
Nico V. hoort alleen tbs met dwangverpleging eisen 

’Moordenaar zo gek als een ui’ 

 
 

• Verdachte Nico V. met zijn advocaat mr. P. Szymkowiak. 
door Saskia Belleman  



MAASTRICHT, woensdag  

Nog steeds weet de 67-jarige Nico V. niet precies wat hem bezielde toen hij in de 
nacht van 9 op 10 maart met dertien messteken een einde maakte aan het leven van 
de vrouw met wie hij al een halve eeuw zijn leven deelde. „Er was hierboven iets niet 
in orde”, zei hij gisteren tegen de rechters van de rechtbank in Maastricht, terwijl hij 
op zijn hoofd tikte.  

Het openbaar ministerie (OM) eiste tijdens de behandeling van de moordzaak tbs met 
dwangverpleging. Geen celstraf, want volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum 
was Nico volledig ontoerekeningsvatbaar. 

Beestjes 

Het was zijn familie al eerder opgevallen dat het niet goed met hem ging. Hij kon rustig op 
een bank zitten en dan opeens opspringen, naar zijn kalende hoofd grijpen en over beestjes 
raaskallen. 

De huisarts had een depressie geconstateerd en medicijnen voorgeschreven. In de 
nacht van 9 op 10 maart ging het mis. Nico werd wakker met de vaste overtuiging dat 
hij een einde moest maken aan zijn leven, en dat van zijn vrouw en de hond. Eerst 
probeerde hij Paula met een kussen te verstikken, daarna gebruikte hij zijn handen. 
Ze raakte buiten westen, maar leefde nog wel. Nico liep naar beneden en haalde een 
mes. Eerst gaf hij de hond een haal, daarna stak hij meermalen in op zijn vrouw. 

„Er moest een einde aan komen”, vertelde hij de rechters gisteren snikkend. „Ik had me 
een hoop voorgesteld van mijn laatste levensfase. Er was niets van terechtgekomen.” 

Toch heeft het OM twijfels over het oordeel van de psychiater, dat Nico V. helemaal niet 
wist wat hij deed. Tenslotte sloeg hij niet de hand aan zichzelf, zoals hij van plan was 
geweest. Dat Nico later in het politiebureau probeerde van de trap te springen, kan 
gespeeld zijn, aldus officier van justitie mr. L. Geuns. 

Volgens Nico’s advocaat, mr. P. Szymkowiak, is daar geen sprake van. „U zou dat 
niet denken als u wist wat ik die dag aantrof op het politiebureau. Nico zat helemaal 
onder het bloed, zat te raaskallen, te pruttelen en stotteren. Hij had het over geluiden 
en beestjes. Zo gek als een ui. En dat bleef maanden zo.” 

Uitspraak op 7 december.  
 


