
Rechtbank veroordeelt Anita tot 12 jaar cel 
 
Wegens doodslag op haar man, Jenno van Zwietering, heeft de rechtbank 
Lelystad vandaag de 44-jarige weduwe Anita tot 12 jaar cel veroordeeld.  
 
Volgens de rechtbank heeft Anita haar man tijdens de seks van het leven beroofd. 
Daarnaast rekent de rechter het haar zwaar aan dat ze zou hebben geprobeerd haar 
kinderen te instrueren wat zij bij de politie moesten verklaren. De rechtbank volgt 
hiermee volledig de eis van de Officier van Justitie, zij het dat zij moord niet bewezen 
acht, maar het op doodslag houdt. 
 
In een korte motivering liep de rechter de alternatieven af waar de raadsman op had 
gewezen. Achtereenvolgens sloot zij uit dat sprake kon zijn van zelfmoord, moord 
door (een van) de kinderen, of dat het te maken kon hebben met Jenno’s bedrijf in 
computer-geheimtaal Salutis. De rechtbank meende dat alles goed was onderzocht, 
inclusief het mogelijke verband met Salutis.  
 
Opmerkelijk is echter, dat de rechter in het geheel niet inging op verschillende 
verklaringen die om nader onderzoek vragen. Zo nam zij de vingerafdrukken van  
een onbekende persoon die in de slaapkamer waren aangetroffen, niet mee in het 
bewijs. Ook liet zij geheel buiten beschouwing dat Hans van de Ven, zakenrelatie 
van de vermoorde Jenno, zeker weet dat hij op vrijdagavond nog met Jenno heeft 
gebeld – een tijdstip waarop Anita haar man volgens het OM al had vermoord. 
Persrechter mr. A. Van Holten betwijfelde na de zitting zelfs of een dergelijk gesprek 
wel in het dossier zit. 
Ook op de vraag of er sprake is geweest van een tweede team dat onderzoek zou 
hebben gedaan op basis van een rechtshulpverzoek uit het buitenland, ging de 
rechter in het geheel niet in. 
 
De advocaat van Anita, mr. A Baaijens, was zeer teleurgesteld en sprak van een 
‘traumatisch vonnis’. Hij verklaarde na de zitting onmiddellijk naar de griffie te zijn 
doorgelopen om hoger beroep aan te tekenen. 
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