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Drugsrunners-advocaat: oude wijn in nieuwe zakken lost niets op
door Roel Ophelders

MAASTRICHT – Het plan voor een
drugsrunnervolgsysteem, dat
nodig zou zijn om de informa-
tie uit verschillende politiere-
gio’s te koppelen, is een geval
van „oude wijn in nieuwe zak-
ken.” Dat vindt advocaat Peer
Szymkowiak, die samen met
kantoorgenoot Arthur Vonken
naar eigen zeggen het meren-
deel van de verdachten in Lim-
burgse drugsrunnerszaken heeft
bijgestaan. „Het moeten er in
tien jaar toch zo’n tweehonderd
geweest zijn. En in die zaken zie

ik dat de politie in Maastricht
drugsrunners nu al heel goed
volgt. Laatst verdedigde ik een
verdachte van wie ze werkelijk
alles hadden bijgehouden sinds
2007. Waar-ie vandaan komt,
met wie hij omgaat, of hij
broers of zussen heeft, welke
haardracht hij heeft, welk ge-
loof hij aanhangt, ga zo maar
door. Veel daarvan is tot stand
gekomen door informatieuit-
wisseling met de politie in Rot-
terdam. Die collega’s bellen el-
kaar, dat is niets nieuws.”
Szymkowiak heeft er weinig fi-
ducie in dat landelijk beleid uit-

komst kan bieden. „Het is heel
simpel: zolang er Fransen, Bel-
gen en Duitsers hiernaartoe ko-
men om drugs te kopen en dat
veel geld oplevert, is het vech-
ten tegen de bierkaai. Als Ma-
rokkanen uit de Randstad daar
niet op inspringen, dan pakt ie-
mand anders die markt wel
over. Jongens uit de Balkan bij-
voorbeeld.” Op binnenlands ni-
veau valt de overlast dus niet op
te lossen. Als er al sprake is van
overlast, vindt Szymkowiak.
„Kijk, ik bagatelliseer niet het
leed van Fransen die een ver-
keersongeval krijgen als ge-

poogd wordt hen klem te rij-
den. Maar als iemand beweert
dat Maastrichtenaren en bewo-
ners van omliggende dorpen zo-
veel overlast hebben, heb ik
daar twijfels over. Tuurlijk, er is
verkeersoverlast, maar de over-
wegend Marokkanen die het be-
treft breken je huis niet in, bre-
ken je auto niet open en ver-
krachten je dochter niet. Als je
de overlast afzet tegen andere
problemen en ze voorspiegelt
dat het geld voor handhaving be-
perkt is, vraag ik me af of de
man op straat hier wel zoveel
prioriteit aan toekent.”


