
door Mick van Wely

UTRECHT • De gestoorde
en gevaarlijke Pascal F.,
dader van de ’uzi-moord’
op Nadia van de Ven
(2002) staat op het punt
om zich vrij buiten de
tbs-kliniek te bewegen. In
oktober werd het recidi-
vegevaar van de man, die
in 2005 twintig jaar en tbs
kreeg, nog hoog geschat.

Alle seinen stonden op
rood. Maar minister Dekker
(Rechtsbescherming) heeft
F. toestemming gegeven
voor transmuraal verlof,
waarbij de man ook buiten
de kliniek kan wonen en be-
handeld worden.

Nabestaanden zijn laai-
end over de plotselinge
draai van het ministerie.
„Hoe is het mogelijk dat hij
zich straks nog vrijer buiten
de kliniek mag begeven, ter-
wijl zowel rechtbank als hof
vinden dat zijn behandeling
nog niet mag stoppen?”,
zegt Nadia’s zus Lucinda.

WWaaaarroomm ddooeett
mmiinniisstteerr ddiitt??

MMoooorrddeennaaaarr LLuucciinnddaa’’ss zzuuss
oonnvveerrwwaacchhtt uuiitt ttbbss--kklliinniieekk

Minister Sander Dekker
(Rechtsbescherming) 
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SPRAAKMAKEND DE GROOTSTE!

Sam Walker is de naam. Niet alleen een van de
meest beruchte, maar zeker een van de brutaal-
ste criminelen van Engeland. Hij wist te ontsnap-
pen uit de gevangenis en als verstekeling op zee,
langs slinkse wegen en duistere paden het hele-
maal tot in Sierra Leone te schoppen. Toen be-
gon voor hem de lol. Via Instagram
lichtte hij politie en landgenoten
in over zijn vlucht en gaf met-
een een onlinecursus ’hoe
ontsnap ik uit de gevangenis
zonder gepakt te worden’.
Walker is intussen onvind-
baar, de Britse politie zit
met de handen in het haar.

Pak me als je kan

LEUGENS 
OP GROENE
MATRAS
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door Alexander Bakker

DEN HAAG • De gaskraan
in Groningen kan sneller
worden dichtgedraaid.
Dat verwacht minister
Wiebes (Economische
Zaken) nu hij zijn eerste
successen boekt in de
operatie om Nederland
van het Groninger aard-
gas af te krijgen.

De winning duikt moge-
lijk al per oktober 2020 on-
der de twaalf miljard kuub,
dat is nog binnen deze kabi-
netsperiode. Daarmee zou
Groningen al twee jaar eer-
der dan gepland onder het
niveau komen dat door het
Staatstoezicht op de Mijnen
is geadviseerd na de zware
beving in Zeerijp.

Het kabinet heeft na dit
advies het historische be-
sluit genomen om de gas-
winning in de noordelijke
provincie helemaal te be-
eindigen. De bewindsman
zint er zelfs op om al per ok-
tober 2022 onder de vier
miljard kuub uit te komen.
Daarna wil Wiebes zo snel
mogelijk richting de ‘nul’. 

GAS NÓG
SNELLER 
NAAR NUL
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Lucinda (l.) en Nadia als 16- en 18-jarige zusjes. Ruim twintig jaar later wordt voor
Lucinda de moord op haar zusje weer hoog opgerakeld. EIGEN FOTO
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