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‘Sms-bom’ was
wa
as truc
Mick van Wely
>> 1 De ‘sms-bom’ diende ook een
ander doel. Het belangrijkste doel:
het aan het praten krijgen van de
verdachten. Toen een van de broers
thuis de sms binnenkreeg op zijn
mobiele telefoon, begon hij over de
moorden te praten. De microfoons
in het huis legden feilloos belastende uitlatingen vast. ’s Avonds deed
een zwaar bewapend arrestatieteam
een inval in de woning van de broers
en werden ze opgepakt.
De broers hebben tijdens verhoor
verklaard dat roof het motief was. De
waarde van de gestolen spullen bedroeg slechts enkele honderden euro’s. De jongste van de twee was
drugsverslaafd. Admilson R., de oudste, werkte in het verleden bij defen-

sie. Hij werd onder meer uitgezonden naar Afghanistan.
Op aanwijzing van de broers is
ook in een bos bij Hoogeveen een
wapen gevonden. De politie gaat ervan uit dat Berend Smit op het Dwingelderveld met dit vuurwapen is
doodgeschoten. Het zou gaan om
een Glock 17, een wapen dat door het
leger wordt gebruikt. De politie bevestigt dat het om een legerwapen
gaat.
De geadopteerde broers R. hebben
pas dinsdag in de loop van de dag
een volledige bekentenis afgelegd.
In de eerste weken na hun aanhouding praatten Admilson en Marco
wel met de rechercheurs die hen verhoorden, maar ontkenden ze verantwoordelijk te zijn voor de moorden
op Smit en het echtpaar Veenendaal.

De advocaat van de broers, Joris
Kroeze van Pieters Advocaten, wilde
gisteren nog niet reageren op de
aanhouding. ,,Ik heb nog niet mijn
cliënten kunnen overleggen over
het te woord staan van media. Ik
wacht dus nog even.’’
Berend Smit werd in november
2012 in een bos bij Dwingeloo doodgeschoten. Zijn lichaam werd pas dagen later door leden van de Mobiele
Eenheid gevonden in een greppel,
vlakbij de moordplek. Jan en Greet
(77) Veenendaal werden eind juli
dood aangetroffen in hun woning in
Exloo. Aanvankelijk leek de moord
op zelfdoding. Pas later bleek dat ze
moedwillig waren omgebracht. Ze
zijn door verstikking om het leven
gebracht. Dat blijkt onder meer uit
letsel in de halsstreek.

