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Gebruikmakend van gegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem worden in dit artikel de 

criminele carrières in kaart gebracht van 601 door de politie als zodanig geïdentificeerde leden van 

Nederlandse 1%-motorclubs. De resultaten laten zien dat de gemiddelde 1%’er een 44 jaar oude, in 

Nederland geboren man is. De overgrote meerderheid van de 1%’ers in onze steekproef heeft een 

strafblad. Een op de vier veroordeelde 1%’ers kan worden aangemerkt als 'veelpleger' en heeft meer 

dan tien veroordelingen op zijn naam. Voor verreweg de meeste 1%’ers begint het strafblad in de 

volwassenheid. Bijna de helft is zelfs ouder dan 30 wanneer zij voor het eerst veroordeeld worden, 

hetgeen niet in overeenstemming is met de binnen de huidige levensloopcriminologie geldende 

consensus omtrent de start van criminele carrières. 

 

Introductie 

 

Dit artikel geeft een beschrijving van de criminele carrières van leden van Nederlandse 1%-

motorclubs; clubs – met in Nederland als bekendste voorbeelden de Hell's Angels MC, Satudarah MC, 

Trailer Trash MC en, sinds kort, No Surrender MC – waarvan de leden zichzelf presenteren als 

moderne 'outlaws' die zich aan God noch gebod iets gelegen laten liggen en die in het verleden 

herhaaldelijk in verband zijn gebracht met georganiseerde vormen van criminaliteit.
1
 In de 

internationale literatuur wordt daarom ook wel gesproken van ‘outlaw motorcycle gangs’ of OMG’s 

(bijv. Ayling, 2011). Ook door het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie worden 1%’ers of 

1%-clubs sinds 2012 betiteld als outlaw bikers en outlaw bikerclubs. In dit artikel wordt echter de term 

1% gehanteerd omdat de motorrijders strikt formeel ‘niet buiten de wet gesteld’ zijn en dit bovendien 

de term is die deze clubs zelf gebruiken. Dat de term ‘1%’er’ voor hen meer is dan alleen een 

geuzennaam blijkt uit het feit dat tot voor kort de Hell’s Angels MC binnen de Raad van Acht (een 
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 De term 'één procenter' (hierna: 1%’er) verwijst naar de vermeende uitspraak van de voorzitter van de 

American Motorcycle Association uit 1947 dat 99% van de motorrijders rechtschapen burgers zijn en slechts 1% 

outlaw bikers. De term 1%’er wordt sindsdien door sommige motorrijders bewust gevoerd en valt terug te 

vinden als symbool op het leren jack, als tatoeage of ring ter indicatie dat de clubleden zich niet willen 

conformeren aan de burgermaatschappij. De American Motorcycle Association is volgens Dulaney (2005) 

bekend met het gebruik van de term, maar geeft aan geen aanwijzingen te hebben dat een dergelijke uitspraak 

daadwerkelijk ooit door haar voorzitter of een andere vertegenwoordiger van de vereniging is gedaan. 
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overlegorgaan voor acht 1%-motorclubs in Nederland) bepaalde welke clubs zich 1%’er mochten 

noemen.
2
 

Waar de meeste studies naar 1%-motorclubs zich richten op het collectief van de club (omvang, 

organisatie, criminele activiteiten), richt het huidige onderzoek zich op de ontwikkelingspatronen van 

crimineel gedrag van de individuele leden. Afgaand op het ‘outlaw’-imago van 1%-motorclubs zou 

kunnen worden verwacht dat deze clubs vooral aantrekkelijk zijn voor personen die reeds op jonge 

leeftijd antisociaal gedrag vertonen. Anderzijds zouden de criminele mogelijkheden die lidmaatschap 

van de club biedt ook juist een late start van crimineel gedrag tot gevolg kunnen hebben. Concreet 

beantwoorden we in dit artikel twee onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn de (demografische) kenmerken van de bij de politie bekende leden van de 

Nederlandse 1%-motorclubs? 

2. Wat zijn de belangrijkste criminele carrièrekenmerken van de bij de politie bekende leden van 

1%-motorclubs met een justitieel verleden? 
 

We maken hiervoor gebruik van veroordelingsgegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem 

(JDS). 

In dit artikel wordt eerst kort ingegaan op eerder onderzoek naar criminele carrières van volwassen 

daders en in het bijzonder die van personen betrokken bij georganiseerde misdaad. Op basis hiervan 

worden verwachtingen geformuleerd met betrekking tot de criminele carrières van leden van 1%-

motorclubs. Hierna volgt een korte schets van de ontwikkeling van 1%-motorclubs in Nederland. Na 

een overzicht van het weinige onderzoek naar de individuele criminele carrières van 1%’ers volgt een 

beschrijving van de steekproef en de voor het huidige onderzoek beschikbare gegevens. In de 

resultaten komen achtereenvolgens de individuele kenmerken, de criminele-carrièrekenmerken (per 

periode) en een vergelijking tussen de verschillende Nederlandse 1%-clubs aan bod. In de conclusie 

wordt stilgestaan bij de beperkingen van de gebruikte data en de betekenis van de gevonden resultaten 

voor theorie, beleid en toekomstig onderzoek. 

 

Levensloopcriminologie en volwassen starters 

 

De ontwikkelings- en levensloopcriminologie houdt zich bezig met het beschrijven, verklaren en de 

mogelijkheden tot het beïnvloeden van de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven (Blokland 

& Nieuwbeerta, 2010). Binnen deze tak van de criminologie gaat van oudsher veel aandacht uit naar 

de adolescentie, de periode waarin crimineel gedrag piekt en veel jongeren voor het eerst met politie 

en justitie in aanraking komen. Ontwikkelingscriminologisch onderzoek naar de volwassenheid betreft 

vooral onderzoek naar desistance, het afnemen van crimineel gedrag met de leeftijd (Laub & 

Sampson, 2001). Een groeiend aantal studies naar het verband tussen leeftijd en criminaliteit laat 

echter zien dat lang niet alle daders eenzelfde criminele ontwikkeling doormaken (Piquero, 2008). Een 

kleine groep persistente daders start haar criminele carrière vroeg, pleegt frequent delicten en blijft 

lang crimineel actief (Moffitt e.a., 2002). Anders dan de nadruk op criminaliteit onder adolescenten 

doet vermoeden, geldt voor een aanzienlijk deel van de daderpopulatie echter dat zij pas tijdens de 

volwassenheid beginnen aan hun criminele carrière (Van Koppen e.a., in druk). Deze 'volwassen 

starters' vormen een uitdaging voor de levensloopcriminologie omdat bestaande theorieën vooral een 

verklaring bieden voor het stoppen met crimineel gedrag (Thornberry, 2005). 

In het kader van het huidige onderzoek is met name interessant dat recent Nederlands onderzoek naar 

de criminele carrières van daders van georganiseerde misdaad laat zien dat veel van hen als volwassen 

starters kunnen worden aangemerkt: twee derde van deze georganiseerde-misdaaddaders komt voor 

het eerst in aanraking met justitie na hun 18de en een op de vier pas na hun 30ste (Van Koppen e.a., 

2010a; zie ook Kleemans & De Poot, 2007). Kwalitatief onderzoek naar de achterliggende oorzaken 

suggereert dat zowel de behoeften van uiteindelijke daders (bijvoorbeeld behoefte aan spanning of 

financieel gewin) als de behoeften van georganiseerde misdaadgroepen (bijvoorbeeld behoefte aan 

specifieke kennis of toegang tot bepaalde faciliteiten) een rol spelen bij het op latere leeftijd betrokken 

raken bij georganiseerde criminaliteit (Van Koppen & De Poot, 2013). Het onderhavige onderzoek 
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bouwt voort op dit onderzoek naar daders van georganiseerde misdaad en beschrijft de kenmerken en 

criminele carrières van leden van Nederlandse 1%-motorclubs. 

 

1%-motorclubs en georganiseerde criminaliteit 

 

Internationaal zijn (leden van) 1%-motorclubs in diverse opsporingsonderzoeken in verband gebracht 

met uiteenlopende vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals handel in wapens en verdovende 

middelen, afpersing, illegale kansspelen en gedwongen prostitutie (Quinn & Koch, 2003). Ook in de 

wetenschappelijke literatuur worden 1%-motorclubs bestempeld als criminele organisaties 

(Abadinsky, 1989; Grennan e.a., 2000; Nicaso & Lamothe, 1995), of worden althans hun leden met 

diverse vormen van criminaliteit in verband gebracht (Morselli, 2009). In Nederland worden de Hell's 

Angels onder meer beticht van wapenhandel en protectiepraktijken op de Amsterdamse Wallen 

(Spapens, 2012). Fijnaut en Bovenkerk (1996) noemden de Amsterdamse chapter (afdeling) van de 

Hell's Angels als de spil van een internationaal netwerk dat zich bezighoudt met de handel in 

verdovende middelen. Ook Satudarah wordt in verband gebracht met georganiseerde hennepteelt en 

handel ('Opdoeken Satudarah dichterbij', 2012). De Trailer Trash Travellers zouden zich onder meer 

schuldig maken aan afpersing en overtreding van de wapenwet ('Politie pakt leden motorclub Trailer 

Trash Travellers op voor afpersing in Leiden', 2013). 

Wolf (1991) waarschuwt er echter voor niet alle 1%’ers over één kam te scheren en verdeelt leden van 

1%-motorclubs in twee groepen: conservatieven en radicalen. Conservatieven voelen zich 

aangetrokken tot de vrijbuitermentaliteit en de kameraadschap binnen de club. Radicalen daarentegen 

zijn diep betrokken bij criminaliteit (zie ook Lowe, 1989). Hoewel binnen één club zowel 

conservatieven als radicalen kunnen voorkomen, krijgt in veel clubs na verloop van tijd een van beide 

typen de overhand. Het accepteren van het dominante perspectief wordt dan een voorwaarde voor 

lidmaatschap (Barker, 2011). In zijn analyse van de ontwikkeling van de 1%-subcultuur betoogt Quinn 

(2001) dat sinds de sterke expansie van de 1%-motorclubs in de jaren zeventig van de vorige eeuw, en 

de daarmee gepaard gaande groeiende rivaliteit tussen de verschillende clubs, radicale leiders de clubs 

steeds verder hebben betrokken bij de georganiseerde misdaad. 

Tot slot beschrijven de vele (auto)biografieën van 1%’ers zelf een leven waarin de club boven alles 

gaat en geweld en criminaliteit aan de orde van de dag zijn (bijv. Barger, 2000). 'We zijn geen 

padvinders', aldus Big Willem, de toenmalige president van de Amsterdamse Hell’s Angels in Vrij 

Nederland (Ede Botje & Slats, 2001). Beschuldigingen van betrokkenheid bij georganiseerde misdaad 

worden door de 1%’ers zelf echter steevast ontkend. 

 

1%-motorclubs en instapmechanismen voor georganiseerde misdaad 

 

Hoewel 1%-motorclubs herhaaldelijk in verband worden gebracht met verschillende vormen van 

(georganiseerde) misdaad, zijn verwachtingen over belangrijke criminele-carrièrekenmerken van 

individuele 1%’ers op voorhand minder duidelijk. 

Enerzijds cultiveren de 1%-motorclubs hun gewelddadige imago (Katz, 2011). Dit imago levert leden 

direct voordeel op, zowel in bepaalde sectoren van de legale economie, bijvoorbeeld als beveiliger of 

uitsmijter, als binnen de illegale economie, bijvoorbeeld bij het afpersen van horecaondernemers of in 

de drugshandel, en creëert criminele vrijplaatsen (Wolf, 1991; Huisman & Jansen, 2012). De ‘power 

of the patch’ kan daarom voor reeds actieve criminelen een belangrijke reden zijn lid te (willen) 

worden van een 1%-motorclub (Barker, 2011).
3
 Andersom kan het, vanuit de club gezien voordelig 

zijn criminele en gewelddadige personen bij de club te betrekken, om zo het clubimago verder te 

versterken. Voor zover bovengenoemde selectieprocessen een rol spelen in de aanwas van nieuwe 

leden kan worden verwacht dat leden van 1%-motorclubs langdurige criminele carrières hebben, die 

worden gekenmerkt door geweld. Anderzijds kunnen ook leden zonder gewelddadige achtergrond 

voor de club in belangrijke behoeften voorzien, bijvoorbeeld vanwege hun kennis van ICT of 

financiële en juridische zaken (Quinn & Koch, 2003; National Police Directorate, 2010). Kleemans en 

De Poot (2007) wijzen verder op het belang van de sociale-gelegenheidsstructuur – sociale relaties die 
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toegang geven tot winstgevende criminele mogelijkheden – voor het op latere leeftijd betrokken raken 

van daders bij georganiseerde misdaad. Naast familie, vrienden en collega’s geven ook hobby’s en 

nevenactiviteiten, zoals het frequenteren van lokale cafés en feesten of het lid zijn van een 

schietvereniging of motorclub, vorm aan de sociale-gelegenheidsstructuur van een persoon. Zo wordt 

in een van de door deze auteurs beschreven casussen het lidmaatschap van een motorclub genoemd als 

belangrijke schakel voor het betrokken raken van verschillende personen bij internationale 

vrouwenhandel (Kleemans & De Poot, 2007, 16, 22). Voor zover er sprake is van rekrutering op basis 

van specifieke legale kennis en kunde, of wanneer lidmaatschap van een 1%-club via sociale relaties 

toegang biedt tot criminele mogelijkheden, wordt juist een late start van het criminele gedrag verwacht 

(vergelijk ook Van Koppen & De Poot, 2013). 

Ten slotte kan het, anders dan bij andere ‘criminele organisaties’, zo zijn dat louter liefde voor 

motoren en het romantische beeld van de moderne 'outlaw' de belangrijkste redenen zijn om lid te 

willen worden van een 1%-motorclub (Wolf, 1991). In dat geval mag worden verwacht dat leden van 

1%-motorclubs niet vaker dan anderen in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, of enkel voor 

relatief lichte vergrijpen zoals verkeersovertredingen. Prioritering door politie en justitie kan er echter 

toe leiden dat als zodanig herkenbare leden van 1%-clubs vaker dan anderen worden gecontroleerd, 

aangehouden en vervolgd. Een dergelijk registratie-effect zou desondanks juist een verhoogde 

prevalentie van geregistreerde justitiecontacten onder 1%’ers tot gevolg kunnen hebben. 

De Nederlandse 1%-scene is in de loop der tijd sterk veranderd, zowel wat betreft aantallen leden en 

clubs als de aard van de criminaliteit waarmee (leden van) deze clubs in verband werden gebracht en 

de manier waarop politie en justitie omgingen met het fenomeen 1%-motorclub (KLPD, 2010). 

Individuele criminele carrières ontwikkelen zich altijd binnen een bepaalde sociaal-juridische context. 

Alvorens we een overzicht geven van het bestaande empirische onderzoek naar de criminele carrières 

van leden van 1%-motorclubs, volgt daarom eerst een korte schets van de ontwikkeling van dit 

verschijnsel in Nederland. 

 

1%-motorclubs in Nederland 

 

Hoewel 1%-motorclubs kort na de Tweede Wereldoorlog in Amerika zijn ontstaan, komt het 

fenomeen in Nederland pas halverwege de jaren zeventig op. Daarbij zijn drie globale perioden te 

onderscheiden: (1) een ontstaansperiode, waarin het fenomeen van de 1%’ers opkomt en de overheid 

begrip toont, (2) een groeifase, waarin de overheid een laissez faire-houding aanneemt, en (3) een 

periode van onrust en overheidsrepressie.
4
 Deze drie perioden worden hierna nader toegelicht. 

De ontstaansperiode, de jaren zeventig, betreft groepjes jongeren die in navolging van Amerikaans 

voorbeeld in grote of kleine samenstelling een brommer- of motorclub starten. Deze jongeren wonen 

voornamelijk in randsteden als Amsterdam, Haarlem en Den Haag, zijn doorgaans laag opgeleid en 

hebben enig inkomen uit werk. De jongeren herkennen zich in een voorliefde voor hun motor, doen 

waar zij zin in hebben en willen zich niet conformeren aan een in hun ogen burgerlijk bestaan. Of 

zoals een jonge motorrijder zegt: ‘Moet ik dan in een net pak voor het kastje thuis gaan zitten, keurig 

een kaartje leggen of zo? Mij niet gezien’ (Crul, 1975). 

Er zijn in deze beginjaren diverse confrontaties met de politie vanwege overlast, verstoring van de 

openbare orde en vernielingen. Het is de tijd van grote anti-overheidsdemonstraties, krakers, kortom 

de counter culture, en in die zin past het gedrag van deze jongeren, met hun afkeer van het gezag en de 

gewone burger, volledig in de tijdsgeest. Typerend voor dit tijdsgewricht is ook dat het lokale 

gemeentebestuur in tegenstelling tot de politie de jongeren soms zeer welwillend tegemoetkomt. Zo 

krijgt de club die later tot de Nederlandse Hell’s Angels zal uitgroeien in 1975 voor 172.500 gulden 

subsidie van de gemeente Amsterdam om een clubhuis te bouwen en zo uiting te kunnen geven aan 

hun jongerencultuur. In de jaren daarna wordt ook nog diverse malen een subsidiebedrag geschonken. 

Erkenning komt er ook vanuit het buitenland. In 1978 worden de Hell’s Angels in Amsterdam als 

eerste Nederlandse 1%-motorclub officieel door de Amerikaanse moederorganisatie erkend (KLPD, 

2010, 13). 

                                                 
4
 Alain (1993) komt tot een vergelijkbare indeling van de ontstaansgeschiedenis van 1%-motorclubs in Canada 

en onderscheidt achtereenvolgens een groeiperiode (1971-1978), een stabilisatieperiode (1978-1983) en een 

periode van krimp (1983-1988). 
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In de groeifase, die in de jaren tachtig ingaat, worden ook in andere steden 1%-clubs of chapters 

opgericht. Vechtpartijen op straat en confrontaties met de politie nemen af. De overheid treedt steeds 

meer terughoudend op en lijkt haar handen van het probleem te willen aftrekken. Als de zichtbare 

overlast beperkt blijft, wordt er niet ingegrepen. Daarvoor in de plaats komen er echter wel geruchten 

van andere, ernstiger misdrijven. De 1%-motorclubs zouden zich bijvoorbeeld schuldig maken aan 

drugs- en wapenhandel. Ook zouden zij protectiegeld innen van horecaondernemers. Het bewijs voor 

dergelijke praktijken komt echter vaak niet rond (mede als gevolg van het ontbreken van getuigen), 

zodat strafvervolging uitblijft. De motorclubs zorgen er ook voor dat onderlinge conflicten niet uit de 

hand lopen door in 1996 de zogeheten Raad van Acht op te richten (KLPD, 2010). Deze Raad komt 

periodiek bijeen om onder andere te bepalen wanneer een club zich een volwaardig MC mag noemen. 

In deze Raad zitten de Animals, Black Sheep, Confederates, Demons, Hell’s Angels, Rogues, 

Satudarah en de Veterans (KLPD, 2010). 

Vanaf de eeuwwisseling treedt de derde fase in, een fase van onrust en repressie. De opmaat hiervoor 

vindt eigenlijk al in 1996 plaats, als een rapport van de parlementaire enquêtecommissie onder leiding 

van Van Traa de 1%-motorclubs onder de georganiseerde misdaad schaart (Fijnaut & Bovenkerk, 

1996). Diverse geruchtmakende incidenten waarbij leden van 1%-motorclubs zijn betrokken, dwingen 

de overheid na 2000 tot optreden. Zo vindt er in februari 2000 een vierdubbele moord plaats op een 

Hell's Angel-lid, een aspirant-lid en twee van hun vrienden. In oktober van datzelfde jaar wordt een 

prominente crimineel doodgeschoten die nauwe banden met de Hell's Angels onderhield. Bij zijn 

begrafenis voegen grote aantallen 1%’ers zich in de rouwstoet, hiermee de politie en rivaliserende 1%-

clubs provocerend. De overledene krijgt postuum een volwaardig lidmaatschap toegekend. Een 

cameraman die bij de begrafenis opnamen wil maken, wordt door een 1%’er aangevallen, maar durft 

uiteindelijk geen aangifte te doen (KLPD, 2010, 93). In december worden twee televisiepresentatoren 

naar aanleiding van negatieve berichtgeving over Hell’s Angels-motorclubs in de studio bedreigd en 

geslagen. De presentatoren bieden die avond in hun uitzending excuses aan voor het feit dat zij de 

Hell's Angels een criminele organisatie hebben genoemd. In februari 2004 vindt een driedubbele 

moord plaats op Nomads-clubleden (onder wie de president van de chapter). De moorden zijn 

vermoedelijk in gezamenlijkheid gepleegd door veertien clubgenoten. Tijdens het 

opsporingsonderzoek komt een kroongetuige naar voren die uitgebreid verklaringen aflegt over de 

betrokkenheid van 1%’ers bij de moord en bij cocaïnetransporten waarmee de moorden verband 

zouden houden. In eerste aanleg worden alle veertien clubleden veroordeeld, maar in hoger beroep 

worden zij vrijgesproken omdat niet kan worden aangetoond wie uiteindelijk de trekker heeft 

overgehaald en de dodelijke schoten heeft gelost. Tijdens de zaak worden wederom enkele 

journalisten bedreigd, die vervolgens geen aangifte durven te doen (KLPD, 2010, 93). In deze periode 

ontstaan ook meer rivaliteit en conflicten tussen de clubs onderling. Satudarah stapt in 2011 uit de 

Raad van Acht. De Raad wordt uiteindelijk in 2013 opgeheven omdat hij geen belangrijke rol meer 

lijkt te spelen. Nadien worden nieuwe clubs opgericht (bijv. No Surrender). Ook vestigen clubs uit 

Nederland chapters in het buitenland (bijv. in Duitsland, Spanje, Turkije en Indonesië). 

Als reactie op deze incidenten verricht de politie door de jaren heen verscheidene malen in het hele 

land doorzoekingen bij 1%-motorclubs. Daarbij worden wapens en drugs gevonden en tientallen 

1%’ers gearresteerd. In 2005 lekt echter een geplande grootschalige doorzoeking uit, wat voor justitie 

een bijkomende reden is om 1%-motorclubs als een serieuze bedreiging van de rechtsorde te zien. In 

2006 gaat justitie over op een nieuwe tactiek. De Hell's Angels worden bestempeld tot ‘criminele 

organisatie’ en vervolgens wordt gepoogd om de stichting waaronder deze club valt, te laten 

verbieden. Wegens vormfouten wordt de zaak echter niet-ontvankelijk verklaard (‘“Geweldige 

overwinning” Hells Angels’, 2007). 

Op andere terreinen weet het openbaar bestuur wel successen te behalen. Diverse bijeenkomsten, 

toertochten en feesten van 1%-motorclubs worden met het oog op de openbare orde afgelast. Zo 

worden in 2011 meer dan 50 aan Satudarah gelieerde personen in een restaurant aangehouden. Als 

niet-inwoners van Amsterdam moeten zij op grond van een noodbevel onder politiebegeleiding de stad 

verlaten, wat leidt tot verzet van de clubleden (‘50 van de 56 aangehouden Satudarahleden weer vrij’, 

2011). Ook worden clubhuizen op basis van toetsing van gemeentevergunningen gesloten. In een brief 

aan de Tweede Kamer (25 januari 2012) geeft de minister van Veiligheid en Justitie verder aan dat 

waar mogelijk de overheid gezamenlijk tegen 1%-motorclubs zal optreden, de zogeheten 
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‘geïntegreerde aanpak outlaw bikers’. Het gaat om een meerjarige aanpak met de gecombineerde inzet 

van bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke instrumenten. 

 

Eerder onderzoek naar de criminele carrières van 1%’ers 

 

Ondanks dat 1%-motorclubs door (inter)nationale opsporingsinstanties en binnen de 

wetenschappelijke literatuur worden gezien als criminele organisaties, is er zeer weinig empirisch 

onderzoek naar de criminele carrières van leden van 1%-motorclubs voorhanden (Barker, 2005). Er 

zijn ons vijf wetenschappelijke publicaties bekend, die zijn gebaseerd op empirische gegevens over de 

prevalentie van crimineel en gewelddadig gedrag onder 1%’ers. 

Alain (1993; 1995) analyseerde de strafbladen van 1.010 personen die door de politie werden gezien 

als actieve leden van 1%-motorclubs in Québec, Canada. Leden van Canadese 1%-motorclubs bleken 

in termen van het aantal, de gewelddadigheid en de ernst van delicten in hun criminele geschiedenis 

vergelijkbaar met de algemene gedetineerdenpopulatie. De kans op een veroordeling voor leden van 

1%-motorclubs nam wel toe met de jaren. Tijdens de groei van de Canadese 1%-subcultuur (1971-

1978) werd een op de vijf leden veroordeeld. In de daaropvolgende perioden van stabilisatie (1978-

1983) en krimp (1983-1988) liep dit op tot een op de drie. Ook de aard van de door leden van 1%-

motorclubs gepleegde delicten veranderde over de tijd. In de groeiperiode werden 1%’ers vooral 

veroordeeld voor diefstal en heling. Tussen 1978 en 1988 verdubbelde het percentage drugsdelicten tot 

27,6%. Tegelijkertijd nam het aandeel voor 1%’ers geregistreerde geweldsdelicten af. 

Danner en Silverman (1986) hielden een vragenlijstonderzoek onder 196 Amerikaanse gedetineerden 

die via een advertentie op zoek waren naar een penvriend(in). De onderzoekers categoriseerden 

gedetineerden vervolgens op basis van het door hen genoemde favoriete vervoermiddel. Motorrijders 

bleken vaker jonge, blanke mannen die voor een geweldsdelict gedetineerd waren dan andere 

gedetineerden. Motorrijders hadden minder lang in jeugddetentie doorgebracht, maar verschilden niet 

van de andere gedetineerden in de lengte van hun eerdere gevangenisstraffen. 

Barker en Human (2009) baseerden zich bij gebrek aan officiële gegevens op een inhoudsanalyse van 

631 krantenartikelen over 1%-motorclubs die tussen 1980 en 2005 verschenen. Zij vonden in totaal 

301 artikelen die betrekking hadden op 89 verschillende criminele incidenten (bijvoorbeeld arrestatie 

van een clublid). De meest genoemde strafbare feiten waren handel in verdovende middelen, 

omkoping en afpersing, vechtpartijen, overtredingen van de wapenwet en moord. 

Ruddell en Gottschall (2011) richtten zich in hun onderzoek op misdragingen in de gevangenis door 

290 leden van 1%-motorclubs. Lidmaatschap van een 1%-club werd vastgesteld door 

reclasseringsambtenaren en security intelligence officers, die zich hierbij baseerden op 

politiegegevens, rechtbank- en gevangenisdossiers en verklaringen van de leden zelf. Vergeleken met 

een random steekproef van 1.636 niet aan een bende geaffilieerde gevangenen waren 1%’ers 

gemiddeld ouder (respectievelijk 35,4 en 39,2 jaar oud) en hadden zij vaker dan niet aan een bende 

geaffilieerde gevangenen een eerdere gevangenisstraf achter de rug (respectievelijk 29,4% en 42,4%). 

Leden van 1%-motorclubs stroomden vooral in na een veroordeling voor niet-gewelddadige of 

drugsgerelateerde delicten en vergeleken met niet-bendeleden minder vaak voor gewelddadige 

delicten. Van de 290 gedetineerde 1%’ers was 21,7% als dader betrokken bij een ernstig 

geweldsincident in de gevangenis. Dit verschilde niet significant van de 18,5% niet aan een bende 

geaffilieerde gevangenen. 

Verder liet Noors politieonderzoek zien dat in 2007 126 (69%) van de 184 op dat moment bij de 

politie bekende 1%’ers een strafblad had. Voor ruim de helft van de veroordeelde leden was de laatste 

veroordeling niet langer dan vijf jaar geleden (National Police Directorate, 2010). In 2010 varieerde 

het percentage 1%’ers met een strafblad tussen de 56 en 75%, afhankelijk van de club. Uit het rapport 

wordt echter niet duidelijk hoe het lidmaatschap van een 1%-motorclub in dit onderzoek werd 

vastgesteld. 

Het enige ons bekende Nederlandse onderzoek dateert uit de ontstaansperiode van de 1%-motorclubs 

in Nederland (1974-1976) en betreft een (ongepubliceerde) scriptie aan de Politieacademie (Dooms, 

1976). Aanleiding voor het Nederlandse onderzoek is dat enkele groepjes motorrijders die zich naar 

het voorbeeld van Amerikaanse Hell’s Angels zijn gaan kleden, regelmatig in bepaalde cafés 
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bijeenkomen.
5
 Daarbij trekken hun rijgedrag en incidenten in cafés (vernielingen, vechtpartijen, 

mishandelingen) de aandacht van de politie. Dooms onderzoekt onder andere de dagrapporten uit 1974 

van de gemeentepolitie Haarlem om de contacten tussen politie en groepen jonge motorrijders in kaart 

te brengen. Relevant voor dit artikel is dat Dooms naar aanleiding van die dagrapporten een lijst met 

namen van 37 personen samenstelt die door de politie als ‘Hell’s Angel’ zijn gemuteerd. De 

gemiddelde leeftijd van deze personen is 19,8 jaar. De jongste persoon is 16 jaar (een 'hangaround' met 

een opgevoerde brommer die af en toe als duopassagier mee mag rijden) en de oudste is 28 jaar. Als 

Dooms in juli 1976 de antecedenten van deze personen opzoekt, komt hij uit op 138 processen-

verbaal, waarvan het merendeel gerelateerd is aan geweld (mishandeling (12x), openlijke 

geweldpleging (34x), bedreigingen (11x), vernielingen (12x), vuurwapenwet (1x)), 48 betrekking 

hebben op vermogensdelicten en drie op overtredingen van de Opiumwet. 

De antecedenten worden echter niet op persoonsniveau uitgesplitst, waardoor onbekend blijft hoeveel 

personen geen enkel antecedent hebben. Verder is het onduidelijk hoeveel personen daadwerkelijk zijn 

veroordeeld. De elf bedreigingen hebben bijvoorbeeld betrekking op elf verdachten in één strafzaak, 

van wie zes verdachten wegens gebrek aan bewijs uiteindelijk niet zijn vervolgd. Daar staat weer 

tegenover dat Dooms uit eigen waarneming weet dat er diverse geweldsincidenten zijn geweest 

waarbij bijvoorbeeld café-eigenaren uit angst geen aangifte wensten te doen (Dooms, 1976, 35). 

Dooms maakt een onderscheid tussen motorclubleden die bewust als 1%’er door het leven willen gaan 

(radicalen) en jonge motorclubleden die hier weinig mee op hebben. Exacte aantallen van deze 

groepen zijn op basis van het rapport moeilijk aan te geven. Een aantal Haarlemse motorrijders sluit 

zich uiteindelijk aan bij de Amsterdamse chapter van de Hell’s Angels, waarbij Dooms cryptisch 

vermeldt dat het ‘niet degenen [waren] met de kortste straflijst’ (Dooms, 1976, 13). 

Ook de Nederlandse politie en justitie hebben een aantal malen de antecedenten van een aantal leden 

van 1%-motorclubs in kaart gebracht. Bij de poging in 2006 om de Limburgse chapter van de Hell’s 

Angels als organisatie te verbieden, voert de officier van justitie als argument aan dat 18 van de 23 

leden (78,2%) een strafblad hebben. Er wordt verwezen naar aanzienlijke strafbladen waarbij het om 

gewelddadige delicten gaat (ECLI:NL:RBMAA:2007:BA5843). Het gerechtshof te Amsterdam 

beschouwt het feit dat vele leden een strafblad hebben echter als niet relevant 

(ECLI:NL:GHAMS:2008:BC9212). Volgens de advocaat zouden het voornamelijk antecedenten van 

voor 1998 betreffen die betrekking hebben op aantekeningen van mishandeling of te hard rijden (Van 

den Heuvel & Huisjes, 2009, 189). 

In een andere poging werd door de officier betoogd dat 84 van de 105 leden (80%) van meerdere 

Hell’s Angels-afdelingen een strafblad hadden. Daarbij werd aangegeven dat zij gezamenlijk 575 

veroordelingen hadden, waarvan 20% gerelateerd was aan geweld (ECLI:NL:RBLEE:2007:AZ9940). 

Ook in dit geval vond de rechter zulke bewijsvoering niet relevant voor de zaak. 

Naar aanleiding van alle berichtgeving rondom 1%-motorclubs zijn in de Tweede Kamer vragen over 

dit onderwerp gesteld. In november 2011 vraagt Kamerlid Hennis-Plasschaert bij de behandeling van 

de Veiligheid en Justitiebegroting aan de desbetreffende minister hoeveel ‘outlaw biker-criminelen’ er 

de afgelopen twee jaar zijn vervolgd, veroordeeld en waarvoor (Tweede Kamer 18 juli 2011). De 

minister geeft daarop aan dat het hier een zwaar onderwerp betreft en zegt toe om in januari 2012 met 

cijfers te komen. Het antwoord dat vervolgens komt, bekend als ‘Brief geïntegreerde aanpak outlaw 

bikers’ (Kamerstukken II 2011/12, 29 911, 59), maakt deze belofte echter niet waar. De brief geeft aan 

dat leden van bepaalde 1%-clubs verhoudingsgewijs vaak in beeld komen bij politie en Openbaar 

Ministerie (OM) in verband met diverse criminele feiten, om vervolgens in te gaan op de plannen om 

dergelijke motorclubs aan te pakken. Exacte getallen en percentages ontbreken. 

In een krantenartikel uit 2013 valt ten slotte nog te lezen dat 30 tot 50% van de leden van de 1%-

motorclubs een strafblad heeft en dat het binnen het leidinggevende kader zelfs om 80% zou gaan 

(Vugts, 2013). Nadere details ontbreken echter, zoals het aantal leden, het soort delicten, het pleegjaar 

en de rechterlijke beslissing. 

Het gebrek aan empirisch onderzoek naar 1%-motorclubs is opvallend, want zowel in het buitenland 

als in Nederland zijn deze clubs herhaaldelijk met georganiseerde criminaliteit in verband gebracht 

                                                 
5
 Dooms noteert dat sommige motorrijders al in 1974 de colors van de Hell’s Angels op hun rug droegen. 

Officiële Amerikaanse erkenning van een Nederlandse chapter van de Hell’s Angels vond echter pas in 1978 

plaats. 
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(Barker, 2011; Europol, 2013). Kennis over de criminele carrières van speciale dadergroepen is 

bovendien criminologisch relevant, omdat hiermee zicht wordt verkregen op de generaliseerbaarheid 

(of het gebrek hieraan) van geaccepteerde conclusies over de ontwikkeling van crimineel gedrag 

(Farrington, 2003). 

 

Data en methode 

 

De 1%-motorclubs hebben geen officiële ledenlijsten die openbaar zijn op te vragen. Om de criminele 

carrières van 1%’ers te onderzoeken is daarom de infocel van de Landelijke Eenheid, die op last van 

de minister van Veiligheid en Justitie belast is met het verzamelen van gegevens omtrent ‘outlaw 

biker-problematiek’, benaderd (Kamerstukken II 2011/12, 29 911, 71). Deze infocel heeft als doel om 

op strategisch en tactisch niveau informatie te verzamelen over het onderwerp 1%-motorclubs, 

beleidsadvies te verstrekken en waar mogelijk bij de constatering van strafrechtelijke overtredingen 

een opsporingsonderzoek op te starten. Op verzoek van de auteurs van dit artikel heeft de infocel een 

bestand samengesteld en aangeleverd waarin leden van 1%-motorclubs zijn geïdentificeerd. Hierna 

volgt een korte uitleg van de inhoud van dit bestand en de bewerkingen die dit bestand specifiek voor 

dit artikel heeft ondergaan. 

 

Het bestand 

Het bestand is samengesteld op basis van registraties in politiële bedrijfsprocessensystemen. Een 

mutatie in een politiesysteem betekent dat de constatering officieel erkend wordt en op naam is 

vastgesteld door een politiemedewerker. De systemen die geraadpleegd zijn, bewaren informatie voor 

een maximale duur van vijf jaar, zodat de mensen in het bestand in elk geval op enig moment de 

afgelopen vijf jaar als lid van een 1%-motorclub zijn gezien. Bij de totstandkoming van het bestand is 

een conservatieve definitie van 1%-lidmaatschap gehanteerd. Alleen de tenaamstelling van de eigenaar 

van een voertuig dat wordt gezien met leden van een 1%-club is bijvoorbeeld niet voldoende om als 

lid in het bestand te worden opgenomen. De identiteit van de persoon in kwestie moet door de 

politieambtenaar zijn vastgesteld. Daarnaast moet zijn waargenomen dat iemand bij een 1%-motorclub 

hoort, bijvoorbeeld omdat hij zich in het openbaar in de ‘officiële’ kleding van bepaalde motorclubs 

vertoont of met regelmaat clubavonden bezoekt. Dergelijke registraties zijn om allerlei redenen 

vastgelegd. Te denken valt aan verkeerscontroles, aangiftes, registraties van wijkagenten die 

ambtshalve kennis hebben over het lidmaatschap van personen, enzovoort.
6
 

Van de personen in het bestand is eveneens vastgelegd in welke mate er al dan niet sprake is van een 

volwaardig lidmaatschap van een 1%-motorclub. Iemand die in een politieregistratie staat omschreven 

als ‘full color member’, wordt als lid geregistreerd. Full color houdt in dat iemand een vest draagt met 

daarop het logo van de club, een toprocker (halve boog met tekst) met daarin de naam van de club en 

een bottom rocker met daarin de specifieke chapter of de regio. Een prospect is iemand die nog een 

stapje van volledig lidmaatschap is verwijderd en kenbaar is aan alleen de bottom rocker. Hij moet 

zich nog bewijzen en wordt ingezet voor allerlei klusjes om te bezien of hij het waard is later lid te 

worden. Een status lager is die van hangaround, iemand die bezig is eerst prospect te worden. 

Hangarounds mogen nog geen emblemen dragen, maar kunnen wel een patch met hangaround aan de 

voorzijde van een verder leeg vest dragen. Tot slot staan in het bestand nog personen genoemd als 

associates. Hier gaat het om mensen die geen lid zijn van de club, maar wel op clubavonden 

verschijnen of in andere hoedanigheid relaties met de motorclub onderhouden. Als iemand mogelijk 

lid is, maar hij niet in de colors door een politieambtenaar als zodanig is waargenomen, wordt hij in 

het bestand weggeschreven als associate. De status wordt dus eerder als te laag dan te hoog 

weggeschreven. 

Op het moment van samenstellen van het bestand kende Nederland twaalf 1%-motorclubs, met diverse 

chapters verspreid over het hele land. Het totale gezamenlijke aantal leden van Nederlandse 1%-

motorclubs is onbekend. In welke mate de leden in het huidige bestand een steekproef vormen die in 

wetenschappelijke zin representatief is voor de totale populatie Nederlandse 1%’ers is daarom 

eveneens onbekend. Het huidige aantal 1%-clubs ligt rond de veertien en groeit nog steeds. 

                                                 
6
 De politie schat in dat in meer dan 90% van de gevallen 1%’ers in het bestand zijn gekomen naar aanleiding 

van handhavingsacties en minder dan 10% als gevolg van opsporingsonderzoeken. 
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Bewerking 

In november 2012 wordt door de infocel een bestand van 682 namen aan de auteurs verstrekt. 

Wanneer in mei 2013 toestemming van justitie wordt verkregen voor het opvragen van de criminele 

antecedenten van de personen die in het bestand voorkomen, zijn inmiddels nog 101 extra namen aan 

het bestand toegevoegd van personen die in de tussenliggende periode als lid van een 1%-motorclub 

werden geregistreerd. Ook voor deze extra namen is door justitie toestemming tot onderzoek verleend. 

De criminele carrières van de leden van 1%-motorclubs zijn vervolgens in kaart gebracht op basis van 

gegevens uit het JDS. In juli 2013 leverde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

(WODC) hiertoe een uittreksel uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 

(OBJD), een actuele kopie van het JDS die geschikt is gemaakt voor het doen van wetenschappelijk 

onderzoek naar criminele carrières. Zo gelden in de OBJD niet de in het JDS gebruikelijke 

verjaringstermijnen, waardoor ook relatief ‘oude’ justitiecontacten zichtbaar blijven. De OBJD bevat 

informatie over elke zaak die door de politie bij het OM is geregistreerd, ongeacht de uiteindelijke 

afdoening.
7
 Voor de huidige analyses is enkel gebruikgemaakt van die aangebrachte zaken waarbij ten 

minste voor één feit een schuldigverklaring volgde. Onder ‘schuldigverklaring’ wordt hier verstaan 

een ‘schuldig’ vonnis door een rechter of een transactie of sepot om beleidsredenen door het OM. 

Vrijspraken, ontslag van rechtsvervolging en OM-sepots om technische redenen worden niet geteld als 

veroordeling. Naast het aantal en de pleegdatum van de geregistreerde delicten, levert de OBJD 

informatie over het type delicten waarvoor men werd geregistreerd en, indien van toepassing, de aard 

en de hoogte van de (vrijheids)straf. Op basis van dit bestand konden de criminele carrières van de 783 

bij de politie bekende leden en associates van Nederlandse 1%-motorclubs worden gereconstrueerd, 

vanaf hun 12de jaar (minimumleeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid) tot en met hun 

leeftijd in juli 2013 zoals die tot dan toe in het OBJD waren verwerkt. 

Het bestand is vervolgens in oktober 2013 nogmaals bij de Infocel Motorclubs tegen het licht 

gehouden met het oog op de status van sommige leden. Dit resulteerde erin dat sommige leden die als 

hangaround stonden genoteerd, alsnog als volwaardig lid konden worden benoemd. Personen van wie 

de status uiteindelijk met onvoldoende zekerheid kon worden vastgesteld (associates), werden uit het 

bestand verwijderd. Dit resulteerde uiteindelijk in een analysebestand met daarin criminele-

carrièregegevens van 601 full color-leden, prospects en hangarounds van Nederlandse 1%-

motorclubs. 

Om de privacy van betrokken personen te waarborgen is het databestand ontdaan van alle tot personen 

herleidbare gegevens alvorens het aan de onderzoekers is verstrekt. Ook zijn in het bestand alle 

clubnamen vervangen door random gekozen letters, zodat analyses op groepsniveau mogelijk zijn 

zonder dat bij de onderzoekers bekend is van welke 1%-motorclub een bepaalde persoon lid is. 

 

Resultaten 

 

Wat zijn de kenmerken van de bij de politie bekende leden van de Nederlandse 1%-motorclubs? 

Beschrijvende statistieken weergegeven in tabel 1 laten zien dat het gemiddelde lid een 44-jarige man 

betreft van Nederlandse afkomst. Veel bekende leden zijn ouder dan 40, maar er is ook sprake van 

jonge aanwas: 7,2% is jonger dan 30. Alle bekende leden betreffen mannen; dat is niet vreemd, want 

vrouwen kunnen statutair niet op een met mannen vergelijkbare manier ‘lid’ zijn van een 1%-

motorclub. Veruit de meeste bekende leden zijn in Nederland geboren, wat overigens niet wil zeggen 

dat voor een deel van hen niet kan gelden dat hun ouders wel in het buitenland zijn geboren. 

  

                                                 
7
 Veroordelingen door een buitenlandse rechter blijven buiten beschouwing. 
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Tabel 1: Persoonskenmerken van bij de politie bekende leden van Nederlandse 

1%-motorclubs (N=601) 

Persoonskenmerken    %/gemiddelde (SD) 

  Geslacht 

  

 

man 

 

100,0 

Geboorteland 

  

 

Nederland   92,2 

Leeftijd in 2013 

 

 

gemiddeld   44,2 (9,007) 

 

in categorieën: 

 

  

18-24     1,3 

  

25-29     5,8 

  

30-34     9,0 

  

35-39   14,0 

  

40-49   40,9 

    50 of ouder   29,0 

 

Het merendeel van de bij de politie bekende leden heeft een strafblad: 82,4% komt tot juli 2013 ten 

minste eenmaal voor in het JDS (zie tabel 2). Wanneer onderscheid wordt gemaakt naar de aard van de 

zaken waarvoor de leden uit de steekproef in aanraking kwamen met justitie, dan blijkt dat 45,1% ten 

minste één keer veroordeeld is voor een vermogensdelict (zonder geweld), 47,3% voor een 

geweldsdelict en 22,6% voor ten minste één overtreding van de Opiumwet.
8
 

 

Tabel 2: Criminele-carrièrekenmerken van bij de politie bekende leden van Nederlandse 1%-

motorclubs (N=601) 

Criminele-

carrièrekenmerken               %/gemiddelde (SD) 

  Ooit veroordeeld 82,4 

Aantal veroordelingen
a
 

 

 

gemiddeld   8,5 (7,666) 

 

in categorieën: 

 

  

1-2 20,6 

  

3-5 24,2 

  

6-10 27,5 

  

11 of meer 27,7 

Ten minste één veroordeling
b
 

 

  

geweld 47,3 

  

zeden   2,7 

  

vermogen met geweld 11,3 

  

vermogen  45,1 

  

vernieling/openbare orde 48,9 

  

Opiumwet 22,6 

  

verkeer 51,9 

                                                 
8
 Deze percentages tellen niet op tot respectievelijk 82 en 32% omdat één persoon voor meerdere delicttypen 

geregistreerd kan zijn. 
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overig 36,8 

Leeftijd eerste veroordeling
a
 

 

 

gemiddeld 29,1 (9,078) 

 

in categorieën: 

 

  

12-17 10,5 

  

18-24 25,3 

  

25-29 16,6 

  

30-34 21,6 

  

35-39 13,7 

  

40-49 10,3 

  

50 of ouder   2,0 

 

gemiddeld per delicttype 

 

  

geweld 30,4 (8,600) 

  

zeden 33,7 (9,293) 

  

vermogen met geweld 27,5 (7,963) 

  

vermogen  28,7 (8,580) 

  

vernieling/openbare orde 29,3 (8,723) 

  

Opiumwet 33,0 (8,337) 

  

verkeer 31,1 (8,365) 

  

overig 31,1 (8,018) 

Leeftijd laatste veroordeling
a
 

 

 

gemiddeld 38,3 (8,945) 

Duur criminele carrière
c
 

 

 

gemiddeld   6,0 (4,884) 

  gemiddeld (recidivisten)
d
   7,6 (4,250) 

a
 Berekend over die leden die ooit veroordeeld werden. 

b
 Percentages tellen niet op tot respectievelijk 82 en 32% omdat individuele leden voor meerdere 

delicttypen veroordeeld kunnen zijn. 
c
 Enkel berekend voor leden die in 2013 ten minste vijf jaar veroordelingsvrij waren. 
d Recidivisten zijn hier leden die ten minste in twee verschillende jaren werden veroordeeld. 

 

Wat zijn de belangrijkste criminele-carrièrekenmerken van de bij de politie bekende leden van 1%-

motorclubs met een justitieel verleden? 

Het gemiddeld aantal geregistreerde zaken ligt voor de totale steekproef op 7,0 en op 8,5, wanneer dit 

gemiddelde wordt berekend over alleen die personen die een strafblad hebben (tabel 2). Van de leden 

met een strafblad heeft 20,6% minder dan drie strafzaken op zijn naam, 24,2% tussen de drie en vijf 

zaken en 27,5% tussen de zes en tien zaken. Ruim een op de vier 1%’ers met een strafblad in onze 

steekproef heeft meer dan tien veroordelingen op naam, en kan derhalve worden aangemerkt als 

'veelpleger' (Boerman e.a., 2002; Ferwerda e.a., 2003). Terwijl personen met meer dan tien registraties 

22,8% van de totale steekproef uitmaken, zijn ze verantwoordelijk voor 59,9% van de totale onder de 

bij de politie bekende 1%-motorclubleden geregistreerde criminaliteit (zie figuur 1). Hoe meer zaken 

in de criminele geschiedenis, hoe groter de kans dat een persoon geregistreerd is voor ten minste één 

geweldsmisdrijf (correlatie ,523, p<0,01). 
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Figuur 1: Bijdrage aan totale criminaliteit per dadercategorie (totaal aantal veroordelingen in 

criminele carrière) 
 

Driekwart van de bij de politie bekende leden van 1%-motorclubs met een strafblad werd ooit 

veroordeeld tot een geldstraf variërend van de eerste (22,69 euro) tot de vierde categorie (31.933,52 

euro) (tabel 3). Ruim een derde (36,2%) van de veroordeelde 1%’ers is ten minste eenmaal 

veroordeeld tot een vrijheidsstraf. Gemiddeld werden tot een vrijheidsstraf veroordeelde leden over 

hun gehele criminele carrière tot juli 2013 drie keer veroordeeld tot een vrijheidsstraf, met een 

gemiddelde gezamenlijke lengte van twee jaar. 

 

Tabel 3: Opgelegde onvoorwaardelijke sancties aan bij de politie 

bekende leden van Nederlandse 1%-motorclubs met een strafblad 

(N=503) 

Sanctie                     %/gemiddelde (SD) 

Ooit geldstraf                           76,4 

Aantal keer geldstraf
a
 

 

gemiddeld                             3,9 (3,599) 

Hoogte geldstraf
a
 

 

 

gemiddeld                      1.700 (29.992,621) 

    Ooit vrijheidsstraf                          36,2 

Aantal keer vrijheidsstraf
a
 

 

gemiddeld                            3,1 (3,251) 

Totale duur vrijheidsstraf (in jr)
a
 

  gemiddeld                            2,0 (3,020) 
a
 Berekend over alle leden die ooit deze straf kregen opgelegd. 
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De leden met een strafblad kwamen voor het eerst in aanraking met justitie toen ze gemiddeld 29 jaar 

oud waren. Een op de tien (10,5%) veroordeelde clubleden had zijn eerste justitiecontact voor het 18de 

jaar, terwijl 47,7% pas tijdens of na het 30ste jaar voor het eerst werd veroordeeld. Figuur 2 geeft de 

leeftijdsverdeling van de startleeftijd voor de hele steekproef. De gemiddelde startleeftijd ligt het 

laagst (27,5) voor veroordelingen voor vermogensdelicten met geweld en het hoogst (33,7) voor 

zedendelicten. 

 
 

 

      

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Figuur 2: Startleeftijd (leeftijd eerste veroordeling) 
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Figuur 3 geeft het percentage bij de politie bekende leden van de Nederlandse 1%-motorclubs dat in 

aanraking komt met justitie per leeftijd, evenals het gemiddeld aantal geregistreerde strafzaken per jaar 

voor de actieve daders onder de leden. In de figuur is te zien dat het aantal geregistreerde personen 

piekt rond het 40ste jaar. De piek in het gemiddelde aantal veroordelingen voor actieve daders ligt 

tussen de 28 en 34 jaar. 

 

 

 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Figuur 3: Leeftijd/criminaliteit-curve 

 

Crimineel actieve 1%’ers die op jonge leeftijd voor het eerst veroordeeld worden, hebben gedurende 

hun criminele carrière een hogere gemiddelde veroordelingsfrequentie dan 1%’ers die pas op latere 

leeftijd voor het eerst worden veroordeeld. Dit lijkt geen artefact van leeftijd in 2013, want ook als 

daarvoor wordt gecontroleerd, blijft sprake van een significant verband (B=0,024; SD=0,002; 

p<0,01). 

Eind juli 2013 (het moment van het bevragen van het JDS) is het voor de crimineel actieve leden uit 

de steekproef gemiddeld ruim vijf jaar geleden dat zij voor het laatst in aanraking kwamen met justitie. 

Het gemiddeld aantal registratievrije jaren verschilt per in figuur 1 onderscheiden dadercategorie. 

Incidentele daders (een of twee veroordelingen) zijn gemiddeld het langst delictvrij (7,5 jaar). 

Veelplegers (elf of meer veroordelingen) hebben gemiddeld de meest recente (3,9 jaar) 

justitiecontacten. 

 

Verschillen in de prevalentie en aard van veroordelingen in de drie onderscheiden perioden 

Om een idee te krijgen of verschillende perioden in de ontstaansgeschiedenis van Nederlandse 1%-

motorclubs en de veranderende houding van de overheid jegens deze clubs een mogelijke rol hebben 

gespeeld in de geregistreerde criminaliteitspatronen voor leden van 1%-motorclubs, vergelijken we het 

percentage geregistreerde 1%’ers (van ten minste 12 jaar en ouder in die betreffende periode) in de 

ontwikkelingsfase (1970-1979), de groeifase (1980-1999) en de fase van onrust en repressie (2000-

2013). De resultaten voor de verschillende perioden zijn weergegeven in figuur 4. Geen van de 295 

huidige 1%’ers in onze dataset die in de ontstaansfase van de Nederlandse 1%-motorclubs ten minste 

12 jaar oud waren, zijn tussen 1970 en 1979 veroordeeld. Tussen 1980 en 1999 wordt 54,7% van de 

587 huidige leden die toen 12 jaar of ouder waren ten minste eenmaal veroordeeld. Voor 29,3% van 

hen betreft het ten minste één veroordeling voor een geweldsdelict. 8,5% wordt ten minste eenmaal 

veroordeeld voor het overtreden van de Opiumwet. Dit beeld verandert in de periode na 1999. Niet 

alleen worden meer 1%’ers veroordeeld (76,5%), het percentage dat veroordeeld wordt voor een 

drugsdelict verdubbelt naar 17,6%. Ook geweldsdelicten blijven in deze periode een belangrijk 
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onderdeel (32,4%) uitmaken van de criminele carrières van 1%’ers, terwijl het percentage leden dat 

wordt veroordeeld voor een vermogensdelict (zonder geweld) in deze periode lager is dan in de jaren 

daarvoor. 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Figuur 4: Percentage veroordeelde leden naar type delict 

 

Verschillen tussen de Nederlandse 1%-motorclubs 

Op basis van eerder (internationaal) onderzoek onder 1%-motorclubs mag worden verwacht dat er 

belangrijke verschillen kunnen bestaan tussen clubs in de mate waarin hun leden betrokken zijn bij 

(georganiseerde) criminaliteit (Lowe, 1989; Wolf, 1991). De personen in het bestand van de bij de 

politie als zodanig bekende leden van Nederlandse 1%-motorclubs zijn lid van in totaal twaalf 

verschillende clubs. Om enig inzicht te geven in de mogelijke verschillen tussen Nederlandse 1%-

motorclubs is op basis van de beschikbare gegevens over individuele leden het gewogen gemiddelde 

over alle clubs berekend voor de belangrijkste individuele en criminele-carrièrekenmerken.
9
 Zo 

ontstaat een beeld van het gemiddelde profiel van de gemiddelde Nederlandse 1%-motorclub. Dit 

gemiddelde profiel kan vervolgens gebruikt worden als grondslag voor het vergelijken van de 

verschillende Nederlandse clubs. Figuur 5 geeft, ter illustratie, voor de twaalf in de huidige analyses 

meegenomen Nederlandse 1%-motorclubs voor elk van de onderscheiden kenmerken de afwijking van 

de 'gemiddelde Nederlandse 1%-motorclub' uitgedrukt als ratio van de standaarddeviatie van dat 

gemiddelde kenmerk.
10

 Positieve afwijkingen wijzen op een 'radicaler' profiel dan gemiddeld, 

negatieve afwijkingen op een 'conservatiever' profiel. Figuur 5 laat bijvoorbeeld zien dat club O een 

profiel heeft dat in hoge mate overeenkomt met het profiel van de gemiddelde 1%-motorclub, al zijn 

de leden van club O gemiddeld jonger. Club L heeft een meer conservatief profiel en relatief weinig 

leden van club L zijn ooit veroordeeld. Club M en club W daarentegen hebben relatief veel leden met 

een strafblad; leden van club M met een strafblad maken zich bovendien vaker dan gemiddeld het 

geval is bij veroordeelde leden van een Nederlandse 1%-motorclub schuldig aan Opiumwetdelicten, 

terwijl leden van club W met een strafblad relatief vaak zijn veroordeeld voor vermogensdelicten met 

geweld. Alle kenmerken in beschouwing nemend hebben club M en W een sterk radicaal profiel. 

Vergelijking van alle twaalf op basis van de huidige data te construeren profielen laat zien dat er 

                                                 
9
 Anders dan in de voorgaande analyses is hier gekozen voor een gewogen gemiddelde dat rekening houdt met 

het feit dat sommige clubs met meer leden in de huidige dataset vertegenwoordigd zijn dan andere. 
10

 Wanneer de spreiding rond het overall gemiddelde kenmerk groot is, is het absolute verschil tussen dit overall 

gemiddelde en het gemiddelde van een specifieke groep minder informatief. 
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tussen de verschillende Nederlandse 1%-motorclubs (althans voor wat betreft de bij de politie als 

zodanig bekende leden) belangrijke verschillen bestaan in conservatieve/radicale kenmerken, zoals het 

percentage leden met een strafblad, de aard van de door de leden gepleegde delicten en de ernst van de 

gepleegde feiten, zoals blijkt uit het percentage leden dat ooit veroordeeld werd tot een vrijheidsstraf. 
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Figuur 5: Profielweergave afzonderlijke 1%-motorclubs 
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Conclusie 

 

De conclusie dat leden van 1%-motorclubs 'geen padvinders' zijn, wordt, voor zover het hun officieel 

geregistreerde criminaliteit betreft, door onze analyses bevestigd. Acht van de tien 1%-motorclubleden 

hebben een strafblad en ruim een kwart voldoet aan de gangbare definitie van 'veelpleger'. 1%’ers 

worden bovendien (ook) veroordeeld voor ernstige (gewelds)delicten en een derde van hen heeft een 

of meer keren in de gevangenis gezeten. Toch voldoen de meeste 1%’ers niet aan de criteria van de 

vroeg startende, persistente dader. Het merendeel van de crimineel actieve leden start zijn (officieel 

geregistreerde) criminele carrière namelijk pas op volwassen leeftijd. 

Een aantal belangrijke kanttekeningen is echter op zijn plaats. Ten eerste betreft de hier gebruikte 

steekproef een gelegenheidssteekproef van 1%-motorclubleden. Door het ontbreken van 

populatiegegevens kan niet worden nagegaan in welke mate deze steekproef een afspiegeling vormt 

van de totale groep 1%’ers in ons land. De kans bestaat dat de personen in ons bestand juist omwille 

van hun criminele gedrag de aandacht van de politie hebben getrokken en zo in het bestand terecht zijn 

gekomen. Dit zou betekenen dat we op basis van de huidige steekproef het aantal criminele 1%-

motorclubleden overschatten. Veel van de 1%’ers in het bestand hebben echter meerdere 

veroordelingen en zijn bovendien al geruime tijd veroordelingsvrij, hetgeen doet vermoeden dat dit 

probleem, waar het de steekproeftrekking betreft, niet of slechts in beperkte mate speelt. Wel kan het 

zijn dat politie en justitie in het algemeen meer alert zijn op het regelovertredend gedrag van 

herkenbare leden van 1%-motorclubs, hetgeen – gegeven daadwerkelijk gepleegd crimineel gedrag 

van 1%’ers – voor hen een verhoogde kans op registratie in het JDS tot gevolg zou kunnen hebben ten 

opzichte van andere daders. Een tweede kanttekening waar het gaat om ons bestand, is dat hoewel met 

een grote mate van zekerheid kon worden vastgesteld dat personen in het bestand op enig moment lid 

waren van een 1%-motorclub, niet kan worden uitgesloten dat deze personen de club inmiddels 

hebben verlaten. Beschikbare biografieën van 1%’ers en etnografisch onderzoek suggereren echter dat, 

zeker waar het gaat om de grote 1%-clubs, het niet altijd eenvoudig is de club te verlaten, zelfs al zou 

men dat willen (bijv. Barger, 2000). 

De hier gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op officieel geregistreerde gegevens. Een groot deel 

van de jaarlijks gepleegde criminaliteit wordt echter niet opgehelderd en niet altijd worden bekende 

daders vervolgd en berecht. Diverse incidenten waarbij slachtoffers van geweld door 1%’ers geen 

aangifte durfden te doen, suggereren dat dit probleem wellicht juist onder deze dadergroep speelt. De 

hier gerapporteerde (gewelds)criminaliteit onder 1%-motorclubleden is wat dit betreft een ondergrens. 

Officiële gegevens reflecteren bovendien voor een deel het justitiële beleid. Hierdoor kan niet worden 

vastgesteld in hoeverre de waargenomen verschuiving naar drugsdelicten het gevolg is van de 

veranderde criminaliteit onder 1%-motorclubs of van de veranderde houding van justitie ten opzichte 

van outlaw bikers. Meer algemeen geldt dat waar het betrokkenheid betreft bij georganiseerde vormen 

van misdaad zoals drugshandel, geregistreerde justitiecontacten waarschijnlijk een grotere 

onderschatting vormen van zowel de prevalentie als de frequentie van het daadwerkelijke criminele 

gedrag dan dit bij commune criminaliteit het geval is. De uitvoering van en het politieonderzoek naar 

georganiseerde criminaliteit nemen soms jaren in beslag, zodat ondanks dat een dader zich al geruime 

tijd bezighoudt met bijvoorbeeld de handel in verdovende middelen, pas na jaren van 

opsporingsonderzoek slechts één veroordeling resulteert; zie Weisburd en Waring (2001, 26-27) voor 

een vergelijkbaar argument waar het witteboordencriminaliteit betreft. 

Empirisch onderzoek naar de criminele carrières van speciale dadergroepen is belangrijk omdat het 

inzicht biedt in de mate waarin bestaande wetenschappelijke inzichten omtrent de ontwikkeling van 

crimineel gedrag over de levensloop algemeen geldig zijn. Bovendien dwingt het onderzoekers hun 

theorieën nader te verfijnen, zodat deze ook in staat zijn afwijkende patronen, zoals een volwassen 

start van de criminele carrière, te verklaren. Het grote aandeel volwassen starters onder crimineel 

actieve leden van 1%-motorclubs is in overeenstemming met zowel de rekruteringsverklaring (Quinn 

& Koch, 2003) als de sociale-gelegenheidsstructuurverklaring voor de betrokkenheid bij 

georganiseerde criminaliteit (Kleemans & De Poot, 2007). Lidmaatschap van de club zou de kans op 

criminaliteit dan vergroten, in plaats van andersom. Vanuit het levensloopperspectief zou het worden 

van een full color member van een 1%-motorclub ook kunnen worden geïnterpreteerd als een 

belangrijke transitie (turning point) in het leven van een individueel lid, met verstrekkende 

consequenties voor de positie van de betreffende persoon in zowel de boven- als de onderwereld en 
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daarmee voor de kans op toekomstige criminaliteit (vergelijk Van Koppen & De Poot, 2013). Omdat 

momenteel geen gegevens beschikbaar zijn over het exacte moment waarop personen lid zijn 

geworden van een 1%-motorclub, is een daadwerkelijke toetsing van deze verklaringen op basis van 

het huidige bestand niet mogelijk. 

Onze analyses laten echter ook belangrijke verschillen zien in criminele carrières tussen individuele 

leden. De meerderheid van de door 1%’ers gepleegde criminaliteit komt op conto van een beperkte 

groep zeer actieve daders. Een op de vijf crimineel actieve 1%’ers heeft ten hoogste twee 

veroordelingen op zijn naam. 16% van de leden heeft helemaal geen strafblad. 1%-motorclubs kennen 

een duidelijke hiërarchische structuur. Enerzijds zou men kunnen verwachten dat hooggeplaatste leden 

personen zijn met de langste en meest gewelddadige criminele carrières (Barker, 2011; Van Koppen 

e.a., 2010a). Een gewelddadige reputatie zou zich dan terugbetalen in een hoger aanzien binnen de 

club. Anderzijds is het eveneens aannemelijk dat hooggeplaatste leden zelf geen 'vuile handen' maken, 

maar de uitvoering van delicten delegeren aan lager geplaatste leden. Netwerkonderzoek onder 

Canadese 1%-motorclubs liet zien dat hooggeplaatste leden weliswaar weinig directe contacten 

onderhielden met medeclubgenoten, maar wel centrale posities in het netwerk innamen (Morselli, 

2009). Vervolgonderzoek zou zich daarom kunnen richten op de vraag in welke mate gevonden 

verschillen in criminele carrières tussen leden van 1%-motorclubs samenhangen met de rang die deze 

leden bekleden binnen de club (vergelijk Van Koppen e.a., 2010b). De militaristische leest waarop 

1%-motorclubs zijn geschoeid, biedt hierbij het voordeel dat de rang van afzonderlijke leden in veel 

gevallen kan worden afgelezen aan het 'uniform'. 

Ook vergelijkend onderzoek naar de criminele carrières van prospects en full color members kan 

waardevolle informatie opleveren over de rol die het lidmaatschap speelt in de criminele ontwikkeling 

van 1%’ers. Verklaringen van voormalig prospects en casestudies suggereren dat prospects worden 

ingezet bij criminele activiteiten van full color members, om zo hun waarde voor de club te laten zien, 

en in sommige gevallen volgt direct na een veroordeling voor een zwaar misdrijf een promotie tot full 

color member (National Police Directorate, 2010). Dit zou betekenen dat niet het lidmaatschap zelf, 

maar eerder de poging om lid te worden van een 1%-motorclub geassocieerd is met een verhoogde 

kans om met justitie in aanraking te komen. 

Verder wijzen onze resultaten op het mogelijke bestaan van belangrijke verschillen in het 'radicale 

potentieel' tussen clubs. Clubs verschillen onderling in het aandeel crimineel actieve leden, de ernst 

van de door leden gepleegde delicten, enzovoort. Hoewel zowel vanuit opsporings- als vanuit 

wetenschappelijk perspectief een potentieel belangrijke richting van onderzoek (bijvoorbeeld in 

hoeverre clubkenmerken voorspellend zijn voor recidive van individuele leden) lijkt het nog te vroeg 

om hier op dit moment harde uitspraken over te doen. De informatiepositie die de politie inneemt, is 

niet voor alle clubs dezelfde en voor veel clubs geldt dat zij met een gering aantal leden zijn 

vertegenwoordigd in het bestand. Bijkomend probleem is het verschijnsel van 'patching over', waarbij 

de grotere clubs – veelal om strategische redenen – chapters van andere clubs inlijven (Quinn & 

Forsyth, 2011).
11

 

Bestrijding van criminaliteit gepleegd door (leden van) 1%-motorclubs heeft in Nederland 

tegenwoordig politieke prioriteit. De aanpak van outlaw-motorclubs staat ook hoog op de politieke 

agenda van landen als Canada, Noorwegen en Australië (Ayling, 2013; Bartels, 2010; National Police 

Directorate, 2010). De ontwikkeling van de 1%-motorclubs in deze landen kenmerkt zich door 

publieke en in sommige gevallen extreem gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende motorclubs 

in hun streven naar monopolisering van lokale illegale markten (Langton, 2010). De behoefte aan 

‘soldaten’ leidde in het buitenland tot verregaande radicalisering van de betrokken clubs (Quinn, 

2001). In Nederland en ook in andere Europese landen bleef – ondanks enkele recente incidenten (bijv. 

Diehl, 2013; Leistra, 2013) – een grootschalige ‘biker war’ tot nu toe uit. Het Nederlandse 1%-

landschap verandert momenteel echter snel, waardoor spanningen tussen clubs kunnen toenemen 

('Onrust in motorclub door overstappen leider', 2014; ‘Hells Angels zorgen voor onrust in Sittard’, 

2014). Toekomstig internationaal vergelijkend onderzoek naar de criminele carrières van individuele 

leden en prospects en naar verschillen in radicaal potentieel binnen de verschillende clubs kan 

duidelijkheid verschaffen over de positie die Nederlandse 1%’ers en 1%-clubs innemen binnen de 

internationale 1% biker scene. 

                                                 
11

 Barker (2005) spreekt in deze context over het bestaan van puppet clubs. 
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Summary 

 

‘We are no boy scouts’ 

An exploratory study of the criminal careers of members of 1% motorcycle clubs 
Arjan Blokland, Melvin Soudijn & Eric Teng 

 

Using officially registered conviction history data, this study examines the criminal careers of 601 

members of Dutch outlaw motorcycle gangs, identified as such by the Dutch police. We find that the 

average 1%er in our sample is a 44-year-old, Dutch-born male. The large majority of these 1%ers have 

been convicted for a crime at least once. One in four convicted 1%ers can be classified as a chronic 

offender accumulating over ten convictions from age 12 until 2013. The large majority of 1%ers 

experiences an adult onset of their officially registered criminal career, with almost half acquiring their 

first conviction when they are aged 30 or older, challenging the generality of criminology's accepted 

conclusions about criminal career development. 

 

Key words: outlaw motorcycle gangs, one percenters, criminal careers, adult onset 




