
ken nog toe dat ‘deze informatie 
rechtmatig is verkregen en door 
Nederlandse opsporingsdiensten 
in een strafrechtelijk onderzoek 
mag worden gebruikt’. Bij de 
speurders hier spitst men na het 
bericht vanuit de Verenigde Sta-
ten de oren en op vrijdag 26 
maart 2021 wordt groen licht 
gegeven voor het starten van het 

hulp Centrum via een in Neder-
land gestationeerde Amerikaanse 
liaisonofficier. Dit is top secret, ook 
voor velen binnen de politiekorp-
sen. Maar daar komt al vrij snel 
verandering in, want er moet een 
onderzoek gedraaid gaan worden.
Het vermaarde Federal Bureau of 
Investigation (FBI) voegt vanuit 
de VS in de vertrouwelijke stuk-

Politie valt een  
woonwagen- 
kamp in Berg-
eijk binnen. 

DE NIEUWE PILLENPRINSEN

Door knap speurwerk van  
de Amerikaanse FBI in samenwerking 

met Nederland is in Brabant een aantal 
kopstukken van een internationale 

drugsbende opgepakt. Wie zijn deze 
nieuwe drugsbazen die een nieuwe plek 
lijken te hebben verworven in de top van 

de onderwereld? Een inkijkje in het 
rechercheonderzoek naar deze coming 
guys in de wereld van de pillenmaffia.

TEKST BJORN THIMISTER, FOTO’S ANP

 H
et is dinsdag 23 maart 
2021 als de Amerikaan-
se opsporingsautoritei-
ten aan de collega’s in 
Nederland melden dat 

er hier 530 cryptotelefoons van 
het zogeheten ANOM-netwerk 
gelokaliseerd zijn. Die geheime 
informatie komt binnen bij het 
Landelijk Internationaal Rechts-



onderzoek met de naam 26Eagles.
De informatie die op de cryptotele-
foons valt te lezen, is op zijn minst 
brisant te noemen. Hierin wordt 
gesproken over zeer forse crimine-
le vergrijpen als internationale 
drugshandel, moord, ontvoering, 
fraude, witwassen, wapenhandel, 
corruptie en economische delicten. 
De genoemde telefoons blijken 

volgens de Amerikanen gebruikt 
te worden binnen maar liefst 25 
criminele samenwerkingsverban-
den in Nederland. 
Eén hiervan blijkt volgens de 
Amerikaanse FBI te opereren van-
uit een stadje van om en nabij de 
20.000 inwoners in Brabant:  
Bergeijk. Hier zou een drugsbende 
zijn hoofdkwartier hebben voor de 

planning en bevoorrading van 
drugslaboratoria in het Limburgse 
Tegelen, het Duitse Ruppach en 
Kassel en in het Belgische Lana-
ken, een mondain plaatsje vlak 
over de grens bij Maastricht waar 
veel rijke Nederlanders wonen. In 
het diepste geheim verrichten 
speurders in de maanden na de 
alarmerende melding vanuit de 

Verdachten 
Alain C. (l) en 
Harry P.
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een heerlijk leventje in de zon. 
Onbespied denken zij. Maar alle 
moeite van deze verdachten ten 
spijt, het tweetal weet hier niet 
onder de radar te blijven en wordt 
door plaatselijke agenten in de 
boeien geslagen: Spaanse cellen in 
plaats van cocktails op het chique 
vakantie-eiland.

sing en oplichting.  In de nieuwe 
grote pillenzaak is de neef van 
Harry, de 21-jarige Stefan P., even-
eens door de opsporingsdiensten 
als verdachte aangemerkt. Ook hij 
zou een rol hebben gespeeld in de 
criminele praktijken van zijn Bra-
bantse oom, en een vermeend lid 
van de zuidelijke pillenmaffia zijn 
geweest.
Na de grootscheepse invallen in 
Bergeijk en nog een twintigtal 
plaatsen, tot in België aan toe, 
gaat op de achtergrond het recher-
cheonderzoek verder. De speur-
ders hebben klaarblijkelijk nóg 
meer verdachten op de korrel. In 
het voorjaar van 2022 weten de 
opsporingsdiensten de verdachten 
Conner S. (31) uit het Zuid-Lim-
burgse Brunssum en Khalid B. 
(25) uit Heerlen te traceren. Daar-
voor is op dat moment een inten-
sieve en heimelijke samenwerking 
nodig met de Spaanse justitie.
Dat heeft een gegronde reden, 
want het gezochte Limburgse duo 
zit dan namelijk op het Spaanse 
eiland Ibiza. De mannen wanen 
zich hier enige tijd veilig en leiden 

Verenigde Staten voorwerk, waar-
na er intern wordt besloten om 
later dat jaar tot actie over te gaan.
Om precies te zijn op dinsdag 9 
november 2021 vallen de speur-
ders ’s morgens om vijf uur binnen 
op het woonwagenkamp aan de 
Standerdmolen in Bergeijk. De 
stilte is in no time verbroken door 
een hoop herrie. Heel snel achter 
elkaar parkeren auto’s bij de 
ingang en daarna zijn de woorden 
‘politie, politie’ duidelijk te horen 
tijdens de inval met tientallen 
agenten. In het verleden zijn agen-
ten volgens een buurman al eens 
op bezoek geweest hier in verband 
met een drugszaak, maar de reden 
van deze actie is van grotere orde.

Veilig op Ibiza?
Het Bergeijkse woonwagenkamp 
bestaat sinds 1997. De gemeente 
zet er dan zes woonwagens neer 
als onderkomen voor de kampers. 
Inmiddels zijn die wagens qua 
comfort en oppervlakte behoorlijk 
veranderd. Tijdens de inval in 
november 2021 woont Harry P. 
(33) op het kamp. Hij is de hoofd-
rolspeler in het grote onderzoek 
naar de bende die dan al geruime 
tijd onder de loep van justitie ligt. 
Harry P. zou de onbetwiste leider 
zijn geweest en zit inmiddels al 
vele maanden in voorarrest. De 
dertiger is een telg uit de beruchte 
Roma-familie die in het verleden 
onder andere bekend is geworden 
door het tv-programma van wijlen 
misdaadjournalist Peter R. de 
Vries. Hierin ontmaskert De Vries 
dik twintig jaar geleden onder 
anderen Louis P., een van de lei-
ders van de zigeunerfamilie. Die 
krijgt niet veel later vijf jaar 
gevangenisstraf vanwege afper-

HET IS VOORAL CONNER S. DIE ALS 
GROTE JONGEN WORDT GEZIEN. 

‘HIJ STOND ZEKER NIET IN  
EEN DRUGSLAB IN EEN POT  

TE ROEREN, MAAR HAD IETS  
MEER TE VERTELLEN’

Harry P. is een 
telg uit een 
beruchte 
Roma-familie. 
Foto rechts: 
inval in het 
Duitse Rup-
pach.

Alain C. torst 
ook een voet-
balverleden 
met zich mee.
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van godfather Harry P. en volgens 
justitie betrokken zijn geweest bij 
de ontmantelde drugslaboratoria 
in de Duitse plaatsen Ruppach en 
Kassel. “Hij stond zeker niet in 
een of andere pot te roeren in een 
drugslab, maar had iets meer te 
vertellen,” vertelt een goed inge-
voerde bron rond het onderzoek.
Binnen de onderwereld doet de 
naam Conner S. bij menige insi-
der zeker een belletje rinkelen, zo 
verklappen onderwereldkenners 
althans. “Deze man is de voorbije 
jaren zeker opgeklommen binnen 
het criminele circuit in de drugs-
handel. Hij is meer en meer een 
bepalende rol gaan spelen.” Een 
nieuwe ‘pillenkoning’ die zich 
geleidelijk aan heeft opgewerkt, 
lijkt daarmee volgens hen geboren.
De recherche denkt tijdens het 
onderzoek naar het Bergeijkse 
drugskartel te hebben ontdekt dat 
het deze Conner S. is geweest die 
onder de radar nauwe contacten 
heeft onderhouden met ene Alain 
C. (27) uit Brunssum. Deze mede-
verdachte C., in het verleden 
talentvol keeper in de jeugdafde-
lingen van de profclubs Fortuna 
Sittard en Roda JC, zou (mede-)
verantwoordelijk zijn geweest 

Gepakt op  
onderduikadres
Enige tijd later volgt een dubbele 
overlevering naar Nederland. Het 
is vooral Conner S. die door de 
opsporingsdiensten als ‘grotere 
jongen’ wordt gezien. Hij zou een 
soort aanstuurder zijn geweest 
binnen de opgerolde drugsbende 

De Kerstman en  
De Dikke: beruchte 
voorgangers 
Waar er in de afgelopen tijd nieuwe  

‘pillenkoningen’ zijn opgestaan, kunnen  
Robbie van L. en Peter van D., allebei  
afkomstig uit Zuid-Limburg, gezien worden 
als de oude garde; de voorgangers. Zij zijn  
in de jaren 80 de pioniers van de pillen- 
productie en bijbehorende handel geweest. 
Peter van D., in verband met zijn postuur  

‘De Dikke’ genoemd, en zijn kompaan Robbie 
‘De Kerstman’ van L. hebben aan de wieg 
gestaan van de internationale xtc-smokkel. 
Het duo heeft hier bakken met geld mee  
verdiend. Niet geheel toevallig is het dat  
Van L. op dit moment een lange celstraf uit-
zit vanwege betrokkenheid bij een grote 
drugszaak en dat Van D. verdachte is in een 
nieuwe drugskwestie rond de productie van 
amfetamine. De gewezen Limburgse drugs-
baron zou betrokken zijn geweest bij de 
aankoop van een grote partij MAPA, een 
grondstof voor het maken van verdovende 
middelen. Pech voor Van D. is geweest dat 
de recherche precies op de hoogte was van 
zijn doen en laten, onder meer door de inzet 
van een observatieteam. In een later stadium 
volgt er daarom nog een proces waarin hem 

– gezien het verkregen bewijs – een jaren- 
lange celstraf boven het hoofd hangt.
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boventoon voert? De speurders 
denken van wel en zeggen over 
bewijs te beschikken dat de Lim-
burger een belangrijke rol zou 
hebben gespeeld binnen de onder-
wereldclan. 
Alain C. is vooralsnog op vrije voe-
ten gesteld tot de start van de 
rechtszaak. Zijn voorlopige hech-
tenis is geschorst volgens zijn 
raadsman Wesley Houben. Mede-
verdachte Conner S. verblijft daar-
entegen – na zijn overlevering 
vanuit Spanje – alweer enkele 
maanden in de gevangenis van 
Sittard, zegt zijn advocaat Peer 
Szymkowiak, die eveneens de 
genoemde Khalid B. bijstaat in 
deze zaak. Deze B., die in het 
wereldje ‘Soes’ als bijnaam heeft, 
is volgens zijn raadsman voorlopig 
vrijgelaten in deze drugszaak, 
maar inmiddels weer achter slot 
en grendel gezet in verband met 
een andere kwestie. Conner S. en 

afgelopen jaar slaat een arrestatie-
team hem daar alsnog in de boei-
en. Het voormalige keeperstalent 
krijgt geen kans om tegen te strib-
belen en verdwijnt eveneens 
spoorslags de cel in. Voor hem is 
sporten in de ‘vrije wereld’ dan 
even geen optie meer.

Protserige bril
C. is een man die opvalt, onder 
andere door het dragen van een 
opvallend protserige bril van een 
duurder merk. Hij houdt duidelijk 
van chique kleding en accessoires. 
Bij een dorpsvoetbalclubje in de 
Zuid-Limburgse gemeente Beek-
daelen laat hij in de tijd vóór zijn 
arrestatie vaker zijn gezicht zien. 
Hij is er een populaire jongen. 

“Alain is een goede prater.” Maar 
plots zit de twintiger dus achter 
slot en grendel. Is hij een man die 
steeds meer aanzien heeft gekre-
gen binnen de criminele praktij-
ken waarin de pillenproductie de 

voor de transporten binnen de cri-
minele organisatie. Hij is afgegle-
den van de vroegere topsport naar 
de keiharde en financieel lucratie-
ve onderwereld, denken de opspo-
ringsdiensten althans te kunnen 
bewijzen.
Voor deze C. moeten de speurders 
echter, net zoals bij Conner S., wel 
enige moeite doen om hem achter 
slot en grendel te krijgen. De 
twintiger blijkt in eerste instantie 
namelijk voor politie en justitie in 
geen velden of wegen te bekennen. 
Korte tijd kan hij uit handen blij-
ven van de opsporingsinstanties in 
het zuiden van het land.
Als ‘onderduikadres’ kiest hij voor 
een vakantiepark in het Brabantse 
Westerhoven, waar gezinnetjes of 
stelletjes doorgaans genieten van 
een weekendje weg en in het 
zwembad plonsen of door de bos-
sen wandelen. Echt heel lang weet 
Alain C. zijn verblijfplaats niet 
geheim te houden, want half mei 

OOK VERDACHT ZIJN ALAIN C., 
OUD-KEEPER BIJ RODA JC, ÉN HET 
VOORMALIGE TALENT ROLAND K., 

DIE BIJ PSV NOG MET CODY GAKPO 
SAMENSPEELDE 

Deze drugs 
werden aange-
troffen bij een 
inval in het 
Duitse Kassel.

Voormalig 
voetbaltalent 
Roland K.

Harry P.  
geniet van een 
Griekse dis.
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Rechtmatig bewijs?
Wat is de actuele stand van zaken 
in het strafrechtelijke onderzoek 
in deze megadrugszaak? De 
bovengenoemde informatie via 
ANOM uit de Verenigde Staten is, 
naast nog een aantal brisante 
chats via de gekraakte criminele 
berichtendiensten EncroChat en 
Sky ECC, dé aanleiding geweest 
voor dit onderzoek naar de ‘nieu-
we pillenkoningen’. Dat staat zo 
vast als een huis. Maar is het 
gebruik van al die onderschepte 
berichten wel rechtmatig geweest?
De ervaren Maastrichtse advocate 
Françoise Landerloo, een specia-
list op het gebied van het wel of 
niet geoorloofd gebruiken van 
door speurders ontdekte chats in 
strafzaken, denkt van niet. “Met 
deze ANOM-telefoons kon de FBI 
precies zien waar de eigenaar van 
de gsm zich op elk moment pre-
cies bevond. Discussie over de 
identificatie is er wel, maar als de 
identificatie eenmaal heeft plaats-
gevonden is er weinig discussie 
meer over wáár de gebruiker zich 
bevond,” legt Landerloo uit.
De strafpleitster houdt zich, wat 
betreft de drie verdachten in de 
Bergeijkse drugszaak, bezig met 
de door justitie ingezette ANOM-
communicatie. “Ik vraag me af of 
de inzet van de ANOM-telefoons 
legitiem is geweest, omdat de FBI 
onder andere weigert prijs te 
geven in welk Europees land de 
server precies staat. In de VS 
mocht die namelijk niet staan in 
verband met de privacywetgeving.”
Landerloo wil in ieder geval de 
onderste steen boven hebben, een 
en ander door de rechterlijke 
macht juridisch getoetst hebben. 

“Er zijn hierdoor nog zoveel vragen 
over deze opsporingsmethode die 
beantwoord moeten worden. Er 
wordt vaag gedaan, maar dat vind 
ik niet kunnen in een strafrechte-
lijk onderzoek. Je behoort als 
opsporingsdienst open kaart te 
spelen hoe je aan mogelijk bewijs 
bent gekomen. Wat betreft de 
waarheidsvinding in strafzaken is 
dat heel belangrijk.” 
Het is nog niet duidelijk wanneer 

Khalid B. beroepen zich tot nu toe 
op hun zwijgrecht tijdens de verho-
ren door de recherche. 
En dan is er nog ene Ilias M. (29), 
eveneens verdacht van nauwe 
betrokkenheid bij de xtc-bende van 
Harry P. Justitie linkt hem overi-
gens ook nog aan een drugszaak 
die in Weert heeft gespeeld. M. is 
dus geen groentje dat van toeten 
noch blazen heeft geweten, maar 
kent in ieder geval wel de wegen 
van de onderwereld.
Een van de andere verdachten in 
deze zaak blijkt overigens ook een 
voormalig voetbaltalent te zijn: de 
23-jarige Roland K. uit het Bra-
bantse Waalre. Nog niet zolang 
geleden rent hij nog achter een bal 
aan op het bekende trainingscom-
plex De Herdgang van PSV in 
Eindhoven, waar hij met onder 
anderen Oranje-international én 
kersverse miljoenenaankoop van 
Liverpool Cody Gakpo samenspeelt.

Het gebruik van criminele chats van gekraakte 
berichtendiensten als Sky ECC en EncroChat 
heeft in het zuiden van Nederland de afgelopen 
maanden tot reuring in verschillende rechtsza-
len geleid. In tenminste drie drugszaken hebben 
de betrokken advocaten de rechters gewraakt in 
verband met eventuele vooringenomenheid. 
Zoals in de zaak van gewezen drugsbaas 
Sandro P. uit het Zuid-Limburgse Landgraaf, een 
plaatsje vlak bij de Duitse grens. P., in het verle-
den al een beruchte naam in de drugswereld, is 
via onderschepte EncroChat-berichten weer 
eens een keer bij de recherche op de radar 
terechtgekomen. Sandro lijkt opnieuw het wel-
bekende haasje te zijn omdat hij betrokken zou 
zijn geweest bij illegale praktijken met verdoven-
de middelen in onder andere Heerlen.
Tijdens een tussentijdse zitting trekken de advo-
caten van de verschillende verdachten echter aan 
de bel: hoe rechtmatig is het dat de opsporings-
diensten vele miljoenen berichten van onder 
andere EncroChat hebben uitgeplozen? Mocht 
dat wel, terwijl zij in eerste instantie geen directe 
aanwijzingen tegen Sandro P. en zijn kompanen 
hadden? De rechters willen hier overheen stap-
pen en doorgaan met de zaak, maar de advoca-
ten besluiten hen dus te wraken. Hierdoor lijkt 
deze zaak op ploffen te staan. Ook in de zaak van 
Satudarah-aanhanger Willy S. uit Brunssum is er 
iets dergelijks aan de hand. De Limburger loopt 
tegen de lamp omdat uit gekraakte chats op Sky 
ECC zou zijn gebleken dat hij zich met drugshan-
del zou hebben beziggehouden door in zijn auto-
bedrijf verborgen ruimtes voor de smokkel te 
maken. Maar mogen deze chats überhaupt wel 
gebruikt worden als bewijs in deze zaak?
Ook S. besluit de rechtbank Limburg daarom  
te wraken. Duidelijkheid over de voortgang van 
deze rechtszaak volgt in een later stadium  
dit jaar.

Drugszaken op  
ploffen door discussie 
over chats

het inhoudelijk proces tegen  
de internationale drugsbende 
met de onderzoekswortels in de 
Verenigde Staten precies zal gaan 
beginnen. Naar verwachting  
zullen de in totaal veertien ver-
dachten zich later dit jaar bij de 
rechtbank in Den Bosch moeten 
verantwoorden. 
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