
jarige Nadia, vierdejaars
student informatica aan de
Hogeschool van Utrecht,
huurt een kamer aan de
Weerdsingel Westzijde. Het
huis deelt ze met twee ande-
re bewoners, huisbaas Pas-
cal F. woont op de begane
grond. 

Nadia is goedgebekt. Haar
karakter botst met dat van
Pascal, de wat wereld-
vreemde, teruggetrokken
man van 29 jaar. De oud-mi-
litair is afstandelijk, hoog-
hartig en extreem denigre-

MOEDER MINKE TEGEN WIL EN DANK AL BIJNA VIJFTIEN JAAR BLIJVENDE SCHADE

VIJFTIEN JAAR GELEDEN WERD DE 25-JARIGE
NADIA VAN DE VEN OP BRUTE WIJZE OM HET
LEVEN GEBRACHT. Afsluiten kunnen haar moe-
der en zus de zaak nog niet. Moeder Minke van
de Ven: „Ik ben bij iedere zitting over zijn tbs-be-
handeling aanwezig.” Hoe de nabestaanden van
een moord voor altijd verbonden blijven met de
dader. 

Voor altijd
veroordeeld 
tot verdriet

door Sophie Kluivers
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Minke van de Ven (72) heeft
samen met haar dochter
Lucinda jarenlang voor
gerechtigheid gestreden in
de vorm van een financiële
compensatie. 
Haar zaak was de eerste in
Nederland waarbij een
schadevergoeding voor
inkomensderving werd
toegekend na een moord.
Haar schadevordering
bracht destijds een hevige
discussie opgang: tegen-
standers beweerden dat
het een weg zou vrijmaken
voor een claimcultuur zoals
in de Verenigde Staten. 
Minke: „In sommige kran-
ten werd ik afgeschilderd
als geldwolf. Dat doet nog
steeds veel pijn. Die men-
sen weten niet wat je door-
maakt als je je kind verliest.
Het ging mij helemaal niet
om het geld, maar om een

compensatie voor mijn
gederfde inkomsten.”
Ondanks dat moeder en
dochter het pad gebaand
hebben voor andere nabe-
staanden, kunnen zij daar
nog maar beperkt van
genieten. Hoewel de rech-
ter bepaalde dat Minke een
schadevergoeding toe-
kwam, kwam het geld er
jaren niet. 
De voormalig advocaat van
Van de Ven maakte in 2008
een cruciale fout, waar-
door de dader en diens
ouders niet langer opdraai-
den voor de schade. Hierop
besloten Minke en Lucinda
de advocaat aansprakelijk
te stellen, waarna de scha-
de uiteindelijk niet is ver-
goed door de dader en zijn
ouders, maar door de
aansprakelijkheidsverzeke-
raar van de advocaat. 

Zoveel jaren en zoveel
procedures verder ontving
Minke eerder dit jaar ein-
delijk 162.500 euro. Toch
houden Minke en dochter
Lucinda een nasmaak: op
het laatste moment steg-
gelden ze met de Raad voor
Rechtsbijstand over
40.000 euro. „Het zijn de
kosten die we gemaakt
hebben in de procedure
tegen onze voormalig advo-
caat. Volgens de Raad voor
Rechtsbijstand heeft dat
niets meer te maken met
het geweldsmisdrijf. Dat
steekt als je bedenkt dat de
dader van de moord zowel
zijn proceskosten als zijn
advocaatkosten volledig
vergoed krijgt.”
De Raad voor Rechtsbij-
stand is gisteren bijge-
draaid en gaat alsnog de
kosten vergoeden.

CompensatieL
ucinda plukt bij
haar moeder Minke
van de Ven in Koog
aan de Zaan een en-
veloppe van de

deurmat. Het Openbaar Mi-
nisterie deelt de nabestaan-
den van Nadia van de Ven
mee dat Pascal F. het besluit
van de rechter om zijn tbs te
verlengen, aanvecht. „Goh,
hij is toch in hoger beroep
gegaan.” 

Het is toeval dat juist die
middag de brief wordt be-
zorgd, als moeder Minke in
de achtertuin van haar
hoekwoning in Koog aan de
Zaan vertelt over de impact
die de moord op haar doch-
ter op haar leven heeft ge-
had. „De confrontaties met
de moordenaar van Nadia
zijn blijvend.” 

Minke van de Ven was de
eerste nabestaande in Ne-
derland die een financiële
tegemoetkoming toegekend
kreeg na een moord. Het
was een traag en moeizaam
proces: pas dit jaar kreeg ze
de schadevergoeding van
162.500 euro uitgekeerd.
Het scheelde een haar of ze
had daarvan toch 40.000
euro aan advocaatkosten
moeten betalen. „De Raad
voor Rechtsbijstand wilde
die eerst toch niet voor zijn
rekening nemen. Dat is gis-
teren pas
goedgeko-
men.” 

Een paar
maanden ge-
leden nog zat
Minke in de
rechtbank in Utrecht, op
slechts een paar meter van
de man die haar dochter bij-
na vijftien jaar geleden om
het leven heeft gebracht -
’die idioot’. „Bij alles wat er
in de rechtbank behandeld

wordt, ben ik aanwezig”,
vertelt Minke, kort grijs
kapsel, door jarenlang ver-
driet getekend gezicht. 

„Ik vind het belangrijk om
aan de rechters te laten zien
dat ik mijn dochter niet ben
vergeten en dat het verdriet
om haar gemis tot op de dag
van vandaag pijn doet.”

Machteloosheid
Tijdens de behandeling

van de tbs-verlenging ver-
liet ze huilend de rechts-
zaal. „Dat gebeurt me al-
tijd.” Die tranen gaan lang
niet alleen meer om Nadia.
„Het is een gevoel van totale
machteloosheid. Je kijkt
naar een moordenaar die
voor de zoveelste keer zwij-
gend voor de rechtbank zit.
Een man die geen enkel be-
rouw toont over het feit dat
hij Nadia om het leven heeft
gebracht. Iemand die geen
inzicht toont in zijn daden,
maar ondanks dat wel een
dure behandeling krijgt,
terwijl hij daar totaal niet
voor openstaat. Het voelt als
trekken aan een dood
paard.”

Het is niet dat Minke zélf
iets verwacht van de dader.
„Ja, het zou fijn zijn als hij
spijt zou tonen. Als hij sorry
zou zeggen. Maar voor de
maatschappij zou het zoveel

beter zijn als die peperdure
behandeling iets uithaalt,
anders is die hele inspan-
ning gewoon weggegooid
geld.”

Terug naar dinsdagoch-
tend 1 oktober 2002. De 25-

Minke van de Ven, haar vermoorde dochter Nadia (midden) en haar
jongste dochter Lucinda. 

rend, vooral naar vrouwen
toe. Hij kan moeilijk om-
gaan met onverwachte situ-
aties en heeft autistische
trekken.

Bekenden zullen later
vertellen dat hij rechts-ex-
tremistische sympathieën
heeft. Zijn eigen zus en moe-

der deden in
het verleden
al eens aan-
gifte tegen
hem wegens
mishande-
ling. Hij zou

zijn zus met legerkisten aan
tegen het hoofd hebben ge-
schopt en hij heeft zijn moe-
der geprobeerd te wurgen
met een theedoek.

In de dagen voor die fatale
1 oktober heeft Nadia aanva-

ringen met Pascal onder
meer over het vervangen
van een wasmachine. Maan-
dag vertelt Nadia nog telefo-
nisch aan haar moeder dat
Pascal opnieuw in haar
afwezigheid, in haar kamer
is geweest. Minke: „Ze had
een briefje tussen de deur
gestopt omdat ze al een ver-
moeden had en hem zo kon
betrappen. Ik zei haar nog
dat ze een ander slot moest
laten installeren.”

Gegil
Dinsdagochtend belt Na-

dia met een vriendin. Ze
heeft een headset in, zodat
ze tegelijk de was kan doen.
In de gang komt ze Pascal te-
gen. Haar vriendin hoort
nog hoe Nadia ’goedemor-

gen’ tegen hem zegt. Dan
klinkt gegil, gestommel, ge-
ritsel. De verbinding wordt
verbroken. Pascal schiet
haar met een uzi-machine-
pistool van dichtbij door het
hoofd. Ze wordt vijf keer ge-
raakt, zo blijkt achteraf. De
kogels zijn afkomstig van
Defensie. 

Pascal vlucht naar Polen
en wordt pas in januari 2003
gearresteerd. Hij is dan voor
korte tijd terug in Neder-
land, omdat hij zijn handte-
kening moet zetten voor de
verkoop van zijn huis en van
het pand van zijn ouders
waar hij mede-eigenaar van
is. 

Tijdens zijn arrestatie zit
Pascal F. naast zijn vader in
de auto. Ze zijn op weg naar
het gemeentehuis van Gou-
da voor een kopie van zijn
geboorteakte: die heeft hij
nodig om te kunnen trou-
wen met zijn Poolse vrien-
din. Drie maanden later,
terwijl hij ter observatie in
het Pieter Baancentrum zit,

’Zijn tbs kost 200.000 euro per jaar
en ze schieten er amper iets mee op’

tingen heeft hij immers
doorgesluisd naar zijn ou-
ders. Op papier heeft hij
niets. Het was moeilijk te
verkroppen dat ik als nabe-
staande van de moord die
híj pleegde wel 40.000 euro
aan advocaatkosten had
moeten betalen. Maar dat is
rechtgezet.”

Minke hield een posttrau-
matische stressstoornis
over aan het verlies van haar
dochter en de nasleep van
de tragedie. Haar goedlo-
pende artsenpraktijk moest
ze sluiten. Er was te veel

verdriet,
werken lukte
niet. „Je hele
leven ligt
overhoop als
zoiets ge-
beurt. Het

gemis blijft.”
Dochter Lucinda: „Er is

nog steeds veel te weinig
aandacht voor de materiële
gevolgen voor nabestaan-
den na een misdrijf. Mijn
moeder heeft over een pe-

VERBONDEN MET MOORDENAAR DOCHTER 

Soms wordt het moeder
Minke van de Ven allemaal te
veel. Het gemis van haar in
2002 vermoorde dochter
Nadia doet tot op de dag van
vandaag enorm pijn. 
FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN 
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V
annacht en de komende nachten
zijn er bij helder weer aan de
hemel volop meteoren te zien, in

de volksmond ’vallende sterren’ ge-
noemd. De meteorenregen heet Per-
seïden en is een jaarlijks terugke-
rend schouwspel, waar veel mensen
vooral op donkere campings van
kunnen genieten.

Wat is er te zien? Felle flitsen aan
de nachtelijke hemel: korreltjes die
met grote snelheid de atmosfeer van
de aarde induiken, door de wrijving
opgloeien en wegsmeulen – een hel-
der spoor nalatend. De eendjes op
een duister vennetje bij mij in de
buurt schrokken er kwakend van
wakker.

De Perseïden heten zo omdat de
vurige sporen uit één punt lijken te
komen, dat in het sterrenbeeld Per-

seus ligt. Denk aan een sneeuwbui,
waar je tegenin rijdt: al die vlokken
lijken uit één punt te komen, terwijl
ze in feite parallel vliegen. Dat heet
perspectief. Net als bij spoorrails die
in de verte lijken samen te smelten.

Waar komen die meteorieten van-
daan? Het zijn overblijfselen van een
komeet, die naar zijn twee ontdek-
kers Swift-Tuttle is genoemd. Hij
werd voor het eerst door hen gezien
in 1662 en komt ongeveer elke 134
jaar langs de aarde. In 1992 was dat
het geval en ook in 2126 zal dat weer
zo zijn.

Die komeet – in feite een stoffige
sneeuwbal van 25 km doorsnee – laat
volop materiaal los als hij in de buurt
van de zon komt en dus is er sprake
van een vuil spoor, zoals van een
zandwagen die steeds dezelfde route
rijdt. En de aarde doorkruist dat

spoor elk jaar, alsof ze door een
zwerm muggen ploegt.

Waar moet je kijken? Niet noodza-
kelijk naar het sterrenbeeld Perseus.
De flitsen kunnen overal aan de he-
mel opduiken. Alleen als je het spoor
in gedachten verlengt kom je bij dat
sterrenbeeld Perseus uit. Gebruik
geen verrekijker. Zorg voor een vrij
zicht op de hemel en kies een donke-
re plek.

Wil je toch een sterrenkaart om
sterrenbeelden op te zoeken? Kijk
dan eens op www.walrecht.nl. Dat is
de site van een enthousiasteling die
draaibare plastic sterrenkaarten
verzendt, in allerlei talen (zelfs in het
Fries!) en voor allerlei plaatsen over
de hele wereld.

En: kijk na middernacht de komen-
de dagen. Dan staat het verdwijnpunt
voldoende hoog aan de hemel. De
afnemende maan zal hopelijk niet te
veel storen. Als het een beetje meezit
zie je in een uurtje tijd wel meer dan
100 sterren ’vallen’.

RUIMTE

PIET 

SMOLDERS

Sterrenregen

Alsof de aarde elk
jaar een zwerm met
muggen doorkruist

Eendjes schrokken
kwakend wakker van
dat nachtelijk geflits

Nadia van de
Ven werd
gedood door
ex-militair
Pascal F. 

wordt zijn appartement in
Utrecht-Zuilen verkocht
voor bijna twee ton. Dat geld
wordt direct van zijn Post-
bankrekening doorgestort
naar zijn ouders.

Herinneren
Tijdens de zitting vertelt

hij de rechtbank zich hele-
maal niets te kunnen herin-
neren. In februari 2004
wordt Pascal tot levenslang
veroordeeld voor de moord
op Nadia en voor de moord
op Anton Bussing uit Ede
die in 1995 met dezelfde uzi
is gepleegd. In
hoger beroep
krijgt hij 20
jaar celstraf
en tbs met
dwangverple-
ging en wordt
hij vrijgesproken voor de
moord op Bussing.

Inmiddels verblijft Pascal
F. ruim zes jaar in een tbs-
kliniek. Wat Minke steekt is
dat er zoveel geld wordt ge-
investeerd in een dader die

de hulp niet wil. „Zijn tbs
kost bijna 200.000 euro per
jaar. Tijdens de zitting afge-
lopen mei, werd weer ver-
teld dat ze amper iets zijn

opgeschoten met zijn be-
handeling.”

Omdat F. weinig vermo-
gen bezit, vergoedt de Raad
voor Rechtsbijstand zijn
proces- en advocaatkosten
volledig. Minke: „Zijn bezit-

riode van tien jaar, zo be-
rekende haar accountant,
door het sluiten van haar
praktijk minimaal
700.000 euro aan inkom-
sten misgelopen.

Over haar eigen situatie:
„Ik heb veel verdriet gehad
over de dood van mijn zus.
Het kost tijd om te kunnen
verwerken dat je enige zus
op extreem brute wijze uit
het leven is gerukt. Door
de duur van het rouwpro-
ces heb ik vertraging opge-
lopen tijdens mijn genees-
kundestudie. De speciali-
satie tot medisch specia-
list die ik daarna volgde,
heeft me ook meer tijd ge-
kost. Terwijl ik er niet om
gevraagd heb om mijn zus
te verliezen.” 

’Te weinig oog voor materiële
gevolgen voor nabestaanden’


