
Na een aantaI overvatlen in Vreeland,
Badrn. Eussum en Oosterbeek wErd

4ppie tevenstanB geEtraft. Biide
ov€rval op 14 mei 1990 op epn fitiaat
veh Athert Heiin in Oosterbeek werden

in koeLen b(oëde

BeëxeEUteerd, een derdeweÍd in de
rut teschoten en raakte hierdoor
htlivend invatide

:-,: - 1... il:.,
Vermoordde in 1993
ziin vriendin, voor
het ooE van haar
twee zoonties. EÍ
werd aanvanketiik
'maar'twaalf iaar cet
teBen hem geéist,
maar de rechter
veroordeetde hem
tot levenstang, mede
omdàt hiia[ een§
eerder acht iaaÍ
achter de traties had

tezeten voor een
ander vergÍiip

TEI(ST UON THIMISIEB, FOTO'5 AI{P, ISTO(X, E.A.

Leider van d€ beruchte
Bende van Venlo, die
ziEh in 1993 en 1994
schu[dit maakte aan
ongeveer 250 gewetds-
deticten, waarondeÍ
mPerdere roofmoorden

1997 hoofdatente
À[Legonda Gremmer
uit Rotterdam dood.
Gremmer viet toen
ats tid van een
arrestatieteam 2iin
woflinE binnen-

Verkrachtte en vPÍmoordde
zijn 7-iarige buurmeisie
ChaneL Naomi Etev€td. 5.

had aI een verteden vol
zedendeticten. Op 20 iuli
2000 werd in hoger beroep
t€venstang uitgesproken.
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uan N., een tot Nederlander

Benaturaliseerale Spanjaard,
djdt op zaterdag 14juni 1997
naar Antq,erpen en koopt er een
jachtgeseer. Het kopen van een

wapen zonder \.ergunning is in die tijd
in de Belgrsche halensrad nlei zo n
heel groot probleem. Een paar da3:en

later, op lTijdag. iegr hii dai-jar::_.i-
weer behoedzaam in de achrerbali lar
zijn auto en rijdt naar Rijen. kalm par-
keert hij in ilat Brabantse dorp zijn
auto voor de deur van de kapsalon r_an

zijn ex-r,rouw, Maja Goeijers. Zij en
Juan trouwden in 1966, kre8en twee
kinderen. In 1983 ging hei echlpaar uit
elkaar
Juan is boos op zljn ex en belt met het
jachtgeweer in zijn hand aan bij de kap-
salon ran zijn er. AJs Maja ziet wie er
voor de deur staat, gooit ze die met een

smak dicht. Juan ontploft, slaat een

mitje van de deur in en verschaft zich
zo toegang tot de zaak. Vanuit ile hal
schiet hij met zijn lvapen richting kap-
sa.lon. Gewond en in doodsangst ver-
stoppen Maja en de enige klant zich
achter een stoel. Juan N. is echter niet
te stoppen. Hij gaat ze achterna en
vuurt enkele gerichte schoten afop
Maja Goeijers, zet dan de loop tege[

De 78-larige luan N.. tot
levenslang veroordeeld

vanweBe het doodschieten van tala Goeiiers uit
Riien in l99Z heeft een gratieveÍzoek ingediend
bii de koning. Na 25 laar gevangenschap wil de
tot l{ederlander genaturaliseerde Spanlaard de
baies van Leeuwarden verlaten. Plus: wie
kregen er nog meer leuenstang?

Dit duo werd tot tevenslanB
veroordeetd voor hun aandeet
in de'Ptay5tation-moorden' in
0ordrecht, de roofmoord op de
39-iarige witma van criensven,
haàr 16-iariBe doEhter Linda en
het 16-iàrige vriEndie van de
dochter, Doe[ van de roof was
de 35-iarige echtgenoot van
de vermoorde vrouw, die in
PlayStations handetde.

Groningse seriemoor-
denaar, die tevenstang
krePg voor dP moord op
een prostituee en dood-
slàe op tw€e andere
pro5tituees Van E. was
midden iaren zeventig
at eens veroordeEtd tot
aEhttien iaar cel en tbs,
vanweBe de moord op

Tbs'er die in december
2002 niet teruBkeerde
van een proefverLof
en vervotgens een
waEtiist àan zware
misdriiven pLeegde
Werd door d€ rechters
§chutdig b€vonden aàn
onder meeÍ de moord
op en beroving van een
beiaarde man en een
gewetddàdiBe overvat
op een iuwetier.

t

KoerdischP bendeteider. die
werd veroordeetd weeens
druBshandeL, opdÍachten tot
moord en Biizelingen De ver-
oordetinB was omstreden,
wegens gebruikmakinC van
tetefoontaps bii het bewiis

werd veroordeetd weBens
de moord op ziin ex-vriendin
corina Bothaar en haar
twee kinderen, Sharon
€n Donna, in maart 1984.
De voormatige HettE
Anget werd in 2002, kort
voor de veriaring van de
noorden, opBepakt

Tbs'er die omstreeks
d€cEmber 2003 mede-
tbs'er Henny KLein

Overmeen mishandeLde
en vervotgens tevend
be8roeÍ achter de Pom-
pestichting in NiimeBen.
Boons zàt eeÍder vàst
weten5 doodstag op ziin
15-iaÍig nichtie ManueLa
van Beek in mei1994.

0e màn uit Eindhoven
die in augustus 2004 de
opdraEht taf tot brtsnd-
stichting bii ziin Turkse
buíen, waarbii twee buur-
iongens van I en 14 iaar
oud omkwamen werd
veroordeetd voor d€
moord op de beid€ ion-
gens en poginB tot moord
op hun ouders.
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, haar achterhoofd en drukt aÍ Dit
laatste schot wordt Maja fataal,
N. vlucht na de moord naar Spanje,

i maar keert een week later terug naar

i Nederland en geeft zichzelfaan. Hij
verklaart bij de rechter-commissaris
dat hij het geweer gevonden heeft en
dat hij ermee naar Goeijers was gere-

den om haar onder druk te zetten om
hem 3oo.ooo gulden te betalen, Een
bedrag waar hij na de scheiding recht
op meende te hebben. Van de moord
herinnert hij zich niets..,

Dubbelloops jachtgeweeÍ
De moord op zijn ex komt niet uit de
lucht vallen. Juan N. bedreigt Maja
Goeijers sinds 1992 meerdere malen
met moord en verkra.hting. Daar is
heel wat familiestrijd en zelfs bloedver-
gieten aan voorafgegaan, in Nederland
maar ook in zijn geboorteland Spanje.
N., aÍkomstig uit de Catalaanse stad
Viladecans. keert driejaar na de schei-
ding van Maia terug naar Spanie om te
gaàrr werken in het bedrijfvan zijn
broer Francesco. De verhouding tussen
de broers bekoelt al snel, onder meer
na een ruzie over een te betalen boete
voor het veroorzaken van een ongeluk
met een onverzekerde bedrijfsauto, Ze
ruziën ook over het feit dat Jua[ vindt
dat Francesco van hun ouders veel
meer grond heeft gekregen dan hij. De
ruzie loopt zo hoog op daI samenwer-
ken echt niet meer gaat. Juan vindt een
andere baan en mijalt Francesco zoveel
mogelijk.

l&-

De drugqhande(aar

2002 Gerard Mees-
ters uit Gronin8en in
de deuropening van
ziio woning dood-
schoot- S was op
zoek naar de zus van
Meesters. die een
partii softdruts zou
hebben Bestoten.

I(reeg IevenstanB voor
internationale oorloBs-
misdÍiiven tepLeegd
tiidens de genocide in
Rwanda in april 1994.
Na de genocide vlucht-
le M. uit Rwanda en
vroeE eind'1998 met
een vats paspoort en
onder eEn vàtGE naam

De Beut van Twente'

zomer vdn 2OO3

Storm in een park in
Enschede. Stak in
2OO2 drie wittekeuri-
8e mensPn neer en
verminkte en doodde
rirca twintig dieren.

VProordeetd in verhànd
met het geruchtmakende
liquidatieproces Pa55ate.
ln iuni2017 werd in hoger

& beroep h€t vonni5 teBen d€
dri€ b€krachrigd door het
gereEhtshof in Amst€rdam.

ï)

Vermoordde in oktober 1997
drugshandPtaar Matt Hdren.
Hii v€rbrandde veÍvotEens het
tirhaam van de manineen
zetfBemaakre oven, waa.door
d€ stoÍfetiike Íe5ten nooit ziin
teruBgevonden

Veroordeeld voor €en
bii een

Schoot op 12 mei201'l
in Hetmond ziin
ex-vriendin Farida
Fargat (20)dood. op
16 mei2Oll schoot hii
in Zwiindrecht ook een
andere €x-vÍiendin,
Nargiz Achoendova,
haar zus Nermine en
hdar moeder Leyta
Achoendova (57) dood

Íuzie om geld in het
Rotterdamse café lnn
& 0ut in 2005 waarbii
NaomiVerheut (26),
Jan van zon (43) en
caÍébaas Atberto
Frances om het tPven
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Begin jaren negentig ontmoeten Juan
en Francesco elkaan toeva.llig op staat
en ontstaat er weer een een woorden-

i wisseling. Een die zo hoog oploopt dat

{ Francesco aangifte doet van bedreiging !
door zijn broer Die aangifte heeft fatale
gevolgen. Want wanneer Juan hoort
dat deze zaak voor zal komen bij de
rechter, slaan bij hem de stoppen door
en schiet hij Francesco met een dubbel-
loops jachtgeweer dood. Juar N. rijdt
na de moord meteeÍr naar Nederland
om zich aan te geven bij de politie.
Vanaf dat moment belandt hij achter
slot en grendel. Tijdens de rechtszaa.k
verklaart hij tegen de rechter dat
Francesco hem op een pijnlijke manier
uitgelachen zou hebben. Juar voelde
zich vernederd. "Het was meer dan
uitlachen, het was de lach van iemand
die zijn macht liet voelenl'
N. kÉjgt voor zijn daad een celstraf
van achtjaar opgelegd en komt, na
aftrek van de reguliere strafkorting,
in februari 1997 wij. À snel gaat hij
weer in de fout. Kort na zjjn wijlating
vertelt hij op zijn werk bijvoorbeeld al
dat hij eenjachtgeweer gaat kopen om
zijn ex te vermoorden. De woede over
een meningsverschil rond een nog te
krijgen geldbedrag zit bij Juan nog
steeds diep.
In Antwerpen koopt N dus daadwerke-
lijk een jachtgeweer, waarmee hij Maja
Goeijers in haar kapsalon vermoordt.
De oficier van justitie eist wegens
moord een levenslange gevangenisstraf
tegen N., ook omdat hij niet wil mee-

werken aal een onderzoek in het Pieter
Baan Centrum, waardoor er geen

mogelijkheid is om tbs op te leggen.

Geen zelfmedeliiden
De rechtbank in Breda veroordeelt N.
december 1997 conform de eis tot
levenslang, De Nederlandse Spanjaard
stemt daama alsno8 in met een onder-
zoek naar zijn geestesvermogens en
wordt door deskundigen verminderd
toereke[ingsvatbaar verk]aard. Dit
verandert echter niets aan zijn straf
tijdens het hoger beroep, want het
gerechtshofin Den Bosch oordeelt dat
het risico dat N., mocht hij ooit vrijko-
men blj een tbs-maatretel, te groot zou
zín. November 1998legthet hofhem
daarom wederom levenslang op.
Na omzwervingen langs verschillende
gevangenissen verblijft Juan N. nu al
eni8e tijd in penitentiaire inrichting
Marwei in Leeuwarden. Volgens zijn
raadsman Dirk Daamen leidt hij hier
een wij teruggetroRen bestaan.'Mijn
cliënt babbelt af en toe wat met een
tweetal Bedetineerden op de afdeling en
Ieest een krant waar hij een abonnement
op heeft, maar voor de rest doet hij in
de gevangenis niet zoveel. Licharnelijk
heeft hij, ook door zijn leeftijd, nogal
wat gebreken. Het lopen gaat bijvoor-
beeld niet zo goed meer. Hij wil $aag
wijkomen, maar heeft geen zelftnede-
lijdeni zegt de raadsman.
Volgens advocaat Daamen vindt zijn
cliënt dat hij alsnog wijgelaten kan of
moet worden. Hij beroept zich daarbij
op een aantal gronden. "Onder andere

dat de hedendaagse wijze van tenuit-
voerlegging van de levenslange gevan-
genisstrafin strijd is met de Europese
rechten van de mens." En dan is er
nog de recente jurisprudentie van de
Hoge Raad, waarin zwaardere eisen
worden gesteld aan het bestanddeel
'voorbedachte raad'bij moord, legt de
advocaat uit.

beroept mijn cliënt zich ook
op een andere gratiegrond: aanneme-
Iijk is geworden dat met het levenslang
opsluiten geen redelijk doel wordt
gediend. In dat verband zijn de duur
van de reeds ondergane detentie alsme-
de de leeftijd en gezondheidstoestand
van mijn cliënt relevant. Mocht dit
gratieverzoek overigens afgewezen
worden, dan wil ik dat er een trEject
met Juan wordt gestart waardoor hlj
onder bepaalde voorwaarden over een
paar ja"or alsnog gratie kan krijgen,
Daarop heeft hij volgens het Europese

Hof in Staatsburt recht," vervol4 de
MaastÉchtse advocaat,
\tr/anneer er een beslissing genomen
zal worden oyer het ingediende gratie-
verzoek, is op dit moment nog niet
bekend. Daamen: "Ikverwacht dat
dit nog wel een tijdje zal duren. Het
ministerie van Veiligheid en Justitie
taineert de laatste jaren alles wat met
gratie van Ievenslang gestraften te
malen heeft. Een andere levenslang
gestrafte die ikbijsta moest eenjaar
wachten op antwoord op een brief aan
de staatssecretaris. In die briefwas
gelTaagd wat hÍ moet doen om voor
gratie in aanmerking te komen." I

Hllvergiftigde twee
mannen uit de Domini-
caanse Repubtiek m€t
hEt spierverslappende
middel succinytcholine

werd in hoger bero€p veÍooÍdeetd
in het liquidatieproEeE PàssaBe,
weBens het medepteBen danwet

VEroordeetd voor de moord op Fquad
Eendetta (23) en (arim FourkouÍ (19). di€
door hem werd€n betrapt tiidens het rippen
van e€n hpnnepptantaBe door G en een
hàndtangeÍ, Geert G. De twee werden om
het teven tebrarht mpt pen nekschot

uitlokken van de moorden op Kees
Houtman enThomasvan deÍ gry in
2005 En 2OOG en dedeelnemlngaan
een criminete organisatie, die zich
be2it had gehoud€n met het ptPten
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