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Oude moordzaak
rakelt veel op

ACHTERGRONDMOORDZAAK GONDA

De ouders van Gonda Smit-Drent zijn aangeslagen om-
dat de moordzaak mogelijk wordt heropend. Advocaat
Erik de Mare die de veroordeelde Reinier Smit bijstond,
juicht dat juist toe: ,,Hard bewijs is er nooit geweest.’’

INA REITZEMA

OUDE PEKELA/HOOGEZAND Christi-
aan en Hennie Drent uit Oude Pe-
kela zijn geschokt door het her-
zieningsverzoek in de moordzaak
rond hun dochter Gonda Smit-
Drent. ,,Houdt het dan nooit op’’,
reageert vader Christiaan Drent.
,,Alles wordt weer opgerakeld.’’
De ouders zijn overtuigd van de
schuld van Reinier Smit, echtge-
noot van Gonda.

Maar volgens Geert-Jan
Knoops, de nieuwe advocaat van
Smit, is zijn cliënt onterecht ver-
oordeeld voor de moord. Daarom
vraagt hij de Hoge Raad de zaak
opnieuw te bekijken.

In 2009 werd Smit veroordeeld
tot 15 jaar cel omdat hij in 1996
zijn vrouw zou hebben omge-
bracht in hun woning aan de
Hoofdstraat in Hoogezand en het
huis daarna in brand stak. Smit
heeft altijd ontkend.

Onderzoek door rechtspsycho-
loog Peter van Koppen zou aanto-
nen dat het scenario van het
Openbaar Ministerie niet klopt.
Smit zou te weinig tijd hebben ge-
had voor het plegen van de
moord en brandstichting. Ook
nieuw forensisch brandonder-
zoek heeft volgens Knoops geen
harde tijdsindicatie opgeleverd.
En een getuige, een medegevan-
gene van Smit, heeft zijn verkla-
ring ingetrokken. Smit zou nooit
gezegd hebben dat hij hand heeft
gehad in de moord.

Het herzieningsverzoek van
Knoops en het nieuwe brandon-
derzoek liggen bij de Hoge Raad
ter beoordeling.

Het Openbaar Ministerie, dat
Smit ruim elf jaar na de moord
voor het gerecht daagde, wil in-
houdelijk niet reageren op het
verzoek om heropening van de
zaak. ,,We weten niet precies wat
het verzoek inhoudt. We wachten

af’’, aldus een woordvoerder.
De veroordeling heeft zo lang

op zich laten wachten omdat het
OM de bewijslast niet rond kreeg.
Justitie heeft hem wel van begin
af aan als verdachte gezien. Pas
nadat in 2004 een coldcaseteam
zich op de zaak stortte en een gro-
te reconstructie volgde, werd
Smit opnieuw aangehouden.

In 2008 veroordeelde de recht-
bank in Groningen hem tot 12 jaar
cel. In hoger beroep werd dat een
jaar later 15 jaar. Niet zozeer om-
dat er wettig en overtuigend be-
wijs was, aldus de rechter. Maar
dankzij het nieuwe scenario
waarmee Smit op de proppen
kwam: een medegedetineerde
zou de schuldige zijn. Deze man
vertelde dat hij door Smit was
omgekocht de schuld op zich te
nemen en allerlei details over de
moord had gehoord van Smit.

Advocaat Erik de Mare (De
Haan Advocaten), die Smit bij-
stond voor de rechtbank, was des-
tijds zeer teleurgesteld over de
veroordeling. ,,Smit is veroor-
deeld op basis van de verklaring
van een onbetrouwbare infil-
trant. In mijn ogen is er nooit kei-
hard bewijs geweest. Ik hoop voor
Smit dat het herzieningsverzoek
wordt gehonoreerd.’’
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Peter van Koppen, hoogleraar
Rechtspsychologie aan de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid van de Vrije
Universiteit Amsterdam, heeft met
een team studenten onderzoek
gedaan naar het bewijs op grond
waarvan Reinier Smit veroordeeld
is. Volgens hem klopt de recon-
structie niet die destijds is ge-
maakt. Zijn boek over het onder-
zoek is gisteren verschenen: De
Hoogezandse brand: Een tijdlijn
als alibi (Boom Lemma Uitgevers).
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