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Ex-militair moordverdachte
Geadopteerde
Braziliaanse broers
opgepakt in hun
huis in Hoogeveen

Mick van Wely

Admilson R. (29) en zijn broer Mar-
cos R. (28) werden maandagavond
door een arrestatieteam in hun wo-
ning aan de Hoofdstraat in Hooge-
veen opgepakt.

Admilson R. werkte op de Johan-
nes Postkazerne in Havelte en was
onder meer duiker. Hij is twee keer
uitgezonden naar Afghanistan. In
2010 was hij betrokken bij een ont-

HOOGEVEEN Twee geadopteerde
Braziliaanse broers worden ver-
dacht van de moord op Berend Smit
(55) uit Dwingeloo en van de dubbe-
le moord op Jan en Greet Veenen-
daal (77) uit Exloo.

ploffing in een Bush-master, een ge-
pantserd voertuig bestand tegen
bermbommen. Hem werd onzorg-
vuldigheid verweten, maar de zaak
werd geseponeerd. In 2012 verliet R.
op eigen initiatief het leger.

Berend Smit werd op 4 november
2012 doodgeschoten in een bos bij
Spier, toen hij daar zijn hondjes uit-
liet. Dagblad van het Noorden meld-
de eerder al dat Smit is doodgescho-
ten met een wapen dat wordt ge-
bruikt in het leger, mogelijk een
Glock 17. Bij de arrestatie van de
broers is geen vuurwapen gevonden.

Op de plek waar Smit werd dood-
geschoten vond de recherche dna
van de vermoedelijke dader of da-
ders. Het dna werd gecheckt in de

landelijke databank, maar gaf geen
match. Het Nederlands Forensisch
Instituut bekijkt nu of het dna van
de verdachten overeenkomt met het
dna dat in het bos werd gevonden

De telefoon van de doodgescho-
ten Smit straalde op 4 november
2012 kort na de moord nog een zend-
mast aan in Hoogeveen, de woon-
plaats van de verdachten. Daarna
kwam er geen signaal meer.

De politie had de broers R. al lan-
ger in beeld als verdachten voor de
moord op Berend Smit. Er werden
honderden sms-berichten gestuurd
naar mensen die ten tijde van de
moord in de buurt waren en het pro-
gramma Opsporing verzocht be-
steedde er aandacht aan. Maandag-

avond raakte het onderzoek in een
stroomversnelling na ontwikkelin-
gen in het onderzoek naar de moord
op het echtpaar Veenendaal uit Ex-
loo. De politie besloot toen de broers
op te pakken. Ze hebben geen noe-
menswaardig justitieel verleden.

Het vermoedelijke motief voor de
moorden op Jan en Greet Veenen-
daal en Berend Smit is volgens de po-
litie roof. Uit de woning van het echt-
paar werden telefoons, een iPad en
bankpassen meegenomen. Met één
daarvan is in Assen gepind. De twee
verdachten probeerden de moord op
het paar op zelfdoding te laten lijken.
Naar nu blijkt is ook een bankpas ge-
roofd van Berend Smit.

Zijn vriendin werd maandag kort
na de inval in de woning van de
broers geïnformeerd over de aan-
houding. ,,De arrestatie is mooi en
hoopgevend, maar ik hou een slag
om de arm. Eerst maar eens zien hoe
het onderzoek nu loopt’’, aldus Ciska
Postma. >> 3


