moreel handelen.

In Durkheims analyse van de moraliteit wijst hij op het verband tussen recht
en moraliteit. Beiden zijn onderhevig aan sociale veranderingen, maar
hoeven op zich niet gelijktijdig te verlopen.

5.1.1 De spanning tussen recht en moraliteit

In het geval dat het recht of de wetgeving de heersende moraliteit omsluit, is
er geen spanning tussen beide domeinen. Het overtreden van de wetgeving is
eveneens het overtreden van de moraal. De sanctie die verbonden is aan de
overtreding wordt door de gemeenschap als rechtvaardig beschouwd en
aanvaard. De gerechtsinstanties doen in dat geval wat ze behoren te doen.
We kunnen deze situatie extrapoleren naar de cultuuranalyse van Swidler
(Swidler 1986). In het geval er geen spanning is tussen beide domeinen
spreekt ze van een 'settled' - situatie. De gemeenschap kan bijgevolg gebruik
maken van de gevestigde handelingsstrategieën en interpretatiekaders.
Indien zich echter een spanning voordoet tussen de wetgeving en de moraal
zal de gemeenschap geen vrede nemen met de sanctie. De gebruikelijke
interpretatiekaders die we hanteren in een situatie waarin een groep of een
individu de grenzen van de wetgeving overtreedt zijn niet meer bevredigend.
De gemeenschap die zich niet kan vinden in de wetgeving en de sancties die
verbonden zijn aan de illegale handeling kunnen in dat geval op
verschillende manieren reageren. Een niet gewelddadige wijze om met deze
situatie om te gaan is op zoek te gaan naar alternatieve
handelingsstrategieën of interpretatiekaders. Deze situatie is wat Swidler
'unsettled' noemt.



5.1.2 Scripts en scenario’s

De scripts, mythe en in meer algemene bewoordingen denkstrategieën zijn
erg stabiel. In Durkheims denken zijn ze zelfs vrij onafhankelijk van de
samenstellende individuen uit de samenleving. Collectieve voorstellingen
worden ongetwijfeld beïnvloed door de toestand van het materieel
substratum. Maar eenmaal gevormd dan worden ze andere, nieuwe,
betrekkelijk autonome werkelijkheden die overeenkomstig hun eigen
natuurlijke affiniteiten met elkaar combinaties aangaan en niet langer
onmiddellijk gedetermineerd worden door het karakter van het sociaal milieu
of de sociale structuur waarin ze hun oorsprong vonden. Zij zijn soepeler,
contingenter, meer flexibel en gevarieerder dan de lagere vormen van de
werkelijkheid, waarin zij oorspronkelijk geworteld waren. (Goddijn, 1977: 16)

Mythes hebben altijd de neiging om gebeurtenissen van verschillende aard
op te slokken. De mythe van de Samenzwering (Girardet 1986) kan toegepast
worden op de Joden, de Vrijmetselaars maar evengoed op de Bende van
Nijvel of de bende rond Dutroux. De contexten zijn sterk verschillend maar
inhoudelijk zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. De mythe is
een geprefabriceerd stukje cultuur met verschillende onderdelen. De
belangrijkste component is het script. Het script is ook het meest duurzame
element. Het wijzigt zo goed als niet over de tijd. Omheen het script wordt
een scenario geweven. Dat scenario vormt de context waarin het script
gegoten wordt. De mythe als gereedschap uit het kistje halen is het moment
waarop de gebruikelijke interpretatiekaders geen antwoord leveren op de
situatie. De mythe brengt het verlangde soelaas maar wordt herbekeken. Het
script is er en wordt nieuw leven ingeblazen met waarden en normen uit de
reële context.

De mythe van Robin Hood is zo'n denkkader. Het levert ons een
interpretatiekader om criminele handelingen vanuit een andere hoek te
bekijken dan vanuit traditionele juridische hoek. In navolging van Swidler's
model worden we in onze gevestigde handelingsstrategie (denktraditie) door
iets verstoord, waardoor we de strategie gaan herdenken. Op dat ogenblik
gaan we het onderwerp herbezien, gebruik makend van alle gereedschappen
die onze cultuur te bieden heeft. We maken gebruik van
classificatieschema’s om in ons geval de misdadiger te bestempelen. In dit
geval doen we volgens Zerubavel (Zerubavel 1997) een beroep op "social
mindscapes". Deze social mindscapes zijn onze individuele denkkaders die
opgebouwd zijn uit collectieve constructies. De wijze waarop we kijken, hoe
we onze zintuigelijke prikkels interpreteren, hoe ons bewustzijn de relevante
van de irrelevante waarneming onderscheidt, onze classificatie van de wereld
der dingen, de betekenisgeving en ons collectief geheugen zijn allemaal het
resultaat van sociale denkkaders (Zerubavel 1997). De sociale denkkaders
van Zerubavel zijn een extra tool om het model van Swidler te verfijnen. Ze
bieden een label om de mogelijke verschillen in denkstrategieën waarop
Swidler wijst te benoemen. De mythe van Robin Hood is dan één van de vele
sociale denkkaders in ons cultureel gereedschapskistje.



Dit sluit een analyse van criminele helden op basis van sociaaleconomische
condities zeker niet uit. Het laat echter toe om culturele of psychologische
anomalieën in de relatie tussen wetgeving en moraal als uitgangspunt voor
de populariteit van criminelen te hanteren.

5.2 De held en de criminele held

De held is een sociaal fenomeen, onderhevig aan de maatschappelijke
omstandigheden. Historisch is hij onderhevig aan evoluties en aanpassingen
met steeds als doel de vertegenwoordiging van waarden die door de
gemeenshap belangrijk geacht worden (Schwartz 1987). De held is een
creatie van de collectiviteit en presenteert een beeld van die collectiviteit. Het
is de uitkomst van een ritueel in zijn meest zuivere durkheimiaanse vorm. In
zijn figuur worden de waarden en de morele contouren van de gemeenschap
geëtaleerd. Het op de voorgrond treden van een held toont de nood van een
gemeenschap om een waarde herbevestigd te zien.

En wie die held is hangt af van een aantal factoren. Durkheim (Durkheim
1990) spreekt van een individu waarvan de gemeenschap veronderstelt dat
de figuur principiële aspiraties, of waarden, vertegenwoordigt. Indien bij de
gemeenschap dit geloof aanwezig is, dan zal hij boven de gemeenschap
uitstijgen en verafgood worden. Voor Durkheim is het de gemeenschap die
de figuur de rol van held toebedeeld. De betrokkene zelf heeft daar meestal
geen grote verdienste aan. Het heroïsch status zal zijn tekortkomingen
minimaliseren in functie van de overdreven kwaliteiten die hij toebedeeld
krijgt.

Vermits, nog steeds volgens Durkheim, geen samenleving kan bestaan
zonder een regelmatige reaffirmering van de collectieve gevoelens, ideeën,
denkbeelden en als dusdanig de eenheid te bevestigen, zien we geregeld
helden opduiken die deze rol vervullen. Figuren uit het heden en het
verleden worden als sacrale symbolen benaderd en groeien uit tot
uitzonderlijke persoonlijkheden met uitzonderlijke kwaliteiten. Elke
samenleving of beter elke culturele entiteit binnen de samenlevingen heeft
hier nood aan. Vermits verscheidene culturele entiteiten, gemeenschappen,
klassen en dergelijke binnen één en dezelfde samenleving (kunnen)
voorkomen, kunnen ook verschillende helden naast elkaar bestaan. Met in
het meest uitzonderlijke geval dat de ene zijn held tevens de andere zijn
vijand kan zijn. Een situatie die bij de populaire criminelen veelal de basis
vormt voor hun heldendom.

Indien de mythe opgevat wordt als een interpretatiekader voor de
gebeurtenissen in de samenleving, dan moet de invulling van de mythe een
uitvergroting zijn van de ongenoegens van de periode waarin ze geformuleerd
wordt.



6 Sociale bandieten en seriemoordenaars.

De hoofding populaire criminelen is erg ruim. Bij het refereren naar figuren
als Robin Hood ligt deze verwijzing voor de hand. In eerste instantie wordt
Robin Hood zelfs niet als een crimineel gezien. Slechts bij een rationele
benadering van de figuur of zijn verhaal is het duidelijk dat hij inderdaad
handelingen onderneemt die we gerust als misdadig kunnen beschouwen. Al
een stuk minder evident is de verwijzing naar historische figuren als Billy
the Kid, Al Capone of Bonnie en Clyde. Maar ook voor deze individuen heeft
de populaire cultuur en in het bijzonder de massamedia ervoor gezorgd dat
ze door de meeste mensen gekend zijn. De verfilming van hun levensverhaal
liet velen bovendien niet onberoerd en mits een beetje toegeeflijkheid kunnen
ook zij rekenen op de sympathie van grote delen van de bevolking. Op de één
of andere wijze wordt hen een sociale functie toegedicht en hun biografiën
gelijken bijzonder sterk op het gekende Robin Hood-script. Maar minder
evident is de verwijzing van seriemoordenaars naar populaire criminelen.
Nochtans is het fenomeen waarbij deze moordenaars tijdens hun
gevangenschap zeer gegeerd zijn als correspondent en zelfs als
huwelijkspartner genoegszaam bekend (Duncan 1996). Figuren als Jack the
Ripper en Gilles de Rais uit het verleden of Ted Bundy, Jeffrey Dahmer en
Marc Dutroux in onze moderne tijd zijn net als Robin Hood en consoorten
vrij algemeen gekend. Voor vele Amerikanen zijn ze zelfs culturele iconen.
Hun positieve bijdrage tot de samenleving is echter héél onduidelijk. De
sociale bandieten en de seriemoordenaars zijn op het vlak van populariteit
niet vergelijkbaar. Voor beiden geldt echter wel dat ze als crimineel veel
bekender zijn dan de onderzoekers die hen ontmaskerd en gearresteerd
hebben. Weet iemand nog de naam van de onderzoeker die Ted Bundy in de
val liet lopen? Weten we nog wie Marc Dutroux ontmaskerd heeft?
Waarschijnlijk wel, maar weten we het binnen enkele tientallen jaren nog?
Laat staan dat we de namen van Bourlet en Connerotte  in de 22ste eeuw
nog even goed kennen. Marc Dutroux zelf moet zich hierover geen zorgen
maken. Lang nadat hij zelf niet meer tot de levenden zal behoren, zullen we
het verhaal van het monster Dutroux in de overzichten van de 20ste eeuw
vermelden.

Hoewel al deze criminelen onderdeel vormen van deze studie kunnen we ze
onmogelijk over dezelfde kam scheren. Criminelen als Robin Hood hebben
een sociale agenda, ze vertegenwoordigen de waarden en de normen van een
gemeenschap. Seriemoordenaars bewegen zich voornamelijk in de hoofden
van individuen. Op een continuüm kunnen we de populariteit van
criminelen uitzetten op een as gaande van individuele fascinatie tot een
collectieve appreciatie. Dat betekent niet dat beide uitersten niet in een
Robin Hood gedaante kunnen geuit worden. Voor figuren als Billy the Kid en
Jesse James, vermaard om verscheidene moorden, wordt deze gedaante zelfs
algemeen erkend. Om deze individuen echter als een Robin Hood te
omschrijven dient het script ingrijpend aangepast te worden.  De algemene



visie omtrent hun ontstaan zijn voor beide categorieën erg verschillend. Bij
criminelen die van een collectieve appreciatie kunnen genieten wordt het
levensverhaal steeds op collectieve wijze ingekleed. Hij wordt tot de misdaad
aangezet door een onrechtvaardigheid die symbool staat voor het onrecht dat
een hele gemeenschap wordt aangedaan. Bij seriemoordenaars en andere
misdadigers die voor velen een individuele fascinatie zijn, wordt het onrecht
steeds vanuit het individuele geïnterpreteerd. Ze zijn het slachtoffer van een
trieste jeugd, met een grote proportie verwaarlozing van de ouderszijde. Dit
is echter evenzeer een cultureel script, net zoals we het Robin Hood-script
kennen. Bij het gerechtelijk onderzoek maakt men, in de vorm van
daderprofilering dankbaar gebruik van dat schema of script.. In de
gepopulariseerde media, bvb. True Crime-romans of Hollywood-scenarios,
maakt men er zelf keer op keer gebruik van. Of het verhaal strookt met de
werkelijkheid is ook hier absoluut niet belangrijk. (Holmes and Holmes
1998)

Vanuit het individueel oogpunt is het in vele gevallen zelfs vergelijkbaar met
de collectieve of sociale bandieten. Door middel van de media wordt de grens
tussen beiden zelfs in vele gevallen zeer vaag.
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