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‘Geen hoofdrol John K. in drugszaak’
ROERMONDHet Wolf/Beretta-

proces loopt ten 
einde. John K. uit 
Landgraaf hangt elf 
jaar celstraf boven het 
hoofd. Die straf is, 
gezien K’s rol, veel te 
hoog, vindt zijn 
advocaat Peer 
Szymkowiak.

DOOR JOS EMONTS EN 
MARCO VAN KAMPEN

ROERMOND

D e rechtbank Limburg
mag John K.( 47) uit
Landgraaf niet de elf jaar
celstraf opleggen die het

Openbaar Ministerie voor hem in 
petto heeft. Advocaat Peer Szymko-
wiak zei dat gisteren voor de recht-
bank in Roermond. Hij zegt ook dat
K. beseft dat hij niet straffeloos kan
blijven, maar elf jaar celstraf is „niet
passend”.
Justitie ziet de man uit Landgraaf 

als een van de spillen in het omvang-
rijke drugsproces-Wolf/Beretta.
K. zou nauw hebben samengewerkt
met de inmiddels 72-jarige drugs-
baron Robbie van L. uit Heerlen, die
op Bonaire zijn leven slijt.
Die zaak waar het tweetal bij be-
trokken zou zijn geweest, draait om
de productie en invoer van enorme
hoeveelheden drugs ter waarde van
miljoenen euro’s.
John K. is een van de twintig ver-
dachten in deze zaak. Hem wordt
vooral een hoofdrol toegedicht in de
import of pogingen daartoe van 
grote partijen cocaïne vanuit Zuid-
Amerika via de haven van Antwer-

pen naar Nederland. Volgens straf-
pleiter Szymkowiak is zijn cliënt
maar een hele kleine speler in het 
vermeende spel geweest. Anderen 
regelden de voornaamste zaken en 
bij het nemen van belangrijke be-
slissingen zou K. helemaal aan de 
zijlijn hebben gestaan.
„Hij had niets in de melk te brokke-
len. Hij mocht Robbie van L. opha-
len van het vliegveld en hem op en 
neer rijden als hij in Nederland ver-
bleef. Verder waren het de andere 
verdachten die daadwerkelijk de
middelen of connecties hadden om
iets op touw te zetten. K. liep mee en
niet voorop”, betoogde Szymowiak.

Hij vroeg de rechtbank er ook re-
kening mee te houden dat het al-
weer meer dan vijf jaar geleden is
dat de vermeende feiten zijn ge-
pleegd. Volgens de raadsman leidt
K. sinds zijn vrijlating medio 2014 
het normale leven waar hij zo naar
verlangt. Dat heeft hij blijkbaar ja-
ren daarvoor niet gekund omdat 
hij op de vlucht was. K. is in België
in 2009 veroordeeld tot acht jaar 
cel vanwege een vrijheidsberoving
in dat land. Die straf heeft hij nooit
uitgezeten.
De rechtbank Limburg doet op 29
maart uitspraak tegen alle ver-
dachten in de zaak-Wolf/Beretta.


