
E
en brief die halver-
wege mei op de mat
plofte bij Lucinda
van de Ven in Haar-
lem zette haar leven

volledig op zijn kop.
„Zestien jaar lang heb ik

geknokt om de dood van
mijn zus te verwerken. Het
ging een stuk beter. En dan
blijkt ineens dat Pascal op
het punt staat de kliniek te
verlaten. Hoe kan het dat
zowel rechtbank als hof in
2017 nog niets willen weten
van meer vrijheden, en dat
nu ineens de poort van de
tbs-kliniek wordt openge-
zet? Ik vind dit ontzettend
krom.”

Op een terras in Ouder-
kerk aan de Amstel sprin-
gen bij Lucinda de tranen in
de ogen. Even stopt ze met
praten. Ze heeft verteld dat
Nadia werd gevonden met
gaten in één hand. De hand
die ze tegen de loop van de
uzi had gezet om zich te we-
ren tegen de kogels. „Zus-
sendingen. Die mis ik mis-
schien wel het meest. Nooit
meer met haar tutten voor
de spiegel. Of kletsen voor
het uitgaan.”

De mooie, blonde infor-
maticastudente Nadia van
de Ven woont in 2002 in een

studentenpand aan de
Weerdsingel in Utrecht.
Hier woont ook de dan 29-
jarige huisbaas Pascal F. Een
rare man met rechts-extre-
mistische opvattingen en
een diepe haat voor vrou-
wen.

In de nazomer krijgt de
ex-militair ruzie met Nadia.
Het gaat over een wasma-
chine en een droger. Een
bellende vriendin van Nadia
hoort op 1 oktober aan de te-
lefoon ineens gestommel en
gegil. Dan is de telefoon uit.
’s Avonds wordt Nadia dood
aangetroffen. Onder aan de
trap liggen een grote plas
bloed en hulzen, haar li-
chaam ligt in het apparte-
ment van Pascal. Hier heeft
hij nog eens drie kogels door
haar hoofd gejaagd.

De politie richt meteen al-
le pijlen op Pascal, die de au-
to van Nadia heeft meegeno-
men. In de auto zit bloed van
de studente. In januari pakt
de politie F. op kort nadat hij
is teruggekeerd van een ver-
blijf in Polen. Het onder-
zoek naar de kogels uit de
uzi levert een bizarre ont-

dekking op. Met het wapen
is in 1995 de 31-jarige verze-
keringsagent Anton Bussing
doodgeschoten op een par-
keerplaats in Ede. Vlak bij
de kazerne waar F. gelegerd
was.

F. ontkent beide moor-
den, maar de rechtbank ver-
oordeelt hem in februari
2004 tot levenslang voor
beide moorden. Justitie en
rechtbank nemen geen en-

kel risico. Pascal F. had in
het Pieter Baan Centrum el-
ke medewerking aan onder-
zoeken geweigerd en zei on-
schuldig te zijn. De recht-
bank vindt levenslang ge-
rechtvaardigd vanwege de
’gruwelijkheid van de feiten
en de persoon van de ver-
dachte’.

Maar ondanks overweldi-
gend bewijs haalt het hof in
het hoger beroep een streep
door de moord op Bussing.
„Wij snapten er helemaal
niets van. Ook politie en OM
niet”, zegt Lucinda. Het hof
legt F. 20 jaar en tbs op voor
alleen de moord op Nadia.
De man die zijn eigen zus
met legerkisten in het ge-
zicht had geschopt, voor de
NS als baantje met veel ple-

zier men-
selijke res-
ten van
een trein
spoot en
wapens
aanbad

heeft ineens weer perspec-
tief.

Al in 2011 begint in tbs-kli-
niek De Rooyse Wissel in
Venray de behandeling van
de moordenaar. Dat kan
vanwege de inmiddels afge-
schafte Fokkens-regeling.
Zijn tbs wordt in 2013, 2015
en in mei 2017 verlengd met

twee jaar. De rechtbank
Midden-Nederland twijfelt
niet: F. toont geen enkele
verbetering. ’Betrokkene
heeft weinig contact met
zijn gevoelsleven en ontkent
negatieve emoties’, staat in
de beslissing van de recht-
bank. F. is stressgevoelig,
snel agressief en heeft nar-
cistische en schizoïde trek-
ken. ’Er is nog immer sprake
van een stoornis en recidi-
verisico.’

F. moet in ieder geval nog
twee jaar blijven. Hij en zijn
advocaat gaan in beroep,
maar ook het hof peinst er
in oktober niet over om de
levensgevaarlijke ’uzi-

moordenaar’ helemaal te la-
ten gaan. Helemaal, want F.
is wel al op verlof geweest.
Met en zonder begeleiding.
Het hof is zo resoluut dat het
niet eens door de advocaat
van F. naar voren geschoven
deskundigen wil horen.

De advocaat pleit voor on-
derzoek naar voorwaarde-
lijke beëindiging van de tbs
en voor transmuraal verlof
waarbij F. in een fase komt
tussen behandeling in de
kliniek en ambulante be-
handeling. De behandeling
van F. kan dan ook buiten de
kliniek worden voortgezet. 

Het Adviescollege Verlof-
toetsing tbs en ook het mi-
nisterie van Justitie & Vei-

ligheid vinden dit geen goed
plan. Het hof piekert er niet
over om de behandeling te
stoppen. „Dat was op dat
moment een geruststelling,
alhoewel we verbaasd wa-
ren dat hij al zo snel vrijelijk
buiten de kliniek mocht ver-
blijven”, zegt Lucinda.

En dan is er ineens de
brief van 17 mei 2018 van het
Informatiepunt Detentie-
verloop van het OM. Het be-
handelteam van de Rooyse

Wissel, zo staat in de brief,
vindt dat F. toe is aan een
volgende stap. En wat
blijkt? Het ministerie van
Justitie & Veiligheid, dat
zich een half jaar daarvoor
nog verzette tegen het
transmurale verlof, blijkt
ineens toch al toestemming

slag.” Aan het besluit van
mei ligt volgens het ministe-
rie een nieuw, positief ad-
vies van het AVT ten grond-
slag. Hoe het kan dat er in
een paar maanden tijd zo’n
andere inschatting is ge-
maakt, licht het ministerie
niet toe.

De advocaat van Pascal F.
laat weten dat zijn cliënt
zich „in alle rust wil concen-
treren op zijn behandeling”.
Het OM Midden-Nederland
zegt dat het OM-standpunt
over F. duidelijk is verwoord
in de beslissing van de
rechtbank en het hof van vo-
rig jaar.

Het tv-programma De zaak
van je leven (WNL) besteedt
vanavond om 20.25 uur op
NPO2 aandacht aan de moord
op Nadia van de Ven. 

Pascal F. weigert
elke medewerking

UZI-MOORDENAAR ALLE SEINEN OP ROOD, TOCH LAAT MINISTER DEKKER PASCAL F. LOS UIT TBS-KLINIEK

door Mick van Wely

T2 DE TELEGRAAF
DONDERDAG 7 JUNI 2018

NIEUWS VAN DE DAG TELEGRAAF.NL

NIET ZO NAÏEF
MET CORRUPTIE!

Opinie John van den Heuvel

KRAAKVERBOD
SIMPEL TE
OMZEILEN
PAGINA T4

NIEUWSKRANT
BINNENLAND T8
OPINIE T11
WAT U ZEGT T16
BUITENLAND T18
JOURNAAL T20
DFT T21

TWEEDE KATERN
TELESPORT D2
PRIVÉ D8
CULTUUR & FILM D10
SERVICE D14
WEER D17
TELEVISIE D18

IINNDDOONNEESSIISSCCHH
AADDOOPPTTIIEEKKIINNDD 

WWIILL EERRKKEENNNNIINNGG
PPAAGGIINNAA TT88

De soap rond de krakende nietsnut-
ten van ’We are here’ is een nieuwe
episode ingegaan nu dit zootje onge-

regeld in Amstelveen is neergestreken.
De overlast verplaatst zich daarmee naar
een buurgemeente van Amsterdam, dat
de afgelopen periode heeft nagelaten om
stevig in te grijpen.

De gang van zaken is tenenkrommend.
Ten eerste blijkt het kraakverbod een
wassen neus. Waar kraken sinds 2010 bij
wet is verboden en als een misdrijf wordt
beschouwd, kunnen lieden kennelijk
gewoon hun gang gaan en een lange neus
trekken naar de autoriteiten. Dat moet
stoppen.

Ten tweede betreft het hier uitgeproce-
deerde asielzoekers. Deze mensen moe-
ten dus het land verlaten. In plaats van
met de armen over elkaar te staan, zou-
den de autoriteiten deze groep direct
moeten oppakken om ze onder te bren-
gen in het vertrekcentrum Ter Apel. Wie
niet meewerkt aan zijn of haar uitzet-
ting, kan worden vastgezet.

Ten derde is de gang van zaken een
middelvinger richting de brave burgers,
inclusief vreemdelingen die zich netjes
aan de procedures houden. Crimineel
gedrag van lieden die hier niets te zoeken
hebben wordt door de vingers gezien,
terwijl goedwillende burgers bij de klein-
ste overtreding doorgaans op minder
begrip kunnen rekenen. Dit grenst aan
uitlokking. Stop daarmee. Treed op! 
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’Als er iets misgaat heb je meteen een debat in de Tweede
Kamer. Dat leidt tot incidentenwetgeving’

ADVOCAAT JOB KNOESTER:

door Saskia Belleman

AMSTERDAM • Nadat ze
een vonnis hebben geveld,
hebben rechters niks
meer te vertellen over de
manier waarop een be-
handeling binnen een
tbs-kliniek plaatsheeft en
wanneer en hoe iemand
verlof krijgt.

De rechtbank oordeelt al-
leen over de vraag of een
tbs-behandeling moet wor-
den beëindigd, of juist moet
worden verlengd. Hoe de
behandeling verder wordt
ingevuld is een zaak van de
kliniek, en uiteindelijk van
de minister.

In het geval van Pascal F.
besliste de minister op basis
van een
nieuw ad-
vies dat de
man in aan-
merking
komt voor
grotere vrij-
heden, terwijl de rechter
een half jaar geleden nog
oordeelde dat F.’s tbs met de
maximale duur van twee
jaar moest worden ver-
lengd. Volgens de penitenti-
aire kamer van het hof Arn-
hem-Leeuwarden, waarin
behalve drie rechters ook
een psychiater en een psy-
choloog zitten, was er nog
steeds sprake van een stoor-
nis, gevaar voor herhaling
en weinig probleembesef bij
Pascal F.

Wat er in een paar maan-
den tijd is veranderd, is niet
duidelijk. Een rechter heeft
zich er niet over kunnen
buigen. Het systeem is een
doorn in het oog van tbs-ad-

vocaten, die vinden dat der-
gelijke ingrijpende beslis-
singen niet moeten worden
overgelaten aan „politieke
passanten”, maar thuisho-
ren bij een onafhankelijke
rechter.

Advocaat Rutger Lonter-
man: „Het is heel vreemd
dat iemand die de maatregel
oplegt, vervolgens niets te
vertellen heeft over de in-
vulling.” De minister laat
zich weliswaar adviseren
door het Adviescollege Ver-
loftoetsing TBS (AVT), maar
is alleen verplicht om een
negatief advies over te ne-
men. Als het AVT beslist dat
iemand – bijvoorbeeld –
klaar is voor uitgebreider
verlof, dan kan de minister

dat naast zich neerleggen.
Dat gebeurt volgens tbs-ad-
vocaat Job Knoester soms
daadwerkelijk als een zaak
politiek gevoelig ligt, terwijl
dat geen rol zou mogen spe-
len.

Het omgekeerde gebeurt
nu in de zaak van Pascal F.
Ook daarbij stond de rech-
ter buitenspel. De Vereni-
ging van TBS-advocaten
kaartte het systeem begin
dit jaar al aan in een mani-
fest. Knoester: „Als er iets
misgaat heb je meteen een
politieke rel en een debat in
de Tweede Kamer. Dat leidt
tot incidentenwetgeving, en
ook tot meer verdachten die
tbs zullen weigeren.”

Rechter met lege 
handen na vonnis

’Tbs geen zaak voor 
politieke passanten’

Vier recente kwesties rond
veroordeelde moorde-
naars in de laatste fase van
hun straf of behandeling
riepen veel vragen op en
zorgden voor veel onbe-
grip bij de burgers en
woede bij nabestaanden.
De moord op Anne Faber:
verdachte Michael P. kreeg
in 2012 twaalf jaar cel
opgelegd
voor een
dubbele
verkrachting
en overval-
len. Het hof
legde geen
tbs op omdat
P. zich niet
had laten
onderzoeken
in het Pieter Baan Cen-
trum. De vader van de in
september vermoorde
Anne Faber houdt de toen-
malige voorzitter van het
hof hierom verantwoorde-
lijk voor de dood van zijn
dochter.
De moord op Willy van
Wanrooij: moordenaar
Johan van L., die Van Wan-
rooij in 2008 bij een wo-
ningoverval doodsloeg,
werd in 2012 opgepakt en
kreeg acht jaar. Ook Van L.

liet zich niet onderzoeken.
In 2017 liep hij al vrij rond
met een enkelbandje. Hij
lapte alle voorwaarden
aan zijn laars en knipte
ook zijn enkelbandje door.
De moord op Piet van
Pareen: de hoogbejaarde
Van Pareen werd in 2013
thuis vermoord bij een
overval. Bruce D. werd tot

acht jaar cel
veroordeeld.
Al na ruim
vier jaar
ging D. met
een enkel-
band naar
buiten. In
januari was
hij weken
spoorloos na

de band te hebben doorge-
knipt. 
De moord op Joyce ’Win-
sie’ Hau: Jinhua K. stak
Winsie in 2012 als 14-jarige
dood voor een paar tien-
tjes. Hij kreeg celstraf en
jeugd-tbs. In september
liet de rechtbank Arnhem
hem gaan, terwijl hij nog
langer behandeld kon
worden zoals het OM
wilde. Begin dit jaar werd
K. opgepakt voor een zeer
gewelddadige overval.

VAKER OPHEF OVER VEROORDEELDEN

Voor Lucinda van de Ven begint het verwerkingsproces opnieuw
door de plotse mededeling dat Pascal F. naar buiten mag. „Verhui-
zing naar de longstay-afdeling leek logischer bij deze man.”
FOTO MICHEL VAN BERGEN
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Na twee korte salvo’s uit een uzi-machinepistool lag studente Nadia
van de Ven (25) dood in haar studentenhuis. Huisbaas Pascal F.
schoot haar na een ruzietje uit het leven. Zus Lucinda van de Ven
(39) is na zestien jaar verwerking terug bij af. Want F. loopt weer
vrolijk buiten.

Pascal F.
tijdens zijn
rechtszaak
in 2005.
ILLUSTRATIE
CHRIS
ROODBEEN

hiervoor te hebben gegeven.
„We zijn als nabestaan-

den echt totaal verbijsterd.
Alle seinen stonden op rood
bij F. en dan laten ze hem
toch nu al terugkeren in de
maatschappij! Verhuizing
naar de longstay-afdeling
leek logischer bij deze man.

Ik vind het
besluit van
de minister
onbegrij-
pelijk”,
zegt Lucin-
da geëmo-

tioneerd.
Het ministerie laat het

volgende weten: „De minis-
ter oordeelt gedurende de
behandeling van de tbs’er
over verlof. Daar liggen ad-
viezen van de kliniek en het
Adviescollege Verloftoet-
sing (AVT) aan ten grond-

’Nog immer sprake
van recidiverisico’

Anne Faber ’Winsie’ Hau 


