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VOORWOORD

Dit rapport is het verslag van een kwalitatief onderzoek naar cocaïnedis-
tributieketens in Nederland. De verzameling van gegevens daarvoor
heeft plaatsgevonden tussen het voorjaar van 2002 en najaar 2004. In
deze periode zijn 75 gesprekken gevoerd met 61 personen die de cocaï-
nehandel op verschillende niveaus van binnen uit kennen. Het onder-
zoek is uitgevoerd bij het IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen
en Verslaving) in Rotterdam, waarbij er vanaf de start van het project
tevens een verbinding is geweest met de Faculteit Rechtsgeleerdheid van
de Erasmus Universiteit.   

Dit onderzoek had nooit zijn beslag kunnen krijgen zonder de adviezen
en medewerking van vele anderen. Langs meer formele weg zijn dat in
de eerste plaats de leden van de begeleidingscommissie, te weten: Dr.
Marianne van Ooyen (Ministerie van Justitie / WODC), Dr. Tom Decorte
(Universiteit Gent), Dr. Damián Zaitch (Erasmus Universiteit) en Dr.
Dirk Korf (Universiteit van Amsterdam). Daarnaast adviseerden Prof.
Dr. Henk Garretsen (IVO) en Prof. Dr. Henk van de Bunt (Erasmus
Universiteit Rotterdam). 

Bovendien zijn er enkele vakbroeders, te weten: Drs. Cas Barendregt, Dr.
Peter Kruize en Dr. Peter Klerks, die ieder op hun geheel eigen wijze en
in verschillende fases van het onderzoek er toe hebben bijgedragen dat
op moeilijke momenten het project toch weer perspectief kreeg.

Verder danken we de medewerkers van de administraties van de
Arrondissementsparketten, de penitentiaire inrichtingen (de BSD’s in het
bijzonder), de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Landelijk Parket voor
hun welwillende medewerking. 

Tot slot, past hier natuurlijk vooral onze dank aan alle respondenten die,
weliswaar vaak na enig wikken en wegen, toch hun verhaal hebben wil-
len doen over hun persoonlijke ervaringen in de cocaïnehandel en zon-
der wie het navolgende niet had kunnen worden geschreven. 

Paul Gruter, Dike van de Mheen

Rotterdam, februari 2005
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SAMENVATTING

Cocaïnehandel in Nederland - Impressies van deelnemers aan drugs-
distributienetwerken -

Dit onderzoek probeert een beeld te schetsen van de cocaïnedistributie-
ketens in Nederland zoals deze gezien worden door de deelnemers aan
de handel. De centrale vraag is:

Welke structuren en werkwijzen zijn kenmerkend voor de distri-
butieketen van cocaïnehandel in Nederland, gezien vanuit het per-
spectief van de actoren op de verschillende handelsniveaus. En,
welke achtergrondfactoren verklaren de deelname van deze per-
sonen aan de cocaïnehandel? 

In dit kader komen 37 deelnemers aan de Rotterdamse cocaïnedetail-
handel en 24 gedetineerde deelnemers aan de cocaïnetussenhandel en
cocaïne-import aan het woord. In totaal zijn 75 semi-gestructureerde
interviews met hen gehouden tussen het voorjaar van 2002 en het najaar
van 2004. Gezamenlijk geven de gesprekken een beeld van de cocaïne-
handel vanaf het midden van de jaren negentig tot 2004. 

De wervingsmethode bij de Rotterdamse cocaïnedetailhandelaren - via
twee basecocaïne dealende tussenpersonen - heeft er mede toe geleid dat
ruim driekwart van de cocaïnedetailhandelaren in ons onderzoek moet
worden bestempeld als deelnemer aan het basecokecircuit. De overige
detailhandelaren kunnen worden omschreven als snuifcokedealers die
zich vooral bezighouden met leveranties aan recreatieve cocaïnegebrui-
kers. De gedetineerde deelnemers aan de cocaïne tussenhandel en 
cocaïne-import zijn benaderd op basis van de administratie van de
negentien Arrondissementsparketten in Nederland waarbij het criterium
is geweest, dat hen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd
van vier jaren of meer voor overtreding van de opiumwetartikelen 2
en/of 10. Ruim de helft van deze groep van 24 respondenten heeft een
Nederlandse achtergrond en blijkt naast de handel in cocaïne, in veel
gevallen ook op enigerlei wijze betrokken te zijn geweest bij de handel in
ecstasy. 

Uit de gesprekken blijkt dat de structuur en werkwijze binnen de 
cocaïnedistributieketen in Nederland voor een belangrijk deel samen-
hangt met de wijze waarop de cocaïne wordt geïmporteerd. In deze rap-
portage is daarom een onderscheid gemaakt tussen grootschalige 
cocaïne-importen die voornamelijk plaatsvinden via de zeehavens (en in
sommige gevallen via het wegtransport) versus kleinschalige importen
die voor het grootste deel plaatsvinden via de luchthaven Schiphol. 
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De grootschalige cocaïne-import en de daaruit voortvloeiende tussen-
handel blijken op basis van de gevoerde gesprekken vooral het domein
te zijn van mensen die ook op tal van andere terreinen al illegale handel
c.q. criminele activiteiten hebben ontplooid. De betrokkenheid bij de
cocaïnehandel blijkt echter voor elk van de respondenten op enig
moment een lucratieve bezigheid, waarbij hun rol in de deelname aan
deze handel zeer uiteenlopende activiteiten omvat. Zo zijn er onder de
respondenten  leveranciers aan binnenlandse (en buitenlandse) detail-
handel / tussenhandel;  drugrelatiemakelaars; medefinanciers van trans-
porten; transporteurs buitenland; managers (agenten) voor importen,
doorvoer en financiële afhandeling; verleners van hand-en-spandiensten
ten bate van de export (bedenker smokkelmethodes, aanbieder van
opslagplaats, geldophalers in binnen- en buitenland). 

Voor het met succes uitvoeren van een grootschalig cocaïne zeetransport
is in veel gevallen kennis van de expeditiesector van groot belang. Deze
kennis blijkt bij veel van de respondenten aanwezig. Grootschalige cocaï-
netransporten (ook als deze over de weg Nederland bereiken) blijken
slechts zelden hun weg te vinden naar de Nederlandse lokale markt. In
de vele voorbeelden die worden gegeven tijdens deze gesprekken gaat
het in de regel om cocaïne die bestemd is voor doorvoor naar andere lan-
den in Europa. Opvallend vaak gaat het dan niet alleen meer om cocaï-
ne, maar worden de zendingen in Nederland gecombineerd met andere
harddrugs (vooral ecstasy en amfetamine), maar ook softdrugs (hasj of
nederwiet). Het vinden van contacten van wie de verschillende drugs
kunnen worden bemachtigd, schijnt de betreffende deelnemers aan de
cocaïnedistributieketen over het algemeen weinig moeite te kosten. De
handel in heroïne lijkt op dit niveau een apart circuit te vormen. Deze
drug wordt in elk geval zelden aangeboden in combinatie met cocaïne. 

Een veelvoorkomende rol in de drugstussenhandel en import/export is
die van de drugsrelatiemakelaar. Veel van de respondenten geven voor-
beelden van de verdiensten in de drugshandel louter op basis van het feit
dat ze ’goede contacten’ hebben die hen in staat stellen drugsvragers en
aanbieders aan elkaar te koppelen.

In tegenstelling tot de grootschalige invoer van cocaïne die bijna uitslui-
tend wordt beschreven als bestemd voor het buitenland, lijkt de lokale
Nederlandse markt bijna louter te worden voorzien door de kleinschali-
ge cocaïneinvoer via de luchthaven Schiphol, waarbij op basis van de cij-
fers rond in beslagname en binnenlandse consumptiebehoefte moet wor-
den aangenomen dat van deze kleinschalige import eveneens een deel
bestemd moet zijn voor transithandel. Geen van de 37 Rotterdamse
detailhandelaren zegt cocaïne af te nemen afkomstig van grootschalige
importen. Ruim de helft van deze groep respondenten heeft zelf ervaring
met het op kleine schaal smokkelen van cocaïne. Het gaat hierbij om een
of meerdere reizen die ze - bijna altijd in opdracht van anderen - gemaakt
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hebben als bolletjesslikker, bodypacker of kofferdrager. De lijn waarlangs
de cocaïne de lokale detailhandel bereikt, blijkt bijzonder kort. Slechts
zelden valt hier meer dan de bemoeienis van hooguit één tussenhande-
laar te noteren. 

Op het niveau van de cocaïnedetailhandel wordt in veel gevallen door de
deelnemers in kwestie zowel gehandeld in cocaïne als heroïne. Dit geldt
echter vooral voor de handelaren die actief zijn in het basecokecircuit. De
snuifcokehandelaren zeggen daarentegen zelden heroïne te verkopen in
combinatie met cocaïne.  De verkoop van andere drugs wordt door de
groep respondenten op detailhandelniveau nauwelijks actief ter hand
genomen. 

Ten aanzien van de factoren die verklaren waarom de respondenten op
enig moment in hun leven betrokken zijn geraakt bij de handel in cocaï-
ne, kunnen we stellen dat we hier te maken hebben met twee categorieën
deelnemers aan de cocaïnedistributieketen. Het belangrijkste onder-
scheidend criterium daarbij is het al dan niet zelf verslaafd zijn aan hard-
drugs. Het feit dat driekwart van de geïnterviewde detailhandelaren zelf
frequent gebruiker is van de eigen handelswaar (en het andere kwart dat
tot voor kort was) bepaalt in hoge mate hun positie binnen de 
cocaïnedistributieketen. Hun eigen cocaïnegebruik blijkt in praktisch alle
gevallen de belangrijkste drijfveer te zijn geweest bij het besluit te gaan
handelen in deze drug. Echter, eveneens ten gevolge van hun eigen drug-
gebruik blijven de financiële omstandigheden waaronder deze detail-
handelaren verkeren meestal bijzonder schamel.

De deelnemers aan het niveau van cocaïnetussenhandel en cocaïne-
import/export lijken echter zelden direct gestuurd te worden door hun
eigen harddrugverslaving. Hoewel deze groep zeker niet uit geheelont-
houders bestaat (hoewel er wel enkele onder hen zijn), gaat het hier,
waar het harddruggebruik betreft, bijna uitsluitend om meer recreatieve
harddruggebruikers. Op basis van hun persoonlijke geschiedenissen zijn
er grofweg drie hoofdwegen te onderscheiden waarlangs deze groep
respondenten uiteindelijk in de cocaïnehandel terecht komt, te weten: via
familieleden (min of meer ’in het milieu’ grootgebracht), via eigen initia-
tief (op jonge leeftijd mogelijkheden grijpen die illegale handel biedt) of
via de uitoefening van hun beroep (met name goederentransport-, taxi-
en horecabranche), waarbij het in sommige gevallen gaat om een combi-
natie van deze factoren.    

Waar het de motieven voor de cocaïnehandel betreft, gaat het bij alle
respondenten natuurlijk uiteindelijk om het financiële voordeel dat te is
behalen.Voor de groep respondenten in het hogere echelon van de
cocaïnedistributieketen lijkt echter ‘het handelen’ op zich zelf veel
belangrijker dan het soort goederen waarin wordt gehandeld. Het ver-
klaart wellicht ook waarom velen onder hen zich in de loop van de jaren



met een heel scala van illegale handelspraktijken hebben bezig gehouden. 
De handel die op een bepaald moment het meest profijtelijk lijkt en waar
persoonlijke contacten goede mogelijkheden bieden, worden dan aange-
grepen. 
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1 INLEIDING

Het hierna volgende verslag is resultaat van een onderzoek dat beoogt
een beeld te schetsen van de cocaïnedistributieketens in Nederland. Met
het onderzoek waarover we hier rapporteren, willen we voor de ver-
schillende niveaus van (justitieel) beleid een meer gedetailleerd inzicht
geven in de wijze waarop de cocaïnehandel in ons land functioneert.
Anders dan bijvoorbeeld gebruikelijk is bij de kennisverzameling voor
de WODC-monitor Georganiseerde Criminaliteit die bijna louter geba-
seerd is op politie- en justitiebronnen, hebben wij hier bijna uitsluitend
gebruik gemaakt van de ervaringen die de direct betrokkenen hebben in
de drugshandel c.q. cocaïnehandel1. 

Als uitgangspunt voor ons verhaal hebben we de Rotterdamse situatie
genomen; een keuze die vooral is gebaseerd op de wetenschap dat een
belangrijk deel van de cocaïne-import in Nederland via de Rotterdamse
haven het land binnenkomt (Zaitch 2002; Criminaliteitsbeeld
Rotterdamse Haven 2002; CBA Latijns-Amerika, 2004). Daarnaast is het
echter ook de wens geweest om op het niveau van de cocaïnedetailhan-
del een beschrijving te geven die zich concentreert op de situatie in één
grote stad in Nederland. Het vasthouden aan deze geografische eenheid
(Rotterdam) is in uitvoering van het onderzoek voor het niveau van de
detailhandel echter realistischer gebleken dan voor de situatieschets van
zaken binnen de cocaïnetussenhandel en import (export) van cocaïne.
Voor de beschrijving van deze handelsniveaus hebben we namelijk -
behalve uit de Rotterdamse situatie - deels ook geput uit ervaringen van
cocaïnehandelaren die elders in Nederland actief zijn geweest. 

1.1 Doelstelling en centrale vraag
Druggebruik en drugshandel kunnen, naast (gezondheid)problemen
voor de individuele gebruiker, veel problemen veroorzaken op het ter-
rein van criminaliteit, openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.
Voor een adequaat beleid ten aanzien van die problemen is daarom een
beter inzicht nodig in de wijze waarop drugs worden gedistribueerd. Op
het niveau van gemeenten en buurten (dealpanden, straat, disco’s) is
daarbij vooral de bedrijfsvoering in de detailhandel van direct belang2.

1 Zie bijvoorbeeld: Kleemans e.a (2002) Georganiseerde criminaliteit in Nederland -
Tweede rapportage op basis van de WODC-monitor - en  De WODC-monitor georga-
niseerde criminaliteit. In: Criminaliteitsanalyse in Nederland (2001) pp. 264-276 of Van
der Heijden (2003) De Nederlandse Drugsmarkt, waarin vooral middels analyse van
kwantitatieve gegevens gepoogd wordt inzicht te verkrijgen in de rol die Nederland
speelt in de internationale drugshandel. Een recent voorbeeld van onderzoek met
betrekking tot de cocaïnehandel in Nederland dat vooral gebaseerd is op de kennis van
de deelnemers in deze branche is van Damián Zaitch (2002b) die onder de titel
Trafficking Cocaine een etnografie heeft geschreven over de betrokkenheid van
Colombianen bij de cocaïnehandel in Nederland. 

2 Detailhandel: het niveau waarop kleine gebruikershoeveelheden worden geleverd aan
de consument. 



Voor het beleid op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau spelen
juist de hogere echelons (tussenhandel, groothandel, import) in de
drugshandel een belangrijke rol. Bovendien lijkt de organisatie op die
hogere niveaus een belangrijke determinant te kunnen zijn voor de
bedrijfsvoering in de detailhandel. 

Omdat voor de verschillende niveaus van beleid een meer gedetailleerd
inzicht nodig is in de achtereenvolgende stappen van drugsdistributie, is
in het najaar van 2001 een begin gemaakt met dit onderzoek dat een
beeld probeert te geven van de gehele keten van drugsdistributie c.q. van
deze illegale bedrijfskolom.

Aangezien de drugshandel veelal per middel en setting is georganiseerd
en er dus meerdere markten zijn, is bij dit onderzoek voor één specifieke
markt gekozen, namelijk die van de cocaïnehandel. Er is gekozen voor
cocaïne, omdat de detailhandel in en de consumptie van dit populaire
middel al sinds een aantal jaren de meeste criminaliteit en overlast met
zich mee lijkt te brengen. Criminaliteit en overlast lijken daarbij vooral te
moeten worden toegeschreven aan de handel in basecocaïne. De cocaï-
nemarkt voor het uitgaanscircuit (snuivers) lijkt in de regel minder pro-
blematisch waar het overlast en criminaliteit betreft. Omdat echter beide
markten deel uitmaken van de cocaïnebedrijfskolom is het streven
geweest om beide ook in dit onderzoek te betrekken. 

In Nederland zijn in de afgelopen jaren tal van maatregelen genomen
door gemeente en justitie om de problematiek rond drugsgebruik te
beheersen. In Rotterdam worden deze bijvoorbeeld weergegeven in het
programma Verantwoord Schoon (Quadt et al. 1996). Niet altijd sorteren
deze maatregelen de gewenste effecten. Integendeel, soms zelfs brengen
maatregelen ongewenste en onbedoelde gevolgen teweeg. Voor een
effectief, empirisch gefundeerd beleid is het daarom belangrijk dat het
inzicht in de wijze waarop de cocaïnehandel werkt, wordt vergroot. Met
de uitkomsten van dit onderzoek naar de bedrijfsvoering van de cocaï-
nehandel zal naar we hopen een deel van deze ontbrekende kennis wor-
den ingevuld.

De algemene vraag voor het onderzoek luidt als volgt:

Welke structuren en werkwijzen zijn kenmerkend voor de distri-
butieketen van cocaïnehandel in Nederland, gezien vanuit het per-
spectief van de actoren op de verschillende handelsniveaus. En,
welke achtergrondfactoren verklaren de deelname van deze per-
sonen aan de cocaïnehandel? 

Het eerste deel van de vraagstelling probeert daarmee een antwoord te
geven op de vraag hoe de cocaïnedistributieketens er uitzien in structuur
(welke functies we kunnen onderscheiden op basis van de verhalen van
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de respondenten) en op welke wijze de verschillende handelingen ten
bate van de distributieketen feitelijk verlopen. Met het tweede deel van
de vraagstelling wordt verklaring gezocht voor de handelingen die de
betrokkenen verrichten binnen de cocaïnedistributie vanuit achtergrond-
factoren die een rol spelen in hun sociale omgeving. 

Bij de start van het onderzoek is een eerste globale indeling gemaakt naar
drie veronderstelde niveaus binnen de distributieketen cocaïnehandel, te
weten: actoren op het niveau van detailhandel, tussenhandel en import.
Deze distributieniveaus zijn vervolgens ook de leidraad geweest bij het
selecteren van de twee respondentgroepen, namelijk deelnemers aan de
cocaïnedetailhandel enerzijds en deelnemers aan de cocaïnetussenhan-
del / (grootschalige) import anderzijds. We omschrijven de drie sectoren
van cocaïnehandel daarbij als volgt:

Detailhandel
Hieronder verstaan we personen die bij het uitoefenen van hun activitei-
ten zorgdragen voor het leveren van kleine gebruikershoeveelheden
cocaïne aan de consument. 

Handel op het middenniveau
Als ‘cocaïne tussenhandelaren’ zien we personen die met hun werk-
zaamheden het niveau bestrijken tussen cocaïne-import en detailhandel
(Pearson en Hobbs 2001). Tussenhandelaren zullen daarmee in de prak-
tijk personen zijn die per transactie tientallen kilo’s, kilo’s, honderden
grammen of soms slechts enkele grammen cocaïne verkopen. Indien het
om grammentransacties gaat, zullen zij doorgaans de laatste schakel
vormen voor de detailhandel. 

Import
Als ‘cocaïne-importeurs’ zien we personen die al dan niet door de han-
delscontacten in de cocaïneproductielanden (Colombia, Bolivia, Peru) of
transitlanden (Venezuela, Brazilië, Ecuador, Suriname of de Nederlandse
Antillen) verbonden zijn met de import van de cocaïne in Nederland. We
vatten deze groep daarmee breed op: het kan gaan om zowel personen
die de transporten financieren, faciliteren, maar ook om diegenen die na
aankomst van de cocaïne in Nederland op enigerlei wijze zeggenschap
over of betrokkenheid hebben bij de eerste afzet in Nederland of in een
zelfde hoedanigheid voor doorvoer naar andere landen zorgen. In het
laatste geval zijn ze natuurlijk te omschrijven als ‘exporteurs’. 

De bovenstaande centrale vraag hebben we opgesplitst in de volgende
deelvragen: 
- Wat is de structuur van de cocaïnedistributieketens in Nederland?
- Wat kenmerkt de werkwijzen van de deelnemers aan de cocaïnedistri

butieketen?
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- Langs welke trajecten komen de deelnemers in de cocaïnehandel 
terecht?

- Welke motieven spelen een rol bij deelname aan de cocaïnehandel?
- Wat is de leefsituatie van deelnemers aan de cocaïnehandel? 

Nadat we met een rondgang in de literatuur op het terrein van drugs-
handel c.q. cocaïnehandel de stand van zaken hebben vastgesteld, zullen
we deze vragen naar aanleiding van het verzamelde interviewmateriaal
in de hoofdstukken 4, 5 en 6 proberen te beantwoorden.

1.2 Gegevensbronnen
Als belangrijkste bron voor het inzichtelijker maken van de cocaïnedis-
tributieketens in ons land is hier gebruik gemaakt van de inzichten van
mensen die zelf ervaring hebben in de handel van cocaïne. In totaal heb-
ben in de afgelopen twee jaar 61 respondenten zich in dit kader bereid
getoond in één of meerdere gesprekken (75 in totaal) hun verhaal te
doen. Van deze groep is ruim de helft (37 personen) benaderd in hun ver-
onderstelde hoedanigheid als cocaïnedetailhandelaar, terwijl de overi-
gen (24 personen) zijn benaderd vanwege hun betrokkenheid bij de tus-
senhandel of import - en soms ook export - van cocaïne. 

1.3 Reikwijdte van het onderzoek 
In dit onderzoek ligt de nadruk op de structuur en modus operandi van
de cocaïnedistributielijnen zoals die in Nederland vorm hebben gekre-
gen in de periode 1995-2003. De gezichtspunten die de deelnemers heb-
ben over deze handel staan daarbij centraal. 

Indien we hier spreken over ‘cocaïnedistributieketens’ dan betreft het de
distributie voor zover deze zich in ons land afspeelt. Daarmee zal de
gang van zaken rond cocaïneproductie- en transitlanden slechts ter spra-
ke komen, indien dat voor het begrip van de handelwijze van de actoren
in Nederland verheldering biedt. Naast deze beperking aan de ‘boven-
kant’ van de bedrijfskolom geldt soortgelijks voor de ‘onderkant’.
Hoewel we uitgebreid ingaan op het functioneren van de cocaïnedetail-
handel in de Rotterdamse situatie, komen aspecten van cocaïneconsump-
tie in ons land hier slechts ter sprake waar het functioneel is voor een
beter begrip van de handel in deze drug. Naast de beperkingen wat
betreft de bovenkant en onderkant van de distributieketen geldt hier ten
slotte, dat waar het precieze details rond de illegale geldstromen (bij-
voorbeeld witwaspraktijken of transfers van grote sommen drugsgeld)
betreft die vooral verbonden zijn met de praktijk van grootschalige cocaï-
nehandel, deze slechts een terzijde zullen vormen in dit onderzoeksver-
slag. De financiële kant van de zaak vormt weliswaar een essentieel
onderdeel van de cocaïnedistributieketen, maar het is tegelijkertijd een
aspect waar op basis van de gehanteerde onderzoeksmethode weinig
duidelijkheid over te verkrijgen is geweest, niet in de laatste plaats,
omdat zich onder de respondenten - zover zich laat vaststellen - geen
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grote financiers bevonden.
1.4 Opbouw van het rapport

In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op de methode van onder-
zoek, waarna we in het derde hoofdstuk de literatuur bespreken waarin
voor dit onderzoek relevante facetten van drugshandel worden behan-
deld. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de resultaten van het onder-
zoek beschreven. Daarbij gaan we in hoofdstuk 4 nader in op de groot-
schalige import van cocaïne en de structuur van distributie en verkoop.
Hetzelfde doen we in hoofdstuk 5, maar dan voor de kleinschalige cocaï-
ne-import. In hoofdstuk 6 beschouwen we een aantal achtergrondfacto-
ren die een rol spelen bij de deelname aan de cocaïnehandel. In hoofd-
stuk 7 ten slotte presenteren we de conclusies.
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2 METHODE VAN ONDERZOEK

De ruim 75 gesprekken met 61 respondenten die de basis vormen voor
dit rapport, zijn gevoerd tussen voorjaar 2002 en het najaar van 2004. In
de eerste fase van onderzoek is de aandacht daarbij vooral gericht
geweest op het laagste niveau: de cocaïnedetailhandel. De tweede fase,
vanaf begin 2004, heeft zich louter geconcentreerd op respondenten uit
de wereld van de tussenhandel en de import van cocaïne. 

2.1 Gesprekken met cocaïnedetailhandelaren
Het materiaal voor het eerste deel van het onderzoek dat inzoomt op de
cocaïnedetailhandel komt uit semi-gestructureerde interviews met 37
Rotterdamse cocaïnedetailhandelaren. De verschillende handelsaspecten
uit hun eigen praktijk staan daarin centraal, maar veel van de geïnter-
viewden vertellen daarnaast ook over hun kennis van andere delen van
de bedrijfskolom.

2.1.1 Werving van cocaïnedetailhandelaren
Voor het maken van contact met de detailhandelaren is gebruik gemaakt
van het netwerk dat het IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen
& Verslaving) heeft gehad in de Rotterdamse harddrugsscene in het
kader van de Rotterdamse Drugmonitor3. Twee voormalige IVO-veld-
werkers (zelf detailhandelaren /gebruikers) hebben deze taak op zich
genomen. Nadat deze eerst zelf zijn geïnterviewd over hun eigen erva-
ringen in de cocaïnedetailhandel, zijn ze – na uitvoerige instructie over
de achtergronden van het onderzoek – beiden op pad gestuurd om tegen
een beloning (€20 per geworven respondent voor henzelf en €20 voor de
respondent) cocaïnedetailhandelaren te vinden voor een gesprek over
hun handelspraktijken. 

Deze twee tussenpersonen zijn bedreven rekruteerders gebleken.
Naarmate de reeks vorderde, zijn ze de daarbij ongetwijfeld ook gehol-
pen door het feit, dat zij bij opeenvolgende kandidaten steeds geruststel-
lender hebben kunnen verwijzen naar degenen die hen al voorgingen. In
een enkel geval hebben de op deze wijze aangeleverde respondenten zelf
echter ook weer nieuwe kandidaten geleverd. 

Deze wijze van rekrutering c.q. gegevensverzameling heeft zowel voor-
als nadelen. Als voordeel geldt dat in relatief korte tijd veel materiaal is
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verzameld over een moeilijk bereikbare onderzoekspopulatie.
Bovendien is het voor de onderzoeker een comfortabele manier van wer-
ken geweest, zeker zover het de plaats van interviewen betreft. De
respondenten dienen zich (meestal) op de afgesproken tijd aan, waarna
het gesprek kan plaatsvinden in de rustige ambiance van het instituut. 

De gekozen rekruteringswijze heeft ook nadelen. In de eerste plaats heeft
het inschakelen van deze respondentwervers (een Nederlandse veertiger
en Surinaamse vijftiger) geleid tot een selecte ‘steekproef’ uit de popula-
tie Rotterdamse cocaïnedetailhandelaren. Door het hanteren van deze
werkwijze is namelijk vooral het deel van de populatie Rotterdamse
cocaïnedetailhandelaren vertegenwoordigd, dat geld verdient met het
dealen van basecocaïne in de scene van de meer problematische hard-
drug gebruikers. Hoewel er in de groep geïnterviewden ook een aantal
snuifecokedealers zit die zeggen vooral cocaïne te verkopen binnen het
recreatieve circuit, zijn zij in aantal (acht) gering vertegenwoordigd in
deze respondentengroep. Daarnaast lijken zij een onevenwichtige afspie-
geling (allen blanke Nederlanders) te zijn van de gehele populatie
Rotterdamse snuifcokedealers, waarvan het vermoeden is, dat deze
vooral ook bestaat uit dealers met een Antilliaanse en Marokkaanse ach-
tergrond. Waar het de Rotterdamse cocaïnedetailhandelaren betreft, gaat
het hier dus om een tamelijk selecte ‘steekproef’. 

Een tweede nadeel verbonden aan deze rekruteringswijze betreft de
plaats van interviewen: hier in bijna alle gevallen buiten het dagelijkse
werkterrein van de cokedealer. Bijna altijd blijken de respondenten er
namelijk de voorkeur aan te geven zich samen met de tussenpersoon op
het instituut te melden voor het gesprek over hun handelspraktijken4.
Hoewel de enkele ‘in situ’-interviews in dit onderzoek weinig vrucht-
baar zijn gebleken, kleven er bezwaren aan het interviewen buiten de
natuurlijke setting. Het betekent vooral dat er minder aanwijzingen zijn
om het waarheidsgehalte van beweringen te staven. 

Ondanks de hier gesignaleerde bezwaren heeft deze methode uiteinde-
lijk toch veel waardevol gespreksmateriaal opgeleverd. 

Indien we de 37 respondenten in de groep detailhandelaren beschouwen
op grond van hun etnische achtergrond, dan ontstaat het volgende beeld:
Nederlandse (12) en Surinaamse (14) Antilliaanse (7), Marokkaanse (3)
Ghanese (1). De gemiddelde leeftijd van de 37 geïnterviewde cokedealers
is ruim veertig jaar).  Behalve verkopers van cocaïne en heroïne zijn zij
zelf merendeels ook gebruiker van deze drugs (van de deze handelaren
zijn er rond de periode van het interview 27 personen die frequent (dage-
lijks) cocaïne gebruiken; 19 van hen gebruiken daarnaast ook heroïne). 
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2.1.2 Verloop van de interviews met cocaïnedetailhandelaren
De gesprekken met de detailhandelaren duren gemiddeld anderhalf uur.
Sommige respondenten blijken tijdens deze gelegenheid het liefst hun
hele levensverhaal te willen doen en zijn ogenschijnlijk ook zeer open-
hartig over hun huidige activiteiten in de cocaïnedetailhandel. Andere
respondenten (vooral degenen die zeggen ‘zwaarder’ in de handel te zit-
ten) zijn minder geneigd het achterste van hun tong laten zien. Zo blijven
dan bijvoorbeeld antwoorden op vragen over hun cocaïneleveranciers en
de manier waarop deze leveranties plaatsvinden vaag. 

Na elk gesprek is deze respondenten aangeboden om na enige tijd
opnieuw contact op te nemen, zodat de geïnterviewde het uitgewerkte
interviewverslag zou kunnen doorlezen en eventueel aanvullen. Hoewel
iedereen enthousiast reageert op dat aanbod, hebben slechts twee
respondenten daadwerkelijk hiervan gebruik gemaakt, overigens zonder
nog verdere aanvullingen te geven op het interviewverslag. 

2.2 Gesprekken met deelnemers aan cocaïnetussenhandel en cocaïne-
import 
Het tweede deel van het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de tus-
senhandel en import van cocaïne. Ook hier zijn de gegevens verzameld
met behulp van semi-gestructureerde interviews. De verschillende han-
delsaspecten uit de eigen praktijk staan daarin centraal, maar veel van de
geïnterviewden vertellen daarnaast, evenals de groep detailhandelaren
ook over de kennis die zij hebben rond de activiteiten op andere niveaus
van de distributieketen. In totaal komen in deze categorie 24 personen
aan het woord.

2.2.1 Werving van deelnemers aan cocaïnetussenhandel en cocaïne-import
De wijze waarop eerder de cocaïnedetailhandelaren zijn benaderd, leent
zich niet voor rekrutering van personen die zich in de hogere echelons
van de cocaïnehandel bewegen. Daarom is besloten deze handelaren te
zoeken op de enige plaats waarvan we zeker zijn dat we deze personen
zullen aantreffen, namelijk binnen de muren van penitentiaire inrichtin-
gen.

Nadat in de loop 2003 de vereiste toestemmingen door het Ministerie van
Justitie zijn verleend, hebben we in eerste instantie het Arrondissements-
parket Rotterdam benaderd met de vraag of zij op basis van hun admi-
nistratie (Compas) een zoekslag zouden kunnen maken voor interview-
kandidaten. De volgende criteria zijn hierbij gehanteerd:

Alle personen die na 1 juli 2002 zijn veroordeeld op basis van overtreding
van de Opiumwetartikelen 2 en/of 10 en die een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van 2800 dagen of meer hebben ontvangen. 
Deze extractie heeft 33 kandidaten opgeleverd. In eerste instantie is daar-
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mee dus getracht binnen de grenzen van Rotterdam te zoeken naar
respondenten actief op het niveau van tussenhandel en import. Omdat
het aantal kandidaten gezien de te verwachten hoge non-respons aan de
lage kant blijkt, is vervolgens besloten ook het aanpalende
Arrondissementsparket Den Haag te bevragen. Ook hier zijn er op grond
van de bovengenoemde criteria ongeveer dertig kandidaten. Van deze in
totaal ruim zestig kandidaat-respondenten zijn vervolgens door de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de actuele verblijfplaatsen opgegeven.
Hierop zijn de directies van de twaalf penitentiaire inrichtingen waar de
betreffende kandidaten zich bevonden aangeschreven, waarbij voor elke
kandidaat een uitnodigingsbrief is meegestuurd5. Uiteindelijk heeft deze
procedure geresulteerd in de medewerking van negen respondenten.
Met een aantal van hen zijn twee gesprekken gevoerd en in één geval
zelfs drie. 

Omdat met negen respondenten de groep deelnemers aan het tussen-
handel- en importniveau wel erg mager zou zijn vertegenwoordigd, zijn
in de zomer van 2004  hernieuwde extracties gevraagd; dit maal bij alle
negentien Arrondissementsparketten in Nederland. De gehanteerde crite-
ria zijn daarbij enigszins aangepast: niet 2800 dagen, maar 1460 dagen
(vier jaar) onvoorwaardelijke gevangenisstraf is deze keer als grens
genomen en de peildatum is 1 juli 2003 (dus iedereen die na deze datum
is veroordeeld)6.

De uitslagen van zestien van de negentien Arrondissementsparketten
vormen uiteindelijk de basis voor de hernieuwde en laatste aanschrijf-
ronde7. Uiteindelijk levert dit 243 kandidaten op uit de systemen van de
Arrondissementsparketten. Nadat de actuele verblijfplaatsen door DJI
zijn opgezocht is dit aantal nog 184, verdeeld over 47 verschillende peni-
tentiaire inrichtingen in Nederland. Hiermee is dus een kwart van de
aanvankelijke kandidaten verdwenen. Een van de verklaringen hiervoor
is dat deze personen al een lange tijd in voorarrest hebben gezeten, voor-
dat ze hun uiteindelijk vonnis hebben gekregen, daarmee zijn velen van
hen (zeker als ze een straf hebben gehad van rond vier jaar) in het najaar
van 2004 al weer op vrije voeten8. De overblijvende 184 kandidaten zijn
allen aangeschreven en anders dan bij de eerste extractie is daarbij nu
ook rekening gehouden met mogelijk niet-Nederlandstalige responden-
ten. Zo zijn waar nodig ook Engelse en Spaanse uitnodigingsbrieven ver-
stuurd. 
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Aan deze extracties bij de Arrondissementsparketten kleven enkele
bezwaren. Ten eerste geven de gegevens uit de systemen wel een ant-
woord op de vraag voor welke artikelen uit het Wetboek van Strafrecht
personen zijn veroordeeld, maar bijna nooit wordt op basis hiervan iets
duidelijk over de soort drugs die een rol speelt in hun zaak. Het heeft
ertoe geleid dat met enige regelmaat respondenten aan het woord komen
die veroordeeld zijn voor bijvoorbeeld een delict dat betrekking heeft op
ecstasyhandel, maar daarnaast ‘gelukkig’ ook nog op enig moment blij-
ken te hebben gehandeld in cocaïne. Een tweede probleem bij deze
extracties is, dat de hoogte van de straf op respectievelijk 2.800 dagen c.q.
1460 dagen is gesteld, maar dat lang niet altijd duidelijk is of de handel
in drugs louter de basis is van deze veroordeling. Ook andere strafbare
feiten, naast de opiumwetartikelen kunnen immers debet zijn aan de
hoogte van deze straf. 

De brievenronde heeft tot resultaat gehad dat zich, naast de negen kan-
didaten uit de eerdere ronde nog 21 nieuwe kandidaten hebben gemeld9.
Van deze groep blijven uiteindelijk vijftien serieuze kandidaten over. Van
zes van hen blijkt namelijk bij aanvang van het gesprek dat zij toch niet
horen tot de doelgroep of bij nader inzien niet bereid zijn om een gesprek
te voeren met de onderzoeker, ondanks hun eerdere instemming. De
redenen om toch geen gesprek te willen hebben, variëren, maar vooral
het feit dat het Hoger Beroep nog moet dienen geeft bij de meesten de
doorslag om op de valreep te besluiten (nog) niet te willen praten met de
onderzoeker. Een andere reden is dat kandidaten ontkennen zich te heb-
ben schuldig gemaakt aan het delict waar ze nu voor vast zitten en dus
ook niets weten van de handel in cocaïne. Deze respondenten zeggen de
onderzoeker toch hebben laten komen, omdat ze de uitnodigingsbrief tot
interview blijkbaar verkeerd hebben begrepen. Met de negen responden-
ten uit de eerste extractie hebben in totaal 24 personen die actief zijn
geweest op het niveau van cocaïnetussenhandel en import (en export)
hun medewerking verleend10. 

Als we deze 24 ja-zeggers afzetten tegen de totaal aangeschreven popu-
latie (60 in eerste aanschrijving) + 184 (in tweede aanschrijving) = 244
potentiële respondenten, minus dubbeltellingen (28) = 216 responden-
ten, dan is de respons daarmee ongeveer 10 procent. Dit percentage is
echter de meest pessimistische schatting. Een deel van de kandidaten dat
is aangeschreven, zit immers geen straf uit in verband met cocaïnehan-
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del, maar voor een ander delict op grond van de opiumwet. De door de
administratie van de Arrondissementsparketten verstrekte gegevens
geven namelijk bijna in alle gevallen slechts de wetsartikelen op basis
waarvan een veroordeling heeft plaatsgevonden. Zij horen daarmee in
werkelijkheid niet tot de onderzoekspopulatie. Daarnaast zitten in de
extracties van de drie Arrondissementsparketten die niet meer zijn mee-
genomen in de mailing (maar wel in de totaaltelling van de populatie)
wellicht ook nog ja-zeggers.  Naar de reden waarom kandidaten die wel
tot de onderzoekspopulatie behoren niet hebben deelgenomen, blijft het
gissen. In het enkele geval dat gevangenismedewerkers terugrapporte-
ren over de reden van weigering, blijken de betreffende gedetineerden er
simpel weinig voor te voelen om hun geheimen prijs te geven aan een
onbekende of zoals een van hen gezegd zou hebben: ‘mijn verzekerde
pensioengeld ga ik nu niet in de waagschaal te stellen’.

De etnische achtergrond (op basis van het geboorteland) van alle 216
kandidaten laat de volgende verdeling zien. Tussen haakjes staat het uit-
eindelijk aantal geïnterviewden met deze etnische achtergrond:
Nederlands: 89(14); Turks: 24(1); Zuid-Amerikaans: 20(1) Antilliaans:
17(3); Surinaams: 16(3); Noord-Afrikaans: 9(2). Van 41 personen is - door
het onbreken van landencodes in het kandidatenbestand -  het geboorte-
land niet te achterhalen. Deze verdeling op etniciteit laat zien dat een
belangrijk deel van de verhalen rond de middenhandel en import van
cocaïne in dit onderzoek afkomstig zijn van deelnemers met een
Nederlandse achtergrond. 

In leeftijd variëren de respondenten van 22 tot 61 jaar. De gemiddelde
leeftijd is 37 jaar (mediaan=36). Onder hen bevindt zich één vrouwelijke
respondent. 

2.2.2 Verloop van de interviews met cocaïnetussenhandelaren en cocaïne-
importeurs
De sfeer waarin de gesprekken verlopen met de gedetineerde respon-
denten is in een aantal opzichten minder ontspannen dan bij de ontmoe-
tingen met de detailhandelaren in de eerdere fase van onderzoek. De
kale omgeving waarin de gesprekken bijvoorbeeld standaard plaatsvin-
den, draagt vaak niet bij aan de stemming. En, naarmate de datum van 1
oktober 2004 nadert (het moment waarop het versoberde detentieregime
gaat gelden in Nederland) lijkt dit gegeven ook stemmingsbepalend
voor sommige gesprekgenoten11. Belangrijker echter is het feit dat de
respondenten in deze groep bij het begin van het bezoek zeer gereser-
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veerd zijn. Er zijn veel vragen te beantwoorden (precieze doel van
onderzoek; hoe het zit met de anonimiteit bij de rapportage et cetera)
alvorens de onderzoeker met het daadwerkelijk gesprek kan beginnen.
Enkele van de gesprekgenoten blijken vooraf te hebben overlegd met
hun advocaat over de vraag de onderzoeker wel of niet te woord te zul-
len staan. Voor gedetineerde respondenten die daar prijs op stellen, is er
een formulier dat zowel geïnterviewde als interviewer ondertekenen.
Hierin verklaart de onderzoeker zorgvuldig om te gaan met de verkre-
gen gegevens uit het gesprek en verklaart de respondent op zijn beurt op
basis van vrijwilligheid medewerking aan het gesprek te hebben ver-
leend. 

Veel respondenten geven aan dat zij het feit dat zij met de onderzoeker
praten graag ‘stil’ willen houden c.q. dit liever niet bekend hebben bij
andere gedetineerden of bewakers. Het leidt ertoe dat al na het derde
gesprek in deze reeks de onderzoeker, gevraagd naar de reden van zijn
bezoek door de gevangenisbewakers, het in het vage houdt. Directe aan-
leiding voor deze ‘extra discretie’ is het feit dat een bewaker (PIW-er) bij
een eerder gesprek van de onderzoeker een gedetineerde ophaalt van
zijn afdeling, hem toeroepend: ‘dat er bezoek voor hem is en dat diege-
ne met hem wil praten over zijn cocaïnehandel’. Dit tot groot ongenoe-
gen van de betreffende respondent. Het in het vervolg in het vage laten
van de aard van het bezoek leidt echter regelmatig tot misverstanden.
Vanaf dat moment wordt de onderzoeker namelijk afwisselend  aange-
kondigd als: ‘advocaat’, ‘reclasseringsmedewerker’, ‘psycholoog’, ‘gees-
telijke bijstandverlener’ of gewoon: ‘ambtelijke bezoeker’. Deze classifi-
caties leiden er regelmatig toe dat menig gedetineerde bij aankomst in de
spreekkamer nogal verbaasd is over het feit dat het blijkbaar de cocaïne-
handelonderzoeker is die zijn opwachting maakt12. 

De gemiddelde duur van de gesprekken - ruim twee uur -  is langer dan
bij de groep cocaïnedetailhandelaren en meestal wordt het einde van het
gesprek noodgedwongen begrensd door de gehanteerde bezoektijden in
de betreffende inrichting. Anders dan bij de groep detailhandelaren stuit
bij deze reeks gesprekken het maken van een bandopname vaak op
onoverkomelijke bezwaren. In ruim de helft van de gevallen moet dan
ook worden volstaan met het maken van aantekeningen tijdens het
gesprek. In één gesprek (met een Colombiaanse handelaar) is gebruik
gemaakt van een tolk Spaans. Alle andere gesprekken zijn in het
Nederlands gevoerd. 
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12 Extra verwarring is er vaak ook nog, omdat uit veiligheidsoverwegingen de gevange-
nisautoriteiten de gedetineerden niet altijd op de hoogte stellen van het te verwachten
bezoek. Waar dat wel gebeurt, is dat meestal slechts één dag van tevoren.



Bij de respondenten met wie meerdere keren is gesproken, is duidelijk
dat een tweede gesprek vaak meerwaarde heeft. Het ijs blijkt dan sneller
gebroken en op basis van de bespreking van het verslag uit het eerste
gesprek wordt vaak veel aanvullende informatie gegeven. 

Ook bij deze interviewronde onder gedetineerde handelaren is er aan het
einde van het gesprek een kleine beloning voor hun deelname.
Aanvankelijk is dit een bedrag van €20 dat gestort wordt op hun gevan-
genisrekening. Omdat deze respondenten echter nauwelijks geïnteres-
seerd blijken in dit geldbedrag, is na korte tijd besloten om een alterna-
tieve beloning te geven. Dit alternatief (keuze uit een aantal boektitels)
heeft vanaf dat moment bijna altijd de voorkeur boven de geldelijke
beloning.

2.3 Motieven voor deelname aan het interview
Een van de vragen die zich opdringt bij dit soort interviewrondes is,
waarom mensen eigenlijk zouden willen vertellen over hun illegale acti-
viteiten. Ogenschijnlijk lijken ze immers weinig baat te hebben bij een
dergelijk gesprek. Bij de groep detailhandelaren lijkt bij velen de gelde-
lijke beloning (€20) een belangrijke rol hebben gespeeld. Daarnaast blijkt
tijdens enkele gesprekken met de detailhandelaren dat de geïnterview-
den hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het weg-
nemen van mythes rond de cocaïnehandel. De boodschap dat ‘cocaïne-
handel net zulke handel is als elke andere handel en gelegaliseerd zou
moeten worden’ of dat ‘niet alle dealers gewelddadig of crimineel zijn’
wordt dan ook enkele keren met graagte overgebracht. Slechts een enke-
le maal met zoveel woorden genoemd, maar voor meerdere gespreksge-
noten ongetwijfeld ook een motief, zal het gevoel zijn geweest dat het
prettig is eens gevaarloos het verhaal te kunnen doen over hun illegale
bezigheden en vaak ook over hun levensgeschiedenis; zaken die normaal
gesproken waarschijnlijk met weinigen gedeeld kunnen worden. Of
zoals een van de gedetineerde geïnterviewden het verwoordt: 

Buiten, in de kroeg heb ik wel kennissen, maar daar kan ik niet meer mee
praten. Ik ben natuurlijk met zúlke dingen bezig, daar kan je met die
mensen niet over praten. Nu wel, maar dit kan ik niet tegen iedereen zeg-
gen. Tegen gewone mensen kan ik niet praten over de dingen waar we nu
over spreken. Het is gewoon moeilijk en de normale dingen interesseren
me eigenlijk niet meer; dat komt er ook nog eens bij. (R52) 

Vooral bij de gedetineerde respondenten lijkt bovendien ook nieuwsgie-
righeid naar wat de onderzoeker nu precies aan het doen is rond die
cocaïnehandel een rol te spelen bij het besluit het gesprek aan te gaan. Tot
slot: het gesprek is voor de gedetineerde deelnemers waarschijnlijk ook
een welkome afwisseling van het eentonige dagelijkse levensritme bin-
nen de gevangenismuren. 
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2.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
Het feit dat de respondenten om verschillende redenen blijkbaar bereid
zijn geweest hun verhaal te doen, zegt helaas nog weinig over het waar-
heidsgehalte van hun relaas. Waarom zou je als cocaïnehandelaar
immers het achterste van je tong laten zien? Anders gesteld: in hoeverre
is het interviewinstrument hier een voldoende betrouwbaar middel om
een getrouwe (valide) weergave te kunnen verkrijgen van leven en werk
van de cocaïnehandelaren?

Om de mate van betrouwbaarheid te vergroten is tijdens de interviews
zo veel mogelijk getracht de interne consistentie van de verhalen te con-
troleren door essentiële vragen in verschillende vorm opnieuw aan de
orde te stellen, daarbij ook geholpen door de kennis die uit eerdere
gesprekken is opgedaan. Soms betreft deze kennis praktische zaken rond
de cocaïnehandel (de manier van smokkel, de prijs van cocaïne et cetera).
Voorzichtig laten merken dat de onderzoeker niet helemaal ‘van niets’
weet, blijkt dan soms goed werken ter verkrijging van nauwkeuriger ant-
woorden. Daarnaast is getracht zo veel mogelijk verklaringen van de ene
respondent te controleren bij de na hem komenden. Tot slot is het een
enkele keer ook de kennis over de geïnterviewde zelf (omdat een eerde-
re respondent al eens over de persoon in kwestie gesproken heeft) die
heeft bijgedragen aan controlemogelijkheid op sommige punten.
Bovenstaande geldt zowel voor de interviews met de gedetineerde han-
delaren als met de groep detailhandelaren die vrij rondliepen. 

Naast de betrouwbaarheid en validiteit van de interviewgegevens is hier
ook uitleg over de externe validiteit op zijn plaats. Met andere woorden:
in hoeverre is de groep respondenten die hier aan het woord komt nu
representatief voor de gehele populatie cocaïnehandelaren? 

De groep respondenten die aan het woord is geweest als vertegenwoor-
diger van het detailhandelniveau, is mede door de wijze van rekrutering
op verschillende kenmerken niet geheel representatief voor de totale
populatie van cocaïnedetailhandelaren in Rotterdam (zie ook 2.1.1). Hoe
een juiste afspiegeling van die populatie er wel uit zou moeten zien, is
een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Gezien het illegale karakter
van de activiteiten zullen cocaïnedetailhandelaren immers graag ano-
niem blijven. Het betekent dat we schattingen proberen te maken over de
populatie op basis van verschillende bronnen. Waar het cocaïnehandel
en problematisch cocaïnegebruik betreft, geven bijvoorbeeld de (onge-
publiceerde) gegevens uit de Rotterdamse drugsmonitor (DMS) enig
zicht. Waar het gegevens rond het  recreatieve cocaïnegebruik betreft,
geven Korf et al. (2002; 2004), Van Laar et al. (2001; 2002) en Van Gelder
et al. (2003) aanwijzingen over de populariteit van deze drug binnen het
uitgaansleven (zie ook 3.6). Indien we afgaan op de inhoud van deze
bronnen, moeten we tot de conclusie komen, dat er bij het deel van het
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onderzoek dat zich afspeelt op het niveau van detailhandel sterk nadruk
heeft gelegen op de cocaïnedetailhandel zoals deze plaatsvindt binnen
de zogenaamde basecokescene, de markt van veelal problematische
polydruggebruikers. Het gevolg is dat we bij de bespreking van de resul-
taten van het onderzoek daarom ook niet kunnen spreken in termen van
de ‘gehele Rotterdamse cocaïnedetailhandel’. 

Voor de groep gedetineerde deelnemers aan cocaïnetussenhandel en
import (en export)13 geldt dat vooral de respondenten met een
Nederlandse achtergrond goed zijn vertegenwoordigd (ruim de helft).
Deze sterke vertegenwoordiging van de ‘witte Hollandse netwerken’,
maakt het waarschijnlijk dat hier ook sprake is van een vertekening van
het beeld met betrekking tot hun activiteiten in de illegale drugshandel.
Zo zijn er onder deze respondenten, anders dan bij de respondenten met
een niet-Nederlandse achtergrond relatief veel mensen op enig moment
- naast de handel in cocaïne - ook betrokken bij de productie van en han-
del in ecstasy. Anderzijds vormen de personen met een Nederlandse ach-
tergrond ook veruit de grootste groep binnen het justitiële bestand van
waaruit de respondenten zijn benaderd.  

2.5 Verwerking, analyse en presentatie van het interviewmateriaal
De gesprekken met de detailhandelaren zijn met instemming van alle
respondenten op band opgenomen en nadien letterlijk uitgewerkt. Bij de
gedetineerde handelaren is er, zoals gezegd, minder medewerking waar
het geluidsopname betreft. Bij een weigering de band mee te laten draai-
en, zijn tijdens het gesprek aantekeningen gemaakt die direct na afloop
zijn uitgewerkt. Vervolgens zijn alle gespreksverslagen gecodeerd en
ingelezen in het softwareprogramma Kwalitan. 

Bij de analyse van het materiaal heeft de onderzoeker zich vooral laten
leiden door het beeld dat van de cocaïnehandel oprijst uit de inhoud van
de interviews en minder door vooraf ingenomen theoretische gezichts-
punten. Analyse van de interviewgegevens tijdens het houden van de
reeks heeft ertoe bijgedragen dat de eerste gesprekken andere zwaarte-
punten hebben  dan de laatste. Waar nieuwe, interessante gezichtpunten
opdoemden, is getracht deze te controleren in daarop volgende gesprek-
ken. 

Hoewel bij het optekenen van de gesprekken integrale verslagen zijn
gemaakt, betekent dit niet automatisch dat ook al het materiaal gebruikt
kan worden. In sommige gevallen zijn er confidenties gedaan die zich
niet lenen voor publicatie, zonder dat dit de belangen schaadt van de
geïnterviewden en daarmee ook van de onderzoeker. 
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13 Veel van de respondenten uit deze groep blijken, behalve bij de import van cocaïne, ook
betrokken bij de export ervan naar andere landen binnen Europa. In gegeven voorbeel-
den betreft het dan bijna altijd West-Europese landen.



Daarnaast is het van belang te stellen dat de verslaglegging, gebaseerd
op de interviews met de actoren op de verschillende niveaus, verder
reikt dan alleen hun eigen ervaringen. Ook de ervaringen die zij niet zelf
hebben, maar waarover zij wel hun kennis hebben gegeven, worden
waar relevant in de drie hierna volgende hoofdstukken weergegeven. 

Een ander aspect dat hier aandacht verdient, is het feit dat de verhalen
van de respondenten lang niet allemaal betrekking hebben op een zelfde
periode. Zo zijn er personen van wie de activiteiten in de cocaïnehandel
alweer enkele jaren geleden zijn, terwijl anderen zich tot op de dag van
vandaag nog bezighouden met de handel. Het voordeel hiervan is dat
het de gelegenheid geeft om bij delen van de beschrijving zaken in een
‘historisch perspectief’ te plaatsen.

Tot slot passen op deze plaats enkele woorden over de presentatie van
het interviewmateriaal. Met een betoog opgebouwd uit vele persoonlijke
geschiedenissen ligt het gevaar van schending van anonimiteit van de
respondenten al snel op de loer. Om herkenbaarheid van de responden-
ten te voorkomen, zullen daarom vanzelfsprekend geen namen worden
genoemd en waar dat wel gebeurt, zijn deze gefingeerd. In plaats daar-
van worden de geïnterviewden waar zij zelf aan het woord komen, aan-
geduid met een respondentnummer. Om dezelfde reden vermijden we
ook (geografische) plaatsaanduidingen. Bovendien zullen  - zoals al eer-
der in dit hoofdstuk gesteld - al te gedetailleerde beschrijvingen van
respondenten over hun werkwijze rond een bepaalde activiteit of situatie
waarin ze hebben verkeerd in slechts meer algemene bewoordingen wor-
den beschreven14.
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14 Dat op sommige punten terughoudendheid niet misplaatst is bij de presentatie van de
gespreksgegevens, is nog eens benadrukt door het feit dat de onderzoeker tijdens het
laatste deel van het project waarin hij gesprekken voert met gedetineerde deelnemers
aan de cocaïnehandel, telefonisch wordt benaderd door een medewerker van de
Nationale Recherche die - blijkbaar op de hoogte van zijn gevangenisbezoeken via
inspectie van de gevangenis-bezoekerslijsten van de betreffende respondent -  de onder-
zoeker vraagt waarom hij twee lange gesprekken heeft gevoerd met een van hun ‘klan-
ten’ in de gevangenis. Hierbij wordt er op gewezen dat vooral het feit dat de onderzoe-
ker de gesprekken blijkbaar op geluidsband heeft opgenomen de interesse heeft van
deze opsporingseenheid, gezien de rol van de respondent in de zaak waar deze unit van
de Nationale recherche aan werkt. 
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3 COCAÏNEHANDELSNETWERKEN: IMPORT, DISTRI-
BUTIE EN DETAILHANDEL

In het navolgende maken we een rondgang door relevante literatuur
waarin verslag wordt gedaan van eerder onderzoek op het terrein van
drugshandel c.q. cocaïnedistributieketens en de deelnemende partijen.
De nadruk in dit hoofdstuk ligt niet zozeer op theoretische inzichten als
wel op een schets van de stand van zaken rond onderzoek dat drugs-
handel in de praktijk beschrijft.

Literatuur waarin de uitkomsten van drugsonderzoek wordt beschreven
kent vele thema’s die belicht worden vanuit verschillende takken van
wetenschap. Hier richten we ons vooral op de meer criminologische
invalshoeken waarin de handel in cocaïne (harddrugs) centraal staat.
Naast enkele kerncijfers over de productie van cocaïne, komen in het
onderstaande zienswijzen aan bod rond de cocaïne-import, de distribu-
tievormen en de deelnemers aan de handel. Ook besteden we specifiek
aandacht aan de Rotterdamse cocaïnemarkt waar in de afgelopen jaren
vooral de basecocaïne een steeds voornamere rol is gaan spelen. 

3.1 Cocaïneproductie en aanbod
De cocastruiken worden op grote schaal slechts verbouwd in drie lan-
den, waarvan Colombia (56%) tegenwoordig veruit het belangrijkste is,
naast kleinere landen als Bolivia (15%) en Peru (29%). Nog meer dan bij
de verbouw, speelt Colombia ook een hoofdrol bij de productie van
cocaïne15. Het land zou daarbij verantwoordelijk zijn voor ruim tweeder-
de van de wereldproductie (UNODC 2004). Volgens de cijfers van het
drugsbureau van de VN zou er sprake zijn van een gestage daling van de
cocaïneproductie in de afgelopen jaren. Zo is alleen al ten opzichte van
2002 (800 ton cocaïne) de productiecapaciteit teruggelopen tot 655 ton in
200316. De inbeslagnames van cocaïne zouden in 2002 een stabiel patroon
laten zien, waarbij West-Europese landen goed zijn voor bijna 13 procent
van de cocaïnevangsten. In totaal becijfert de VN dat van de 800 kilo die
in 2002 wordt geproduceerd 45 procent (363 ton) wordt onderschept, wat
voor dat jaar 437 ton cocaïne overlaat voor potentiële export en uiteinde-
lijk consumptie. Net als in voorgaande jaren rapporteert de VN dat wat
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15 Van de cocaplant bestaan wereldwijd rond 250 soorten waarvan er tweehonderd alleen
voorkomen in Zuid-Amerika. Slechts twee soorten zijn door hun hoge alkaloïde gehalte
interessant om genoeg om op commerciële basis te telen. Voor het maken van een kilo
cocaïne is drie tot vier kilo cocapasta nodig. De productie van een dergelijke hoeveelheid
pasta vergt tussen 200 en 300 kilo cocabladeren (Verbeek 2001). 

16 Deze teruggang in productie wordt onder meer toegeschreven aan de inspanningen van
de Amerikaanse overheid die met het ‘Plan Colombia’ het aantal hectares met cocaplan-
ten terug te brengen via besproeiingsoperaties (CBA Latijns-Amerika, 2004). Daarnaast
blijkt ook dat het aantrekken van de prijzen die boeren krijgen voor andere agrarische
producten hen er toe te brengen zich vaker dan voorheen af te wenden van de cocapro-
ductie (UNODC 2004).



betreft de situatie in Europa, Spanje en Nederland (als het op een na
grootste toevoerland) veruit de grootste cocaïnevangsten noteren. Samen
zijn de twee landen goed voor meer dan de helft tot tweederde van alle
cocaïnevangsten in West-Europa (Nederland in 2002: 7.968 kilo; Spanje
2002: 17.618 kilo) (UNODC 2004; Van der Heijden 2003). Naast Spanje en
Nederland, worden ook landen als Portugal, België, Frankrijk,
Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk gezien als belangrijke toe-
voerlanden. Volgens cijfers van Europol uit 2002 zou op jaarbasis rond
200 ton cocaïne naar de verschillende EU-landen worden vervoerd (CBA
Latijns-Amerika, 2004). Ongeveer 40.000 kilo cocaïne zou jaarlijks
Nederland als bestemming hebben. (Criminaliteitsbeeld Rotterdamse
Haven 2002). 

Een groot deel van de cocaïne die Nederland bereikt, vindt vervolgens
een weg naar andere bestemmingen binnen Europa. Vanuit Nederland
zou cocaïne met name worden doorvervoerd naar Groot-Brittannië,
Ierland en Scandinavië. Op basis van gegevens van buitenlandse politie-
diensten blijkt volgens Van der Heijden (2003) dat Nederland niet alleen
voor cocaïne, maar ook voor veel andere soorten drugs fungeert als een
soort distributiecentrum voor Europa. 

Ondanks de grote hoeveelheden in beslag genomen drugs, vormt de
drugshandel nog altijd de snelst groeiende tak op het terrein van de
transnationale of globale misdaad (Dorn 2000)17. Door de relatief lage
kostprijs in de productielanden en hoge prijs die handelaren en consu-
menten overzee bereid zijn te betalen, blijft het bijzonder aantrekkelijk
om cocaïnehandel op internationale schaal te bedrijven. Met name de
cocaïne-export naar Europa zou in de afgelopen jaren steeds aantrekke-
lijker zijn geworden, omdat de prijzen die voor cocaïne worden betaald
nog altijd substantieel hoger liggen dan in bijvoorbeeld de VS (Van der
Heijden 2003). Zaitch (2002) becijfert bijvoorbeeld dat rond 1995 een kilo
cocaïne (€2.000) ruim twaalf keer zoveel waard is in de groothandel in
Nederland (€25.000) dan op het moment waarop de drugs het land (in
dit geval Colombia) verlaten (dus na intern transport aldaar). Bij verkoop
van deze kilo (verdeeld in kleine hoeveelheden) aan de consument zou
de prijs inmiddels bijna twintig keer de oorspronkelijke waarde hebben
(in 1995: rond €38.000). 

3.2 Cocaïne-importen
Omdat de tijd dat Nederland legaal cocaïne produceert al weer lang ach-
ter ons ligt, moet deze nu verboden drug langs illegale wegen worden
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17 Over het gehele jaar 2003 is in Nederland door opsporings- en controlediensten de
recordhoeveelheid van ruim zeventien ton cocaïne in beslaggenomen (CBA Latijns-
Amerika, 2004).



geïmporteerd18. Vanaf het einde van de jaren tachtig worden de aanwij-
zingen steeds sterker dat - om aan de groeiende vraag te voldoen - er
steeds grotere partijen cocaïne het land worden binnengesmokkeld. Een
eerste indicatie van de grotere importen is de relatief grote cocaïnevangst
- ruim 200 kilo - die in 1988 wordt gedaan in de Rotterdamse haven. 

De landen van waaruit in de loop van de jaren negentig de meeste cocaï-
ne naar Nederland wordt gesmokkeld zijn: Colombia, Venezuela,
Brazilië, Suriname en de Nederlandse Antillen - de laatste vier als tran-
sitlanden - (Weijenburg 1996). Meer recente gegevens wijzen erop dat
voor cocaïnetransporten bestemd voor Nederland vooral Venezuela en
Ecuador van steeds groter belang zijn. (CBA Latijns-Amerika, 2004). 

Grofweg kunnen we vier manieren van cocaïne-import onderscheiden,
namelijk via:

1. de zee- en jachthavens;
2. de luchthaven;
3. het autowegennet;
4. de postverzending.

Ad.1  Import via zee- en jachthavens
Het leeuwendeel van de cocaïne-import naar Nederland zou verlopen
via de havens van Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast spelen echter
ook de kleinere havens van Vlissingen, IJmuiden en Zeewolde een rol
(Zaitch 2002). De cocaïne-import via de zeehavens gaat in de meeste
gevallen tegelijkertijd met verscheping van legale goederen. Deze
methode leent zich ook goed om grote partijen (in sommige gevallen
meerdere tonnen in één vracht) te verstoppen tussen de legale goederen.
De vindingrijkheid lijkt daarbij weinig grenzen te kennen. Naast het ver-
stoppen van coke tussen legale lading wordt de cocaïne eveneens gevon-
den in containerwanden - en vloeren, in brandstof - of ballasttanks en
zelfs in onder de waterlijn, aan de scheepromp vastgemaakte buizen
(CBA Latijns-Amerika, 2004; Zaitch 2003). 

Niet altijd hoeft het bij smokkel via de zeeroute om grote partijen te gaan.
Er zijn ook veel voorbeelden van relatief kleine ladingen (tientallen
kilo’s) die meekomen op de schepen die de Nederlandse havens aan-
doen. In deze gevallen is de handelswaar niet verstopt tussen of in de
reguliere lading, maar bijvoorbeeld verborgen in een tas en verstopt in
een klein scheepsonderdeel. 
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18 Cocaïne wordt door Nederlandse handelaren aan het einde van de negentiende eeuw
gezien als een winstgevend handelsproduct. In 1878 vindt op Java de eerste verbouw
van cocaïne plaats, waarna deze in Nederland geschikt wordt gemaakt voor consump-
tie. Na de eerste wereldoorlog raakt Nederland zijn leidinggevende positie in de handel
en productie van cocaïne langzaam kwijt. Het definitieve einde van de dominantie komt
in 1928, als bij de Conventie van Genève wordt besloten dat deze drug alleen nog voor
wetenschappelijke en medische doeleinden mag worden verhandeld (De Kort 1995).



Een variant op de smokkel per containerschip, is het inhuren van een
boot met het speciale doel om cocaïne aan wal te brengen. In deze geval-
len is de enige lading dus cocaïne. Vooral de smokkel naar Spanje zou
veelvuldig op deze manier plaatsvinden (Zaitch 2002). Daarbij kan het
bijvoorbeeld gaan om plezierjachten of visserschepen, die onder meer
het voordeel hebben dat ze ook relatief kleine havens kunnen aandoen
(CBA Latijns-Amerika, 2004).

Ad. 2  Import via de luchthaven
Bij de grootschalige invoer van cocaïne zou de luchthaven Schiphol (in
volume) slechts een bescheiden rol spelen (Zaitch 2003). Steeds vaker
worden echter wel kleinere partijen cocaïne via Schiphol Nederland bin-
nengebracht. Uit een analyse van het Douane Informatie Centrum (DIC)
blijkt in dit verband dat de hoeveelheid aan zeezijde in beslaggenomen
cocaïne in het eerste half jaar van 2002 met 50 procent is afgenomen.
Ondanks de mindere cocaïnevangsten aan de zeezijde en tegelijkertijd
grotere vangsten bij de luchttoevoer, zou volgens de douane echter (nog)
niet kunnen worden gesproken van een trend, zodanig dat de wijze van
import zich heeft verlegd van zeeroutes naar het luchtverkeer
(Criminaliteitsbeeld Rotterdamse Haven 2002). Daarnaast constateert de
Nationale Recherche dat er in de naburige haven van Antwerpen in de
jaren 2001 en 2002 juist sprake is van een opvallende stijging van in
beslag genomen cocaïne. Deze trend zou mede het gevolg zijn van het in
gebruik nemen van de containerscan op de Rotterdamse Maasvlakte
(CBA Latijns-Amerika, 2004). De vraag is echter of in de praktijk de con-
tainerscan daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn. Slechts een frac-
tie van de duizenden containerladingen die dagelijks de Rotterdamse
haven worden binnengevoerd kunnen immers worden gecontroleerd
met deze scan.

Hoewel moeilijk is vast te stellen of het toegenomen aantal cocaïnevond-
sten een graadmeter is voor grotere aanvoer of voor de verhoogde
inspanningen van de controle – en opsporingsautoriteiten, laat het aan-
tal luchthaven cocaïnevondsten op personen, in vracht en bagage in 2002
een stijging zien. Zo worden in 2002 op de luchthaven Schiphol 2.165
personen aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne.
Rond 40 procent van de verdachten is slikker. In hoeveelheid gemeten
blijkt iets meer dan een kwart afkomstig van slikkers; ruim de helft
wordt meegevoerd in bagage of op het lichaam19. Het laatste kwart van
de inbeslagnames beslaat vooral de cocaïne die is achtergelaten in het
vliegtuig en daarmee vaak niet te relateren is aan een verdachte. In totaal
gaat het in dat jaar om 6.232 kilo in beslag genomen cocaïne. Van de aan-
gehouden verdachten blijkt dat bijna 70 procent van de koeriers reist
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19 Een ‘slikker’ neemt op basis van de gegevens uit deze periode per keer gemiddeld een
kleine 700 gram cocaïne mee. Volgens het CBA Latijns-Amerika (2004) ontvangt een
drugskoerier gemiddeld tussen de €400 en €500  per honderd gram gesmokkelde waar.



vanaf de Nederlandse Antillen (inclusief Aruba)20. Tien procent is de
vliegreis begonnen in Suriname (Maalsté et al. 2002; CBA Latijns-
Amerika, 2004).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hoeveelheden in beslag
genomen cocaïne bij de passagiersafhandeling op Schiphol en de aantal-
len koeriers c.q. slikkers die hierbij betrokken zijn.

Tabel 3.1. In beslag genomen cocaïne – koeriers | slikkers 1999-2002

jaar hoeveelheid in kg aantal koeriers van wie slikkers

1999 2.067 618 166

2000 2.547 769 196

2001 3.341 1.303 443

2002 6.232 2.165 867

Bron: Koninklijke Marechaussee (in: CBA Latijns-Amerika, 2004)

Zoals ook uit deze tabel indirect blijkt, wordt zover het de passagiersaf-
handeling betreft de meeste cocaïne niet gevonden bij de slikkers, maar
bij de bodypackers en kofferkoeriers21. Daarnaast is er de smokkel per
luchtvracht. In 2003 wordt via dit vervoer 2.211 kilo onderschept. In het
jaar daarvoor bedragen de vondsten in totaal 859 kilo. Op basis van deze
beslagcijfers wordt op geschat dat op jaarbasis ruim 20 ton cocaïne via
Schiphol wordt aangevoerd (CBA Latijns-Amerika, 2004). Deze schatting
is gebaseerd op berekeningen van Verhoeff et al. (in Van der Heijden
2003). Verhoeff et al. schatten dat vanuit alleen al Curaçao jaarlijks rond
14 ton cocaïne via Schiphol het land binnenkomt Deze (minimum) schat-
ting is gebaseerd op het aantal aangetroffen koeriers in 2002 bij de 100-
procentcontroles (40). Indien dit getal vermenigvuldigd wordt met het
aantal vluchten per jaar (500) en een gemiddelde hoeveelheid cocaïne
van één kilo per koerier, betekent dit dat er 20 ton wordt geïmporteerd,
waarvan 6,2 ton in 2002 is onderschept en er dus rond 14 ton cocaïne
overblijft voor doorvoer en consumptie. Gezien het feit dat het hier ech-
ter gaat om slechts een schatting van de aanvoer via Curaçao, betreft dit
volgens de auteurs een minimum-variant. Vraag is natuurlijk wel, in hoe-
verre het cijfer van 40 koeriers per vlucht en de hoeveelheid cocaïne (1
kilo per persoon) werkelijk betrouwbaar is. 

Sinds begin 2004 zijn op Schiphol de zogenaamde 100-procentcontroles
ingevoerd op  vliegtuigen uit Suriname, Aruba en de Antillen. Uit cijfers

41Cocaïnehandelsnetwerken: import, distributie en detailhandel

20 In het CBA Latijns-Amerika (2004) wordt gesteld dat 75 procent van de koeriers afkom-
stig is van de Nederlandse Antillen. Andere koeriers zouden komen uit Suriname,
Venezuela, Ecuador, Peru en Brazilië. 

21 Daarnaast worden partijen in beslag genomen die niet direct gelinkt kunnen worden aan
een verdachte. Bijvoorbeeld partijen die los in de vracht worden aangetroffen, in afval-
bakken, cateringkarretjes enzovoort (CBA Latijns-Amerika, 2004).



van de Koninklijke Marechaussee, douane en het Ministerie van Justitie
blijken deze echter niet in alle opzichten het gewenste effect te hebben
dat koeriers zich laten weerhouden van een smokkelreis.  Zo zijn in de
eerste 41 weken van 2004 maar liefst 3.166 drugskoeriers aangehouden;
een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren (zie tabel 3.1). De
verwachting dat deze smokkelmethode vanzelf zou doodbloeden bij ver-
scherpte controle lijkt dus vooralsnog niet uit te komen. Tegelijkertijd
blijkt de hoeveelheid in beslag genomen drugs niet in verhouding te
staan met wat in voorgaande jaren is gepakt (tot week 41 in 2004: rond
600 kilo); hiermee zouden de betrokken opsporingsautoriteiten in de
gedachte zijn gesterkt dat nu veel vaker dan voorheen  gebruik wordt
gemaakt van vluchten die niet onderhevig zijn aan de verscherpte con-
troles (Schenk 2004). 

Ad. 3  Import via het autowegennet
Naast cocaïnesmokkel via de zeehavens en luchthaven, bestaat er
natuurlijk ook de mogelijkheid cocaïne te importeren uit andere
Europese landen via het wegtransport. Vooral transporten uit België en
Duitsland worden hier genoemd (Zaitch 2002). Het betreft dan vaak
transporten (vanuit bijvoorbeeld de havens van Antwerpen of Hamburg)
die meekomen met reguliere goederenladingen, maar er zouden ook wel
speciale busjes worden gestuurd door de importeur om de cocaïne op te
pikken. Denkbaar is daarbij dat bijvoorbeeld de cocaïne die in Hamburg
is aangekomen, wordt vervoerd naar Nederland, vervolgens – na ver-
koop in Nederland, met Amsterdam als centrale onderhandelingsplaats
– opnieuw (terug)belandt in Duitsland (Zaitch 2002). 

Naast import via het autowegnet zijn er ook veel aanwijzingen dat de
doorvoer naar andere Europese landen van de naar Nederland geïmpor-
teerde cocaïne over de weg geschiedt. Zo blijkt dat bij grote inbeslagna-
mes van cocaïne in Frankrijk in 2002 deze partijen voornamelijk afkom-
stig zijn uit Nederland. Ook opsporingsautoriteiten in Duitsland en Italië
schetsen een soortgelijk beeld (UNODC 2004).

Ad. 4  Via de postverzending
Dit is feitelijk de meest eenvoudige, minst arbeidsintensieve smokkel-
methode, omdat er geen smokkelaar aan te pas hoeft te komen. Voor de
hand ligt dat het hier vaak zal gaan om initiatieven van kleine handela-
ren. Volgens Korf en Verbraeck (1993) zou deze smokkelmethode nog
geen 5 procent van de totale import betreffen.

Zaitch (2003) constateert rond de wijze van cocaïne-import en groothan-
del in Nederland overigens een toenemende fragmentatie bij de smok-
keloperaties. Er zouden steeds meer deelnemers op de markt komen die
met relatief lage risico-operaties (zendingen per post of koeriers) hun
deel van de markt opeisen. Daarmee zou een tweedeling ontstaan tussen
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enerzijds de nog altijd opererende ‘professionele grootschalige smokke-
laars’ en de ‘amateurs in de business’. 

3.3 Van import naar detailhandel: distributiestappen en rolverdelingen
Over het aantal handelsniveaus tussen cocaïne-import en consument
bestaat weinig overeenstemming. Zo constateren Korf en De Kort (1990)
bij hun rondgang in de Angelsaksische literatuur dat schattingen uiteen-
lopen van vier tot zeven tussenstappen (Moore 1977; Feigenbaum 1976;
McBride 1984; Adler 1985 en Waldorf et al. 1991) in: Korf en De Kort
1990). De personen die actief zijn op de verschillende handelsniveaus
krijgen van de verschillende auteurs tal van benamingen, die vaak zijn
afgeleid van de verhandelde hoeveelheden. Zo heten de direct betrokke-
nen bij de handel: importeur; groothandelaar; hoofddealer; distributeur;
pusher; smokkelaar en hulpje; pond- en kilodealer; ons-dealer; tiental-
lengrammen dealer; gramdealer; half en kwart gramdealer en straat-
crackdealer22. Omdat het natuurlijk ook mogelijk is om gelijke hoeveel-
heden door te verhandelen naar een volgende persoon, is het daarom
volgens Korf en De Kort (1990) ook logischer te spreken van ‘stappen in
distributie’.

Volgens Korf en Verbraeck (1993) die de Nederlandse distributieniveaus
in de cocaïnehandel aan het begin van de jaren negentig beschrijven is er
meestal sprake van minimaal enkele handelsniveaus (tientallen kilo’s -
kilo’s - honderden grammen - grammen). Terecht stellen deze auteurs
dat drugshandelaren niet zonder meer zijn gebonden aan gewichtsni-
veaus. Zo kan een kilohandelaar zich bij gelegenheid natuurlijk ook op
de ‘grammenmarkt’ manifesteren. Ook Zaitch (2002b), die onderzoek
heeft gedaan naar de deelname van Colombianen in de cocaïnehandel in
Nederland, concludeert dat bij cocaïnedistributie in ons land een voor-
stelling van een bedrijfskolom met verschillende lagen waarop verschil-
lende personen acteren, lang niet altijd de juiste is. Zo kan er ook sprake
zijn van een situatie waarbij één persoon zowel de rol van importeur, tus-
senhandelaar en detailhandelaar in zich verenigt. Dat kan bijvoorbeeld
iemand zijn die met succes een kilo cocaïne door de douane smokkelt om
die vervolgens eigenhandig in kleine porties op de markt te brengen23. 
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22 Veel Amerikaanse literatuur op het terrein van drugshandel laat zich overigens lastig
vergelijken met de Nederlandse situatie. De drugsmarkten verschillen op veel punten.
Zo zijn de Amerikaanse prijzen van de drugs hoger; is de markt vaak omgeven met meer
geweld en gaan opsporingsautoriteiten bij hun bestrijding van de drugshandel vaak
agressiever te werk dan in Nederland.

23 Pearson en Hobbs (2001) hebben met vijftig gedetineerde ‘middle market’-drugshande-
laren gesproken. Het levert in hun ogen een nogal gefragmenteerd beeld op van de
Engelse drugstussenhandel. Veel van hun geïnterviewden zouden bovendien geen vol-
ledig beeld hebben van de bedrijfskolom. Om succesvol te zijn in de drugshandel, zo
stellen deze onderzoekers, is het blijkbaar niet noodzakelijk te weten wat er zich boven
of beneden je afspeelt. Beter lijkt het hier te stellen, dat het voor de deelnemers aan de
handel vooral ook wenselijk is om niet meer te weten dan strikt noodzakelijk. Zie ook
Klerks (2000) die dit verschijnsel beschrijft in termen van het  ‘need to know’-principe.



Zaitch (2002) onderscheidt vier niveaus (of eigenlijk: sectoren) van cocaï-
nehandel binnen Europa. Achtereenvolgens: import, transport, groot-
handel distributie en detailhandel. Op de verschillende niveaus kunnen
we vervolgens onderscheid maken in een aantal deelnemers / taakvel-
den die samen verantwoordelijk zijn voor de handelingen op dat niveau.
Sommige deelnemers hebben daarbij als uitvloeisel van hun taak auto-
matisch ook contacten met deelnemers op andere niveaus. Zo heeft de
groothandelaar als vanzelf te maken met de importeur voor betalingen,
maar heeft hij ook contacten met de distributeur voor de detailhandel
voor de betalingen. 

De distributietaken die Zaitch ziet (2002) per sector, zijn als volgt ver-
deeld:

Import: handel en communicatie met de exporteur; huisvesting; uitladen
van de vracht; intern transport; opslag en verdeling; betalingen, omko-
ping en financiële transacties; aflevering aan de distributeur; veiligheid
en juridische bijstand. 
Transport: laden; controle over de lading; verwisselen van transportmid-
del/opnieuw laden en aflevering.
Groothandel distributie: handelen met de importeur; intern en extern trans-
port; opslag en verdeling; veiligheid; betalingen; juridische bijstand en
verdere aflevering.
Detailhandel: betalingen aan de distributeur; opslag, verdeling en versnij-
ding; veiligheid en verkoop aan de consumenten.

Een belangrijke rol bij de cocaïnedistributie is weggelegd voor de zoge-
naamde facilitators; mensen die bewust, maar soms ook onbewust mee-
werken aan de keten van cocaïnedistributie. Het kan bijvoorbeeld gaan
om personen die financiële, juridische of boekhoudkundige adviezen
verstrekken, maar ook om mensen die middelen of specifieke kennis ter
beschikking stellen. Hierbij kunnen we denken aan schepen, opslag-
ruimten, auto’s, huizen, wapens, valse identiteitspapieren et cetera.
(CBA Latijns-Amerika, 2004). Ook Zaitch (2003) wijst erop dat juist deze
groep facilitators een belangrijke rol speelt bij het soepel laten verlopen
van cocaïnetransacties. 

Het bovenstaande voorbeeld met taakverdelingen gaat uit van groot-
schalige cocaïne-import, daarnaast zijn er echter ook kleinschaliger
importen; de verdeling van taken zal hier in aantal opzichten een ander
beeld geven. Een voorbeeld hiervan zijn de relatief kleine netwerken die
gebruik maken van koeriers (slikkers, bodypackers of kofferdragers) om
via de luchthaven cocaïne het land in te laten smokkelen (CBA Latijns-
Amerika, 2004). 

Op grond van het voorgaande lijkt vast te staan dat het aantal handels-
niveaus en bijbehorende rollen dat we in de praktijk van de cocaïnedis-

44 Hoofdstuk 3



tributieketen tegen zullen komen zeer uiteenlopend zal zijn; deels afhan-
gend van de importwijze. Bovendien zullen deze waarschijnlijk ook nog
aan constante verandering onderhevig zijn, bijvoorbeeld onder invloed
van de intensiteit van de maatregelen ter bestrijding van de cocaïne-
import. De constatering dat er sprake is van vooral veel betrokken par-
tijen die alle een eigen rol hebben bij de handel in illegale drugs wordt
door veel auteurs op het terrein van drugsonderzoek gedeeld (Adler
1985; Reuter 1983; Dorn 2000, Pearson en Hobbs 2001)24. Dat het niet
alleen om veel verschillende rollen gaat, maar ook om relatief veel
betrokkenen kunnen we lezen uit een voorbeeld dat Reuter (2003) geeft,
gebaseerd op de veronderstelde situatie van heroïnedistributie in de
Engelse stad Manchester. Behalve de posities van de verschillende acto-
ren, geeft hij ook een schatting van het aantal handelaren op de verschil-
lende niveaus. Hij gaat daarbij uit van een jaarlijkse consumptie van her-
oïne van 1.000 kilo. In totaal zouden op basis van dit voorbeeld op jaar-
basis bij de verschillende stappen in de keten 3.220 handelaren zijn
betrokken. Daarbij blijven personen die hand-en-span diensten (trans-
port, opslag et cetera) verrichten ten bate van de handel dan nog buiten
beschouwing.

Figuur 3.1 Voorbeeld van bedrijfskolom heroïnehandel (Manchester)

Manchester verhandeling van 1.000 kilo heroïne op jaarbasis

20 + 20 groothandelaren die elk wekelijks 1 kilo afnemen

200 + 10 tussenhandelaren die ieder wekelijks een 100 gram afnemen:

totaal 200 (20x10) tussenhandelaren

3000 + 15 detailhandelaren die ieder wekelijks 7 gram afnemen:

totaal 3.000 (200x15) detailhandelaren

Totaal: 3220 handelaren op verschillende niveaus

...consumenten van heroïne

(Bron: Reuter 2003)
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24 Adler (1985; 80) stelt in dit verband dat de door haar bestudeerde illegale cocaïnemarkt
een vrije markt is die zich over het algemeen kenmerkt door allianties van korte duur:
‘In fact, dealers and smugglers commonly referred to this market as one of the last free
enterprise in existence’.



3.4 Cocaïne tussenhandel
Voor de binnenlandse distributie is de ‘tussenhandel’ het niveau dat het
scharnier vormt tussen import en detailhandel. Een belangrijke functie in
de tussenhandel van drugs wordt in de literatuur toegekend aan perso-
nen die in staat zijn contacten te leggen tussen de aanbiedende en ver-
kopende partij. Zij fungeren met andere woorden als bruggenbouwer,
intermediair of relatiemakelaar. (Korf en Verbraeck 1993; Pearson en
Hobbs 2001; Kleemans et al. 2002; CBA Latijns-Amerika, 2004). Kleemans
et al. (2002) beschrijven deze bruggenbouwers, als mensen die in staat
zijn om gaten in de sociale structuur (‘structural holes’) te dichten waar-
door het voor potentiële samenwerkingspartners makkelijk wordt om
elkaar vinden. De bruggenbouwers zijn de mensen die contacten leggen
tussen verschillende landen, etnische groepen en sociale werelden.
Omdat ze in staat zijn verschillende criminele netwerken met elkaar te
verbinden, zijn veel mensen van hen afhankelijk. Daarbij nemen de brug-
genbouwers niet noodzakelijkerwijze een hoge plaats in binnen de hiër-
archie van de organisatie. Hoewel we de bruggenbouwer hier vooral
situeren in de drugstussenhandel, kunnen we deze rol ook tegenkomen
op de andere hier onderscheiden niveaus van handel (import, detailhan-
del). 

De meest voorkomende manier om netwerken te karakteriseren die ope-
reren in de tussenhandel op drugsmarkt is om te spreken in termen van
kleine, constant veranderende systemen. Het zijn lokale drugsonderne-
mingen in kleine flexibele, losse verbanden. Van Duyne (1990) spreekt in
dit verband van ‘gedecentraliseerde handelsketens’. Betrouwbare part-
ners en een verzekerde aanvoer zijn daarbij het belangrijkste bedrijfska-
pitaal voor deze drugsondernemers (Van der Torre 1995; Pearson en
Hobbs 2001). Gezien het belang dat gehecht wordt aan vertrouwen is het
niet vreemd dat betrouwbare partners nogal eens worden gezocht bin-
nen familieverbanden of binnen de eigen etnische kring (Pearson en
Hobbs 2001; Klerks 2000). 

Gezien het feit dat het merendeel van de cocaïne voor de Europese markt
uit Colombia komt, ligt het voor de hand dat vooral de Colombianen de
organisatie van grootschalige import in handen hebben. Dat geldt ook
voor de Nederlandse situatie, hoewel daarin ook voor andere etniciteiten
(met name Nederlanders en Antillianen) een rol is. Voor de in Nederland
aanwezige Colombianen lijkt de belangrijkste activiteit die van bemid-
delaar bij het organiseren van de grote drugstransporten en het zorgdra-
gen voor een goed verloop van de financiële transacties. Er zijn weinig
aanwijzingen dat Colombianen erg actief zijn bij de distributie van cocaï-
ne op de lokale (Nederlandse) markt. De (lokale) tussenhandel en klein-
schalige detailhandel zou vooral worden over gelaten aan bijvoorbeeld
Nederlandse organisaties en het Marokkaanse, Surinaamse en
Antilliaanse circuit (Zaitch 2003). Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er
ook Surinamers en Antillianen zijn die als drugshandelaar in Nederland
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rechtstreekse contacten onderhouden met criminele netwerken in hun
vaderland, die daar op hun beurt de cocaïne rechtstreeks krijgen aange-
leverd vanuit Colombia (CBA Latijns-Amerika, 2004). In meer algemene
termen geldt dat bij opsporingsonderzoeken in Nederland vier bevol-
kingsgroepen nadrukkelijk in beeld komen als de belangrijkste partijen
in de cocaïnemarkt, te weten: Colombianen, Surinamers, Antillianen en
Nederlanders (CBA Latijns-Amerika, 2004)25.

Drugstussenhandel: een ruim begrip
Pearson en Hobbs (2001) die de Engelse tussenhandel in drugs onder de
loep hebben genomen, constateren dat hun informanten uit de drugswe-
reld zelf al snel vinden dat ze in ‘het midden’ van de handel zitten. Een
model construeren over distributieniveaus in de drugshandel dat geba-
seerd is op de zienswijzen van respondenten over de ‘tussenhandel’ is
daarmee - in hun ogen - dan ook weinig vruchtbaar, tenzij expliciet dui-
delijk gemaakt wordt, wat daarmee bedoeld is. Deze auteurs onder-
scheiden drie manieren waarop de ‘middenmarkt’ (tussenhandel) zou
kunnen worden opgevat:
1. in termen van drugshandel als wereldmarkt: ‘het midden’ is het punt 

is waarop de drugs wordt geïmporteerd;
2. vanuit het perspectief van iemand hoger in de keten: ‘het midden’

bestaat dan uit de netwerken die ervoor zorgen dat productielanden
verbonden worden met de systemen van werelddistributie;

3. in termen van binnenlandse systemen: ‘het midden’ is ergens tussen
import en detailhandel. 

Voor het onderzoek naar de distributiestructuren in de Rotterdamse
cocaïnehandel kiezen we voor de laatste omschrijving van ‘tussenhan-
del’ als het meest voor de hand liggende perspectief 26. 

3.5 Cocaïnedetailhandel: markt met twee gezichten
De cocaïnedetailhandel is het laagste niveau van de markt, daar waar
aanbieders en vragers elkaar treffen. Korf en Verbraeck (1993) onder-
scheiden hier twee markten. Namelijk die van de verkoop van cocaïne
aan veelal heroïneverslaafden en die van de verkoop aan andere recre-
atieve gebruikers (snuivers) op thuisadressen en in openbare gelegenhe-
den. Ponsioen et al. (1999) hebben in Rotterdam onderzoek gedaan naar
het detailhandelsniveau van de eerst genoemde markt die zich vooral
richt op de groep gemarginaliseerde heroïne- en cocaïnegebruikers27. Bij

47Cocaïnehandelsnetwerken: import, distributie en detailhandel

25 Hierbij moet wel worden aangetekend dat het voormalige Prismateam dat verantwoor-
delijk is voor de samenstelling van dit criminaliteitsbeeld bij eigen opsporingsonderzoek
vooral inzoomt op verdachten die betrokken zijn bij ‘de bovenkant’ van de cocaïnehan-
del (groothandel en cocaïne-import).

26 Dat wil zeggen: zolang de respondenten spreken vanuit hun rol als detailhandelaar. Uit
de beschrijving van de gesprekken zal duidelijk worden dat veel detailhandelaren ook
zelf cocaïne Nederland binnen smokkelen. In die hoedanigheid ligt waarschijnlijk hun
perceptie van ‘het midden’ eerder bij de eerste beschrijving van de tussenhandel.

27 Doel van het onderzoek was een beter inzicht te geven in de wijze waarop de verkoop
van drugs op consumentenniveau wordt vormgegeven en welke factoren daarbij een rol
spelen.



hun beschrijving van dealvormen hanteren zij een tweedeling, te weten:
mobiele versus immobiele detailhandelaren. Tot de eerste categorie wor-
den straat - en telefonische dealers gerekend. De groep immobiele
dealers wordt gevormd door handelaren die langere of kortere tijd han-
delen vanuit vaste adressen (eigen woning of basement). 

Ponsioen et al. (1999) hebben een schatting gemaakt van de verdiensten
van deze twee categorieën detailhandelaren. Dealen op dit niveau blijkt
dan geen bijster lucratieve bezigheid. Toch is voor veel cocaïnedetail-
handelaren, vooral in de basecocaïne scene, het verkopen van cocaïne
vaak een belangrijke bron van (neven)inkomsten. Dit geldt zeker voor
cocaïnedetailhandelaren die zelf ook gebruiken. Ook uit het onderzoek
dat Korf en Hoogenhout (1995) hebben gedaan naar de ervaringen van
tweehonderd Amsterdamse heroïnegebruikers met de hulpverlening in
de hoofdstad blijkt dat het dealen van drugs de nodige (neven)inkom-
sten genereert. Zo meldt een door Korf  (1995) onderzochte groep heroï-
negebruikers respectievelijk een uitkering van de sociale dienst (48%);
drugshandel (36%) en vermogenscriminaliteit (21%) als belangrijkste
inkomstenbron in de laatste zeven dagen voor hun bevraging. De uit-
komsten van het Rotterdamse Drug Monitor Systeem (DMS) in 2000
laten op dit punt een soortgelijk beeld zien. Voor de 140 ondervraagde
mannen zijn na een uitkering het plegen van vermogensdelicten en acti-
viteiten uit de drugseconomie de belangrijkste bron van inkomsten (Van
de Poel et al. 2003).

3.6 Cocaïneconsumptie in Nederland
Hoewel dit onderzoek niet is gericht op de gebruikers van cocaïne, is
voor de aanbieders van deze drug het aantal gebruikers op deze markt
natuurlijk wel van belang. Het Amerikaanse federale bureau voor drugs-
zaken ONDCP schat dat rond de eeuwwisseling in Europa op jaarbasis
150 ton cocaïne wordt geconsumeerd (CBA Latijns-Amerika, 2004) 28.
Getallen over de Nederlandse consumptie geeft het bureau niet, maar uit
verschillende resultaten van Nederlands onderzoek blijkt in elk geval dat
cocaïnegebruik in ons land de laatste jaren behoorlijk aan populariteit
heeft gewonnen. 

Zo is volgens het Nationaal Prevalentie Onderzoek (NPO) uitgevoerd
door het CEDRO van de Universiteit van Amsterdam sprake van een
toename in ervaring met het gebruik van cocaïne onder Nederlanders
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28 Cocaïne kan in verschillende vormen worden toegediend. De zoutvorm van cocaïne
(cocaïnehydrochloride; poeder) wordt in Nederland meestal gesnoven, zelden geïnjec-
teerd. Een enkele keer wordt cocaïnepoeder in een sigaret gerookt. Onder probleemge-
bruikers van harddrugs is vooral basecoke of gekookte coke populier. Deze vorm wordt
verkregen na het verhitten (‘koken’) van een oplossing van cocaïnepoeder en een basisch
middel, zoals natriumcarbonaat of ammonia. Basecoke wordt gerookt in een pijpje of
geïnhaleerd van aluminiumfolie (‘chinezen’). Crack is onzuivere basecoke met restanten
natriumcarbonaat, dat zijn naam te danken heeft aan het knetterend geluid dat tijdens de
verhitting ontstaat (Boekhout van Solinge 2001; in: NDM 2003). 



van twaalf jaar en ouder. Het percentage ervaren gebruikers - mensen die
cocaïne 25 keer of meer in hun leven hebben genomen - blijkt te zijn
gestegen van 23 procent in 1997 naar 29 procent in 2001. Verder is het
percentage actuele gebruikers verdubbeld in deze periode29. In absolute
getallen betekent dit laatste een toename van bijna 28.000 naar 55.000
actuele cocaïnegebruikers (NDM 2003) 30. Het Trimbos-Instituut stelt dat
deze getallen vrijwel zeker een onderschatting vormen, omdat pro-
bleemgebruikers van harddrugs in het NPO zijn ondervertegenwoor-
digd. Bovendien zou er bij de enquêtes sprake kunnen zijn van onder-
rapportage van druggebruik door de respondenten. 

Op basis jaar prevalentiecijfers wordt geschat dat de groep recreatieve
gebruikers in Nederland tussen de 1,6 en 3,0 ton cocaïne per jaar tot zich
neemt, waarvan tussen eenderde en tweederde in de vorm van basecoke
(CBA Latijns-Amerika 2004). Een andere schatting door Van der Heijden
(2003) die ook de consumptiebehoefte van de frequente gebruikers mee-
neemt, komt hoger uit. Deze auteur berekent voor recreatieve en fre-
quente cocaïnegebruikers een jaarlijkse consumptiebehoefte die ligt tus-
sen 4 en 5,4 ton.

Uit de NPO-cijfers blijkt verder dat de actuele gebruikers van cocaïne
daarnaast relatief vaak ook andere drugs gebruiken (76% cannabis; 34%
ecstasy; 23% amfetamine). Een soortgelijk beeld zien we ook terug in de
resultaten van het zogenaamde Antenne-onderzoek 2003 uitgevoerd
door de Universiteit van Amsterdam (Korf 2004). Uit de bevraging van
400 bezoekers van trendy clubs in Amsterdam blijkt dat iets meer dan de
helft van de ondervraagden ruime ervaring heeft met het gebruik van
een of meerdere (vooral oppeppende) drugs (ecstasy, speed en cocaïne).
Hoewel het gebruik van uitgaansdrugs over de hele linie in een periode
van vijf jaar een daling te zien geeft, zou volgens de resultaten van dit
onderzoek cocaïne zeker ten opzichte van ecstasy nog altijd een populai-
re drug zijn in het (Amsterdamse) uitgaanscircuit. 

In het NPO-onderzoek wordt niet gesproken over heroïnegebruik, hoe-
wel bekend is dat veel basecokegebruikers ook heroïne gebruiken31. Dit
lijkt een aanwijzing te vormen voor het feit dat een belangrijk deel van
deze groep cocaïnegebruikers buiten beeld blijft bij de NPO-enquêtes.  
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29 ‘Actuele gebruikers’: gebruik in de maand voorafgaand aan de bevraging.
30 Uit een onderzoek onder jongeren in het Haagse uitgaansleven blijkt dat ecstasy en

cocaïne veruit de meest gangbare illegale genotsmiddelen zijn. De onderzoekers consta-
teren een toenemende tendens in het gebruik van ‘snuifcoke’ overeenkomstig de lande-
lijke tendens (Van Gelder et al. 2003).

31 Zo blijkt uit een onderzoek van het IVO naar de gebruikmaking van de Rotterdamse
Verslavingszorg dat 92 procent van de ondervraagden (n=176) cocaïne gebruikten en 94
procent heroïne in de maand voorafgaand aan de bevraging (Van de Poel et al. 2003).



Op basis van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS)
dat gegevens verzamelt over de in- en uitstroom van verslaafden die
hulp zoeken in de ambulante verslavingszorg, blijken cocaïne/basecoke
gerelateerde hulpvragen de afgelopen jaren sterk te stijgen. Vooral de
hulpvraag onder basecokegebruikers is sterk toegenomen. Zo zijn er in
2000 landelijk 14.615 personen die hulp vragen in verband met hun
cocaïnegebruik (een stijging van 59 procent sinds 1994). Van deze groep
is een ruime meerderheid (65 procent) basecokegebruiker32. 

3.6.1 Rotterdamse cocaïne gebruikersmarkt
Een van de eerste, meer kwalitatief georiënteerde onderzoeken op het
terrein van cocaïnegebruik in Nederland is gewijd aan de aard en
omvang van het gebruik in Rotterdam (De Bie et al. 1992)33. De auteurs
constateren - begin jaren negentig – in deze stad cocaïnegebruik in alle
lagen van de bevolking. Hierbij blijkt de helft van hun onderzoekspopu-
latie cocaïne te snuiven. Cocaïne injecteren, basen, chinezen en roken zijn
volgens de auteurs in die tijd veel minder populaire alternatieve toedie-
ningswijzen. De wijze van gebruik blijkt in hoge mate ook de gevolgen
te bepalen. Zo signaleren de onderzoekers dat het basen van cocaïne veel
grotere problemen oplevert voor gebruiker en omgeving dan het snuiven
ervan34. Zo wijzen Blanken en Barendregt (1999) op het toenemende aan-
tal ‘cocaïnecliënten’ dat zich in de loop van de jaren negentig  aanmeldt
bij de instellingen voor Verslavingszorg in Rotterdam. 

Voor schattingen van de hele groep cocaïnegebruikers (snuif- en baseco-
ke) in Rotterdam moeten we ruim tien jaar terug. Zo stellen De Bie et al.
dat er begin jaren negentig ongeveer 12.000 cocaïnegebruikers zijn in
Rotterdam35. Evenals Korf en Verbraeck (1993) verdelen zij daarbij de
cocaïnemarkt in twee praktisch gescheiden gebruikerscenes; respectieve-
lijk het uitgaans- en thuiscircuit versus de harddrugscene. De omvang
van deze laatste groep, vaak problematische basecocaïnegebruikers
wordt in het laatste decennium steeds geschat rond de 3.500 en 4.000
gebruikers. Het betreft in de meeste gevallen polydruggebruikers36. 
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32 Stichting Informatie Voorziening Zorg in samenwerking met GGZ-Nederland (2001)
Ontwikkeling van de cocaïne hulpvraag, Periode 1994-2000. 

33 Zij richten zich, evenals bijvoorbeeld Decorte (2001), vooral op de niet-deviante cocaïne-
gebruikers.

34 ‘Problematisch cocaïnegebruik’: de overmatige consumptie van cocaïne maakt dat de
gebruiker niet langer in staat is tot ‘normaal’ maatschappelijk functioneren. Het leven
draait nog maar om één zaak: coke scoren. Deze problematiek lijkt zich vooral voor te
doen in de cokebasescene.

35 Gebruikers: mensen die 25 maal cocaïne hebben gebruikt (lifetime prevalence) en/of vijf
keer in de afgelopen zes maanden.

36 Factsheet GGD, Rotterdam, december 1999, 2.
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4 GROOTSCHALIGE COCAÏNE-IMPORT, DISTRIBUTIE

EN VERKOOP: STRUCTUUR EN WERKWIJZEN

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de cocaïnedistributie in
Nederland zoals we dat kunnen reconstrueren op basis van de gesprek-
ken met cocaïnehandelaren in verschillende lagen van de handel. We
beschrijven hier de feitelijke stappen die er volgens de respondenten lig-
gen tussen import en detailhandel. Daarnaast zoomen we in op de werk-
wijzen zoals deze worden beschreven door de respondenten. 

Voor de wijze van import staan, als het gaat om het vervoer tussen twee
continenten twee transportwijzen ter beschikking: door de lucht of via de
zee. Een derde mogelijkheid – transport via de weg – is daar altijd een
afgeleide van. De vorm die cocaïnedistributienetwerken hebben, lijkt in
belangrijke mate af te hangen van de wijze waarop de cocaïne wordt
geïmporteerd in Nederland. Hierbij is kleinschalige import bij uitstek het
domein van de smokkel via de luchthaven, terwijl de grootschalige
import praktisch altijd via de zeeroute plaatsvindt. Voor een bespreking
van de structuur van cocaïne distributienetwerken en de wijze waarop
daarbinnen wordt geopereerd, is het dan ook een logische stap om de
importwijze en daaraan verbonden schaal waarop import plaatsvindt als
uitgangspunt te nemen voor een verdere bespreking van de structuur
van cocaïnedistributieketen en de wijze waarop daarin wordt geope-
reerd. In dit hoofdstuk bespreken we de grootschalige cocaïnedistributie
waarbij de zeeroute centraal staat en waarin veelal de haven van
Rotterdam als eindbestemming geldt. In hoofdstuk 5 gaan we vervol-
gens nader in op de structuur en werkwijze binnen de kleinschalige dis-
tributie, zoals die vorm krijgt via de luchtvaartroute. 

4.1 Zeetransporten

De cocaïne waar wij mee te maken hebben, komt altijd van de grote par-
tijen. In die handel heb ik niet te maken met Colombianen en ook niet met
Antillianen. Daar heb ik niet mee te maken, omdat ik een Turkse man ken
die wel in die handel zit. En hij heeft de contacten met die mensen. Hij
heeft de directe contacten met Colombia. Je zit dan dus hoog in de handel.
(R54)

De respondenten die hier aan het woord komen als deelnemers aan de
grootschalige import van cocaïne hebben in veel opzichten een geheel
ander profiel dan de mensen die activiteiten ontplooien op het niveau
van de cocaïnedetailhandel, hoewel sommigen ook op dit niveau in de
handel wel ervaring hebben. Het grootste verschil is dat we hier in veel
gevallen te maken hebben met ‘handelaren’; mensen die niet speciaal
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geïnteresseerd lijken in cocaïne, maar vooral in het feit dat met die drug
op enig moment blijkbaar veel geld te verdienen valt. Bijna elke andere
winstgevende illegale handel lijkt echter net zo goed in aanmerking te
kunnen komen om ter hand te nemen. De respondenten die hier onder
de noemer van deelnemer aan cocaïnetussenhandel of cocaïne-import
worden gepresenteerd hebben gezamenlijk dan ook een heel scala van
overige illegale activiteiten op hun naam staan; vaak in de drugshandel,
maar regelmatig ook buiten deze branche. Zo vinden we onder hen bij-
voorbeeld enkele overvallers, inbrekers, chequevervalsers, vuurwapen-
dragende incassomedewerkers, handelaren in gestolen voertuigen en
helers van gebruiksgoederen. Waar het de handel in drugs betreft wordt
door deze groep respondenten met gemak het hele scala bestreken, in elk
geval waar het de soorten drugs betreft37. Zover het deze respondent-
groep betreft is, behalve de handel in cocaïne, de handel in ecstasy daar-
bij zonder twijfel de meest populaire, maar ook de betrokkenheid van
sommigen bij de handel in amfetamine, hasj, heroïne, GHB, (neder)wiet
en viagra passeert de revue in de gesprekken38.

Waar het de rollen betreft, die deze respondenten spelen in de keten van
cocaïnedistributie is het palet aan activiteiten al even veelkleurig.
Sommigen zijn daarbij - vrij recent - de status van detailhandelaar ont-
stegen en leveren nog slechts grotere hoeveelheden aan kleinere buiten-
landse handelaren of de lokale detailhandelaren. Anderen hebben op
enig moment een eigen ‘lijn’ opgezet waarlangs cocaïne vanuit Zuid-
Amerika in grotere hoeveelheden naar Nederland wordt getranspor-
teerd. Dan zijn er mensen die de juiste netwerken hebben en daarvan
proberen gebruik te maken door potentiële kopers en verkopers tegen
een eigen bonus bij elkaar te brengen bij hun cocaïnehandel handelsacti-
viteiten. Tot slot zijn er enkele respondenten die in de meer ondersteu-
nende taken hun betrokkenheid hebben bij de cocaïnehandel op dit
niveau (bedenken van smokkelmethodes, cocaïne-importen verder
transporteren). 

Ik ben in de hiërarchie gezien vooral het ’werkpaard’. (R45)

Ik zat eigenlijk nergens in en hoorde nergens bij. Ik was degene die de
voorwaarden schiep. Ik bedacht de smokkelmethode en een enkele keer
transporteerde ik zelf ook. (...) Ik hoorde tot de wereld van avonturiers
met de gouden handjes. (R42)

De rollen die deze 24 respondenten in de cocaïnehandel vertegenwoor-
digen, kunnen we als volgt omschrijven: 
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37 Deze constatering geldt het sterkst voor personen met een Nederlandse achtergrond
onder de respondenten. 

38 Het gebruik van viagra is tegenwoordig onder meer populair in combinatie met cocaïne
tijdens ‘after-partys’. 



- leverancier aan binnenlandse detailhandel / tussenhandel;
- leverancier buitenlandse tussenhandel;
- bruggenbouwer / relatiemakelaar;
- medefinancier transport;
- transporteur buitenland;
- manager (agent) voor importen en doorvoer;
- verlener hand-en-spandiensten ten bate van de export (bedenker

smokkelmethodes, aanbieder van opslagplaats, geldophaler in binnen-
en buitenland).

Hierbij moet worden aangetekend dat sommige respondenten meerdere
rollen in zich verenigen en dat vele op bepaalde momenten in hun loop-
baan van hoofdactiviteit zijn gewisseld. 

Zoals gesteld, komen de grootschalige importen van cocaïne vooral bin-
nen via de zeehavens, waarvan in Nederland Rotterdam de belangrijkste
is. Bij grootschalige transporten gaat het in de voorbeelden die de
respondenten geven meestal om vele honderden kilo’s. Wat we daarbij
zien als ‘grootschalig’ is natuurlijk een relatief begrip. Hier is ‘grootscha-
lig’ vooral afgezet tegen de hoeveelheden die doorgaans via de luchtha-
ven worden gesmokkeld door passagiers. Hoe relatief het begrip overi-
gens is, verwoordt een Colombiaanse respondent, als hem wordt
gevraagd of het bij de invoer in Nederland om grote hoeveelheden cocaï-
ne gaat. Hij antwoordt dan: “Nee, hier in Nederland eigenlijk niet.
Vierhonderd kilo cocaïne is wel zo’n beetje de grootste lading per keer
geweest, vergeleken met wat we in andere landen deden, is dat een
geringe hoeveelheid”. Het transporteren van dergelijke grote hoeveelhe-
den vereist vanzelfsprekend op veel punten een andere infrastructuur
dan de kleinschalige cocaïne-import. Dat geldt in de eerste plaats de kos-
ten van de transporten en de wijze waarop de financiering tot stand
komt. 

4.2 Financiering grootschalige cocaïnehandel
Omdat het vaak gaat om de aankoop van grote hoeveelheden cocaïne,
veronderstelt dat ook dat er mensen met een welgevulde portemonnee
betrokken moeten zijn bij deze importen. Hoewel de informatie die de
respondenten op dit punt geven zelden gedetailleerd is, kunnen we tus-
sen de regels door horen dat er vaak sprake is van mensen op de achter-
grond ‘van wie je het nooit zou verwachten’ die zorgen voor de finan-
ciering van de transporten. Hierbij wordt dan meestal niet verwezen
naar personen die een traditionele plaats hebben in ‘het milieu’, maar
eerder naar financieel succesvolle, bonafide ondernemers. Soms kan het
daarbij natuurlijk ook gaan om het financieren van een bepaald onder-
deel van de hele operatie (bijvoorbeeld de vissersboot waarmee de drugs
worden binnengebracht). Daarnaast wordt er ook in financieel opzicht
aan risicospreiding gedaan tussen degene die drugs verstuurt en de
mensen die de zending ontvangen. 
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Bij de grote transporten zijn de kopers er in de regel al. Rond een derde
van het geld wordt betaald aan de transporteur in Nederland. Dat kan in
natura of in geld. Bij de aankoop van bijvoorbeeld 500 kilo wordt 250 kilo
betaald en de andere 250 kilo wordt gratis meegezonden. Dat maakt dat
beide partijen in de deal zitten. Dit om te voorkomen dat je ‘geknipt’
wordt. Bij binnenkomst van de partij bedraagt de prijs per kilo dan tus-
sen de € 20.000 en € 22.000. (R60)

De verhalen van de respondenten rond de grootschalige import van
cocaïne hebben in veel gevallen betrekking op de handel met Colombia39.
Sommige van hen zeggen een of meerdere keren in het land geweest te
zijn om poolshoogte te nemen van de situatie en kennis te maken met
hun handelspartners. Soms vinden dergelijke kennismakingen en afspra-
ken rond eventuele transporten ook plaats in andere landen binnen
Zuid-Amerika (in de voorbeelden die worden gegeven: Mexico, Brazilië
en Venezuela)40. Zo gaat een van de respondenten in de loop van de jaren
negentig op bezoek in Colombia om de juiste contacten te leggen. Hij
probeert daar de juiste cocaïnetransport mogelijkheden te bemiddelen
voor een Nederlander en een Colombiaan (beiden woonachtig in
Nederland), waardoor beiden handel kunnen drijven. Omdat de respon-
dent ook zelf wil investeren in de handel, maakt hij bij zijn bezoek aan
het land uitgebreid kennis met de productiefaciliteiten die van de coca-
bladeren ruwe cocaïne maken. Meerdere respondenten zeggen ongeveer
een soortgelijk parcours te hebben gevolgd. 

Ik heb het allemaal gezien in Colombia. Het laatste deel van het lab, maar
ook de manier waarop het daar ging met de distributie. Dat moet ook,
want anders weet je niet waar je over praat en zij eisen dat eigenlijk ook
een beetje van je. Het zijn trouwens geen makkelijke mensen. Mijn
Spaans is slecht, maar ik had altijd een tolk mee. (R52)

Met de toevoeging dat Colombianen ‘geen makkelijke mensen’ zijn,
bedoelt deze respondent onder meer dat het in zijn ogen tijdens contac-
ten met Colombianen wel nodig is om goed te kunnen laten zien dat je
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39 Niet alleen Colombia fungeert als het land waar grote partijen cocaïne vandaan komen
voor de Nederlandse import, ook Suriname, de Nederlandse Antillen en Spanje zijn
belangrijke transitlanden van waaruit grote transporten naar Nederland plaatsvinden.
Daarnaast zijn er volgens sommige respondenten ook geheel nieuwe routes binnen
Europa (bijvoorbeeld vanuit Albanië) waarlangs grote partijen cocaïne naar Nederland
worden gestuurd om vervolgens te worden doorverhandeld.

40 Er vinden overigens niet alleen grootschalige transporten plaats vanuit de grotere Zuid-
Amerikaanse landen naar Nederland. Zo zijn er ook bijvoorbeeld ook koffertransporten
(een voorbeeld van de kosten en baten bij een dergelijke reis: na bijtelling van $2.500 voor
de douane ter plaatse per kilo bedragen de totale kosten per kilo cocaïne rond $6.000,
waarbij een kofferkoerier rond €5.000 per koffer ontvangt. Een kilo uit de koffer is in
Nederland bij aankomst bij verkoop aan de doorvoerhandelaar rond de €18.000 waard). 



als potentiële koper capabel bent om aan je financiële verplichtingen te
voldoen. Daarbij speelt volgens hem echter ook dat de eigenlijke handel
van cocaïne in Colombia in handen is van twee partijen (het regerings-
gezinde leger versus de guerrilla’s) die praktisch het gehele traject behe-
ren van aanplant tot exportmoment41. Niet ongebruikelijk is dat de ver-
tegenwoordigers van deze partijen vragen wat een potentiële koper ‘aan-
kan’ (aan hoeveelheid cocaïne) in een bepaalde periode. Het bestellen
van een bepaalde hoeveelheid zou dan ook betekenen dat er een ver-
plichting is deze af te nemen42.

Nadat de cocaïne de laboratoria heeft verlaten, legt de handelswaar nog
een lange weg af, voordat het moment van transport overzee is aange-
broken. De ‘lengte van de weg’ betekent hier vooral dat er in de regel nog
diensten van een aantal mensen nodig zijn om de cocaïne binnen
Colombia op de juiste plaats te krijgen. 

Partijen ‘meelopen’
Bij een zending van bijvoorbeeld duizend kilo cocaïne naar Europa zijn
er verschillende wijzen van financiering mogelijk. Degene die het trans-
port verzorgt, rekent daarbij bijvoorbeeld rond 40 procent van de ver-
koopprijs. Daarnaast kan de transporteur een deel van de partij ‘meelo-
pen’ (betalen en dus ook het risico ervoor dragen). Indien nu van bij-
voorbeeld een zending van duizend kilo 250 kilo wordt ‘meegelopen’,
betaalt de ‘meeloper’: 250 x $2800 =$700.000. De overige 750 kilo wordt
tegen 40 procent transportkosten naar Nederland vervoerd. Een kilo
levert dan in Nederland tussen de €18.000 en €20.000 op.

De voorbeelden over het ‘meelopen van een partij’ worden vaak gege-
ven. Zo kan ook iemand in Colombia meelopen voor enkele tientallen
kilo’s. Hij kan daarbij zelf iemand op het oog hebben in een het bestem-
mingsland (meestal buiten Nederland), maar hij kan de doorverkoop
ook laten regelen door een Colombiaanse vertegenwoordiger in
Nederland. De waarde is dan rond de €18.000 per kilo. In dat geval
betaalt hij tussen de €500 en €1.000 per kilo aan kosten. Bij vervolg-
transport naar Italië of Engeland wordt dan nog €2.000 tot €2.500 per
kilo gerekend (deze prijzen gelden voor partijen tussen 20 en 50 kilo).
Ook in dit geval kan een transporteur zelf eventueel ook weer een partij
‘meelopen’ als dat akkoord is. Behalve de transportkosten die hij rekent
per kilo, kan deze dan met de verkoop van een relatief kleine partij in bij-
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41 Het voorbeeld dat deze respondent geeft dateert uit de eerste helft van de jaren negentig.
42 De kosten van de cokepasta bedragen per kilo tussen de $1.400 en $1.600. De kosten voor

het verzendklaar maken in het laboratorium: $1.200. Na productie (‘af’ laboratorium’) is
de aanschafprijs voor een kilo cocaïne tussen de $2.600 - $2.800. Bij aankomst in
Nederland is de waarde volgens opgave van verschillende respondenten rond €18.000.
Dit bedrag wordt betaald aan de organisatoren in Colombia. In voorkomende gevallen
gaat er rond €2.000 naar de Colombiaanse agent in Nederland, waarmee de prijs voor
doorverkoop naar de tussenhandel stijgt tot minimaal €20.000 per kilo rauwe cocaïne. 



voorbeeld Engeland (waarde in de tussenhandel per kilo: €34.000) een
aardig bedrag verdienen.

Cocaïne ruilen tegen ecstasy?
Een hardnekkig gerucht wil dat cocaïne bij sommige transacties zou wor-
den betaald in de vorm van ecstasyleveranties uit de Nederlandse labo-
ratoria. De gesprekken geven weinig uitsluitsel op dit punt. Sommige
respondenten geven tamelijk gedetailleerde voorbeelden van deze ruil-
handel, terwijl andere geïnterviewden deze vorm van ‘financiering’
afdoen als een fabeltje. Eén respondent, hoewel zeer bekend met ecstasy-
en cocaïnehandel, wenst bij het aanroeren van dit onderwerp geen enkel
commentaar te geven43. Een andere respondent beschrijft hoe hij betrok-
ken raakt bij de ecstasyhandel en hoe deze vervolgens wordt geruild
tegen cocaïne uit Mexico. In beide gevallen zouden de stoffen in bas-
evorm worden gesmokkeld en in de ontvangende landen verder worden
bereid. 

Een volgende respondent wijst in dit kader op het feit dat een van de
belangrijkste redenen om ecstasy te ruilen tegen cocaïne is, dat er in
Nederland een enorm overschot bestaat aan ecstasy, waarbij geldt dat
cocaïne moeilijker te krijgen is, maar makkelijker te verkopen. Voor de
Zuid-Amerikanen zou zover zijn wetenschap strekt het omgekeerde gel-
den. In zijn ogen maakt die situatie het begrijpelijk dat er sprake is van
ruilhandel. In het kader van de ‘ecstasytekorten’ in Zuid-Amerika zou-
den er volgens deze respondent in ‘het milieu’ ook plannen circuleren
om ecstasylaboratoria op te richten in Zuid-Amerika (waarbij de
Nederlandse kennis op dit terrein veel geld waard zou zijn)44.  

4.3 Transportwijze en smokkelmethoden
Bij het succesvol opereren rond grootschalige transporten is kennis van
de wijze waarop goederen worden getransporteerd en in bredere zin,
kennis van de transportsector een belangrijke randvoorwaarde. Deze
kennis blijkt bij een aantal respondenten ruimschoots aanwezig. Het
betreft dan bijvoorbeeld de precieze gang van zaken bij de inklaring van
goederen. Zo stelt een van de respondenten dat bijvoorbeeld allereerst
altijd goed gekeken moet worden naar de landen van waaruit de cocaïne
gesmokkeld gaat worden, maar minstens zo belangrijk is in zijn ogen de
keuze van bedrijven die daarbij ingeschakeld zullen worden. Als regel
ten aanzien van de deelnemende bedrijven geldt dat ze bijvoorbeeld niet
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43 Waarschijnlijk speelt hier het feit dat de respondent een lange gevangenisstraf uitzit,
onder andere wegens ecstasyhandel en nog in afwachting is van een Hoger Beroep. Een
deel van de ecstasyleveranties in zijn zaak zou daarbij betrekking hebben op een (moge-
lijk om uitlevering vragend) buitenland.

44 De inhoud van een politiebron, zoals de Criminalititeitsbeeld Analyse  (CBA) Zuid-
Amerika (2004, 28) laat overigens geen twijfel over het bestaan van de ruilhandel rond
ecstasy en cocaïne. Uit de gegevens van opsporingsautoriteiten blijkt dat partijen cocaï-
ne die naar Europa worden gesmokkeld, soms ook ‘worden geruild of betaald met par-
tijen ecstasytabletten (…)’.



ineens heel andere goederen moeten gaan vervoeren dan ze voorheen
met hun reguliere handel gewoon waren te doen. Als bijvoorbeeld het
besluit gevallen is om bij een smokkel gebruik te maken van een bedrijf
dat handelt in vruchtensappen dan is het wel handig te bedenken dat
daar voor het importland bepaalde vergunningen moeten zijn in ver-
band met verklaringen rond het suikergehalte et cetera. Een ander aan-
dachtspunt is volgens een van de respondenten in dit kader goed te let-
ten op de zogenaamde ‘doosnummers’ die gebruikt worden bij het trans-
port. Elk land heeft zijn eigen codenummers en van belang is dan dat
deze ook overeenkomen met het land waar de lading vandaan komt.
Daarbij moet er dan vervolgens ook op worden gelet dat de waarde van
de lading en het soort lading geloofwaardig is voor de autoriteiten in het
land van bestemming. 

Verder is het volgens enkele van de ingewijde respondenten goed om op
de hoogte te zijn van de wijze waarop de douane naar de goederen-
transporten kijkt. Zo geeft een van hen aan dat het daarbij slim is reke-
ning te houden met het puntensysteem dat de Nederlandse douane han-
teert (zoveel punten voor het land van herkomst; zoveel punten voor de
aard van de ontvanger enzovoort). 

Eenmaal ingeklaard, blijken goede contacten met expeditiebedrijven van
wezenlijk belang; zeker bij verder vervoer van grote partijen cocaïne naar
andere landen in Europa. Bedrijven met veel chauffeurs die regelmatig
een zelfde route rijden, waarbij de chauffeurs op goede voet staan met de
douane-employees (in geval van transport naar Engeland bijvoorbeeld)
hebben dan de voorkeur.

Over de rol van de douane in Nederland, zover het de zeehavens betreft,
zijn er tegenstrijdige verhalen. Zo beweert een enkeling dat er af en toe
forse bedragen worden betaald aan Nederlandse douaniers om ladingen
ongemoeid te laten. Een ander meent juist dat dit met het systeem van
‘dubbele controles’ de afgelopen jaren onmogelijk is geworden. Het
‘omkoopgeld’ dat wordt betaald, zou in de ogen van deze respondent
veel eerder worden gegeven aan sommige expediteurs die dan onder-
deel zijn van het smokkelcomplot. Vooral de tijd die verstrijkt tussen het
aanwijzen voor controle en de daadwerkelijk controle van containers zou
ruimte bieden aan de expediteur maatregelen te nemen ter voorkoming
van ontdekking van een illegale drugslading.  

Over de wijze waarop de cocaïne wordt gesmokkeld, zijn er talloze ver-
halen. De variatie daarin schijnt weinig beperkingen te kennen. Hierbij
wordt er ook op gewezen dat het vinden van middelen om de cocaïne in
te vervoeren soms zelfs specialiteit is van cocaïnelaboratoria in
Colombia. Op aanvraag zou de cocaïne daar dan net zo makkelijk wor-
den verwerkt in horloges als geperst worden in de vorm van een wasta-
fel of badkamertegel. Een van de respondenten die enige tijd in
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Colombia verblijft om - in zijn geval tevergeefs - een eigen smokkellijn op
te zetten, zegt over deze inventiviteit:

Man, je kunt het je niet voorstellen. In wasmachines, camera’s, kleren,
koffers, videocassettes, beeldjes. Je kon het zo gek niet bedenken. Ze kwa-
men elke dag weer met iets anders op de proppen. Elke dag waren er pre-
sentaties. Kunnen we dit niet doen? Of dat niet doen? (R52)

Over de substantie waarin de grootschalige cocaïne-importen plaatsvin-
den wordt niet veel besproken tijdens de interviews. Waar dat wel
gebeurt, gaat het over rauwe cocaïne afkomstig uit Colombiaanse labo-
ratoria. Een respondent geeft aan dat het ook wel eens om halffabrikaat
zou gaan dat in Nederland binnen een laboratorium verder wordt ver-
werkt. De voordelen van deze methode zijn volgens deze respondent dat
de hoogte van de straffen bij halffabrikaten dan veel lager zou uitpakken
dan in het geval van betrapping met het eindproduct. Een ander voor-
deel zou zijn, dat bij verlies van de partij de te dragen kosten lager zijn. 

Ondanks alle kennis die er blijkbaar is bij sommige respondenten over de
beste wijze van transport en inklaring van grote partijen cocaïne, pakken
de soms ingenieuze smokkeloperaties nog wel eens anders uit dan van
te voren bedacht. Zo blijkt dan bijvoorbeeld de situatie voor het regelen
van de export in Colombia minder werkbaar. Zo probeert een van de
respondenten op een bepaald moment vanuit Colombia kleine hoeveel-
heden cocaïne te versturen, terwijl hij blijkbaar niet over de juiste con-
tacten beschikt om de spullen op de juiste wijze verzonden te krijgen.

Ik heb wel eens wat geprobeerd, bijvoorbeeld in bussen met scheerschuim,
maar die zijn nooit aangekomen; waarschijnlijk onderweg gestolen. Ik heb
het steeds geprobeerd met kleine hoeveelheden. Maar ik heb er uiteindelijk
slechte ervaringen mee. Colombianen zijn niet erg te vertrouwen. Je kunt
wel tien kilo kopen, maar voor hetzelfde geld gaat de coke nooit weg. Ze
hebben de neiging om je te besodemieteren. Afijn, dat is mijn ervaring.
En al sturen ze het op, dan is de kans groot dat het na aankomst alsnog
wordt gestolen. (R52)

Behalve kleine initiatieven die soms in de kiem worden gesmoord, wor-
den er natuurlijk ook partijen cocaïne onderschept door opsporing- en
controlediensten, waarbij vaak ook deelnemers worden gearresteerd,
zoals een aantal van deze respondenten aan den lijve heeft ondervonden. 
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4.4 Vervolgdistributie in Nederland

Als er grote partijen binnenkomen dan wordt daar nooit over gerept in
het milieu. Het is natuurlijk de kunst om voor te doen komen dat er
schaarste is, waardoor de prijs kunstmatig hoog kan worden gehouden.
Het mooiste is te proberen partijen klein te houden voor potentiële kopers.
Dus dat betekent nooit laten doorschemeren dat er net een partij van dui-
zend kilo is binnengekomen. (R46)

Na aankomst kan de doorverkoop van de partij cocaïne op verschillende
manieren zijn beslag krijgen. Een mogelijkheid is dat er al delen in de
zending van anderen (in Colombia) - zoals we hiervoor zagen - ook
‘meelopen’ en in Nederland al hun eigen mensen hebben die zorgen voor
de doorverkoop. In veel gevallen echter is het degene die het transport
geregeld heeft die - al dan niet met een tussenpersoon -  zorgt voor de
verdere verkoop. Een respondent die ervaring heeft in dit deel van de
handel vertelt dat het voor deze meestal blanke Nederlandse verkopers
van cocaïne moeilijker is om hun waar te slijten dan voor de
Colombianen die in Nederland zijn voor de (door)verkoop. Zelfs de lage-
re prijs €18.000 versus €19.000 / €20.000 bij de Nederlanders zou poten-
tiële kopers doen besluiten om toch bij de Colombianen te kopen, omdat
ze in de veronderstelling blijken te zijn met de duurdere cocaïne (van de
mannen die dicht bij bron zitten) ook drugs van een betere kwaliteit aan
te schaffen. De respondent met deze ervaring besluit dan voortaan zijn
deel, afkomstig uit vaak dezelfde partijen aan te bieden via de
Colombiaanse connectie in Nederland. 

Vaak gaat het bij de doorvoer van importen van cocaïne om transport
naar onder meer Engeland, Frankrijk, Duitsland en Scandinavische lan-
den. In deze gevallen gaat het meestal om hoeveelheden van tientallen
kilo’s, waarbij het ‘doortransporten’ dan soms weer gebeurt door de
transporteur die ook verantwoordelijk is geweest voor het transport van-
uit Colombia. Daarnaast zijn er voorbeelden van buitenlandse kopers die
de partijen zelf komen ophalen in Nederland. Bij de grote vervolgtrans-
porten betreft het bijna altijd cocaïne die al op voorhand is verkocht. 

Bij aankomst van grote partijen cocaïne in Nederland blijkt nogal eens
een rol weggelegd voor de Colombiaanse tussenpersoon (handelsagent)
hier ter plekke. Zijn belangrijkste taak is de afhandeling van de import en
het doorsluizen van de cocaïne naar degenen die de partij of delen daar-
van hebben gekocht. Een Colombiaanse respondent die deze functie een
tijd heeft vervuld, vertelt voor elke kilo die hij met goed gevolg weet
over te dragen tussen €1.500 en €2.000 te ontvangen, waarmee de prijs
van de cocaïne die bij aankomst €18.000 waard is, wordt verhoogd tot
rond de €20.000 per kilo. Bij het ophalen van de lading (het inklaren)
zouden deze Colombiaanse handelsagenten overigens geen directe rol
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spelen. In de regel wordt hier een beroep gedaan op Nederlandse con-
necties. Ze hebben echter wel de controle over de mensen aan wie ver-
volgens de doorverkoop is toevertrouwd. Volgens een van de respon-
denten zou er slechts ruim een handvol van deze Colombiaanse agenten
acteren in Nederland. Waarbij hij er aan toevoegt:

Daarvan kan je trouwens niet zeggen dat ze van verschillende ‘organisa-
ties’ zijn, want er zijn eigenlijk geen organisaties. Trouwens, er is ook
geen sprake van echte concurrentie. We kennen elkaar goed. We lenen
elkaar zelfs wel zaken. Zo heeft niet iedereen altijd de mogelijkheid om de
cocaïne tijdelijk op te slaan. Ook wordt er wel eens tijdelijk aan elkaar
cocaïne uitgeleend.  Er is vertrouwen onderling. We weten ook van elkaar
dat het wel goed zit met de betaling. (R59)

Na de inklaring wordt het transport in de regel vervoerd naar een tijde-
lijke opslagplaats, waarbij het vooral de bedoeling is de cocaïne tijdelijk
‘koud te stellen’. In dit geval betekent dat zoveel als het laten verstrijken
van tijd om er zeker van te zijn dat er geen belangstelling is van politie
c.q. er ook voor te zorgen dat die er niet komt door direct met de lading
te gaan slepen. Als er verder niets gebeurt, dan gaat het transport verder,
waarbij de agent (nog altijd de verantwoordelijke in dit voorbeeld) er
voor moet zorgen dat de verschillende afnemers ook hun financiële ver-
plichtingen nakomen, al dan niet met tussenkomst van een persoon die
kan zorgen voor het vlekkeloos verloop van de financiële stromen45.

Uit alle gesprekken waarin dit onderwerp wordt aangeroerd, blijkt dat
een belangrijk deel van de grootschalige cocaïnetransporten dat
Nederland bereikt, hier slechts is ter verdere expeditie naar landen elders
in Europa. Over de rol die Oost-Europese landen spelen lopen de menin-
gen uiteen; zeker is dat niet in ieder van de handelsnetwerken van de
respondenten deze landen een even belangrijke rol spelen.

De cocaïne die ontvangen wordt is standaard voor export naar het bui-
tenland. De grote partijen worden meteen doorverkocht. Oost-Europese
landen zijn daarvoor niet interessant omdat er te weinig geld is. Meestal
wordt doorverkocht aan Italië, Spanje, Engeland, Frankrijk en Duitsland.
(R41)

Omdat een groot deel van de cocaïne vervolgens weer verder wordt
getransporteerd naar andere landen binnen Europa, is hier opnieuw een
belangrijke rol weggelegd voor de transportsector. Daarbij is in de ver-
halen van de respondenten opvallend vaak sprake van zogenaamde
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45 Een van de respondenten voegt toe: ‘Als dat afrekenen niet gebeurt, dan wordt er op een
andere manier ‘afgerekend’ met de verantwoordelijke persoon. Bij niet betalen is dat de
wet; dat is niet eens vanwege het geld, maar dat is de ander doden, omdat diegene blijk-
baar geen respect heeft. In die gevallen gelden nu eenmaal geen excuses’.
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polydrugverzendingen. Naast cocaïne, worden er dan bijvoorbeeld ook
een partijen (neder)wiet en hasj (‘zeeppies’), ecstasy of amfetamine mee-
gezonden. 

De meest voorkomende vorm van doorverkoop is die van doorschuiven
naar Nederlanders die de cocaïne op hun beurt verder verkopen aan bui-
tenlanders. De mensen (de Nederlanders) die kopen, zijn de mensen die
vervolgens vaak ‘pakketjes’ van verschillende drugs samenstellen. Naast
de cocaïne die ze aankopen voor de export, doen ze ook in skunk en bij-
voorbeeld Polm (een hasjvariant). (R46)

Naast grootschalige transporten via de zeeroute geven de respondenten
ook aanwijzingen die er op duiden dat er vanuit andere landen (vooral
Spanje) binnen Europa grotere cocaïnetransporten plaatsvinden naar
Nederland over de weg. Ook in deze gevallen dient Nederland echter
vaak slechts als tussenstation voor doorverkoop naar het buitenland.

4.4.1 Buitenlandse afnemers
Om er zeker van te zijn dat de wijze van transport ook zal werken via de
uitgekozen route wordt soms gebruik gemaakt van kleine proefzendin-
gen. Als alles gaat zoals verwacht, kunnen de grotere partijen volgen. Per
kilo krijgt de chauffeur daarvoor dan een x-bedrag als beloning. Bij de
vaak gecombineerde drugssmokkel naar Engeland blijken volgens meer-
dere respondenten koelauto’s erg in trek. Niet in de laatste plaats, omdat
de kans dat deze uitvoerig worden gecontroleerd, vanwege de bederfe-
lijkheid van de lading niet bijzonder groot wordt geschat. 

De transporteur rekent afhankelijk van de bestemming minimaal €500
per kilo aan transportkosten. Hier komen we echter het zelfde fenomeen
tegen als bij de export van cocaïne van Zuid-Amerika naar Nederland.
Ook bij de export vanuit Nederland naar het buitenland staat het de
exporteur vrij om - indien hij dat weet te regelen -  zelf een partij mee te
sturen om die in het buitenland te (laten) verkopen46. 

De grootste partijen cocaïne die ik en mijn compagnon naar Engeland
stuurden kwamen uit Jamaica. Die zendingen liepen dan via Nederland,
omdat een rechtstreeks transport uit Jamaica naar Engeland te risicovol
is. Maar er kwamen ook partijen uit Spanje. Door de Engelsen zelf aan-

46 De prijzen voor één kilo cocaïne bij verkoop aan de tussenhandel, inclusief transport,
bedragen volgens opgave van één respondent in 2003 per kilo: voor Duitsland: €29.000;
voor Groot-Brittannië: €36.0000 en voor Italië: €32.000. Volgens gegevens van Europol
uit 2002 (in CBA Latijns-Amerika, 2004) bedragen de groothandelprijzen voor Duitsland
gemiddeld €37.205; voor Groot-Brittannië: €41.388 en voor Italië: €43.968. De grote ver-
schillen laten zien dat voorzichtigheid geboden is bij het doen van uitspraken op dit
punt. Ook in de groothandel zal immers de prijs ook sterk afhangen van bijvoorbeeld de
verhandelde hoeveelheden en de kwaliteit (zuiverheid) van de cocaïne. Voor Nederland
geeft deze zelfde bron overigens een groothandelsprijs van €23.000. 
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gekocht. Het vervoer liep dan ook via Nederland; ook al omdat ze goede
ervaringen hadden met mijn baas. (R45)

Meerdere respondenten stellen dat voor een deel grote afnemers in het
buitenland te vinden zijn onder eigenaren van grote horecabedrijven (bij-
voorbeeld discotheken) of mensen die daar op enige manier aan zijn
gelieerd. 

4.4.2 Binnenlandse afnemers
Hoewel de verhalen van deze groep respondenten veel aanwijzingen
geven die er op duiden dat de cocaïne afkomstig van grootschalige
import voor een belangrijk deel bestemd is voor afnemers in andere
Europese landen, zijn er ook wel uitspraken die er op duiden dat delen
van de grote partijen toch op Nederlandse bodem hun weg naar de eind-
gebruiker vinden. Zo is er het verhaal van een Colombiaanse handels-
agent die op verzoek van een kennis zorgt voor enkele kilo’s cocaïne die
vervolgens hun weg lijken te vinden naar het Nederlands uitgaanscir-
cuit. Ook is er een tussenhandelaar die stelt enkele keren per jaar naar
Rotterdam af te reizen om daar van een grote partij cocaïne enkele kilo’s
af te nemen, bestemd voor leveranties die hij elders in het land doet aan
detailhandelaren in zijn stad. Hij vertelt daarover:

Waar de coke vandaan komt? Ik ben in Rotterdam bij iemand thuis
geweest. Daar zaten vrouwen die hadden geslikt. Deels dus via het slik-
kercircuit. Maar ik heb ook meegemaakt dat mensen het binnen haalden
via de grote vracht. Dat zie je ook meteen. Dat waren dan van die vier-
kante kilopakketten met van die stempels erop. Daar kocht ik ook wel van.
Je kunt trouwens precies zien aan de coke waar het vandaan komt. Het
kwam meestal van Curaçao. Je kunt het zien aan de manier van verpak-
ken. Als je wilt kopen van de grotere vrachten, dan moet je niet aankomen
met de vraag of ze drie ons hebben. Dat gaat echt per kilo. Die kilo’s heb-
ben ook emblemen. (…). Dat komt vaak van de vrachtschepen. (R48)

4.5  Cocaïnetussenhandel: polydrughandel en domein van drugsmakelaars
Het niveau van de cocaïne tussenhandel (na grootschalige import) lijkt
bijna altijd eenvoudig samen te kunnen gaan met de handel in ander-
soortige drugs. Zeker als de afnemer in het buitenland zit en meerdere
soorten drugs wenst, zijn er maar weinig barrières voor de deelnemers
op dit niveau om dergelijke mixturezendingen samen te stellen. 

Als je kijkt naar de drugsmarkt in Nederland dan lijkt het wel een beetje
op een drugs supermarkt. Er zijn ook zo veel mensen die mee doen. Ik ken
eigenlijk niemand die puur en alleen in de cokehandel zit. Ze doen er
altijd andere dingen bij. Natuurlijk was het bij een paar wel de hoofdzaak,
maar ik weet honderd procent zeker dat die er ook ander dingen naast
deden. Vaak gaat het dan om pillen. (R49)



Heroïneleveranties lijken op het niveau van drugstussenhandel in deze
groep respondenten een ondergeschikte rol te spelen. Slechts hoogst zel-
den gaat deze drug samen met andere drugs als er sprake is van een
gemengde levering (meerdere soorten drugs). Sommige respondenten
spreken zich, al dan niet sociaal wenselijk antwoordend, uit over verder-
felijkheid van de stof; anderen zien vooral de in hun ogen strikt gesloten
wereld van de Turken (aan wie ze deze handel vooral toeschrijven) als
een struikelblok om deze drug in grotere hoeveelheden te verhandelen. 

Met heroïne wil ik niets mee te maken hebben! Dat is verdriet. Heb ik
nooit iets mee willen doen. Kankerzooi! (R51)

Ik heb moeite met de heroïnehandel. Vooral vanwege het soort mensen dat
zich met deze handel bezighoudt en waar je ook mee wordt geconfronteerd
als je deel uit gaat maken van dat handelscircuit. Het loopt te vaak anders
dan je gedacht had. Het is ‘pechhandel’ met veel hoofdpijn. Echt een scene
op zich en als je daar niet in zit, is het lastig. (R46) 

Nee, heroïne is principieel geen handel. Mijn baas wil er niets mee, hoe-
wel er soms wel mogelijkheden zijn. Laatst heeft hij nog een aanbod om
25 kilo te vervoeren afgeslagen. (R45)

In dit segment van de drugshandel komen ook uitdrukkelijk de bemid-
delaars tussen de verschillende partijen in beeld. De meest voorkomen-
de vorm die tijdens de gesprekken kan worden genoteerd, is die van een
handelaar in een bepaalde drug die door een van zijn afnemers wordt
gevraagd of hij ook kan zorgen voor een andere soort drug (bijvoorbeeld
cocaïne). Maar ook leveranciers die vragen of de handelaar nog andere
kopers kent, geldt hier als regelmatig voorkomende illustratie van de
makelaarsrol. 

De cocaïne die via ons gekocht werd, kostte rond de €23.000. Het hangt
er natuurlijk ook vanaf hoeveel er op de markt is. Wij gaven het dus bij-
voorbeeld voor €23.000. Zelf betaalden we rond  €21.000. Het zijn geen
heel grote winsten, maar we hoefden er eigenlijk ook niets voor te doen.
We hadden ook mensen die reden voor ons. Bij tien kilo kregen wij dan
het geld, inclusief onze kosten voor bemiddeling. De rest ging naar de
leverancier. Je hebt dan eigenlijk alleen maar twee partijen aan elkaar
geknoopt. (R54)

Ik heb ook wel in de tussenhandel gezeten. Dat was relatief kleine handel
in vergelijking met wat later nog zou komen. Ik kocht bijvoorbeeld één
kilo in voor €22.500 en ik verkocht voor €24.000. Maar in die tijd deed
ik ook veel amfetaminehandel. Vooral de Engelsen waren goede afnemers
van dat spul. (R46)
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Veel handelaren zien het leveren van de andere drugssoort hierbij boven-
dien als een soort extra service aan de klant. Opvallend is dat het bijna
voor geen enkele respondent moeilijk blijkt om in voorkomende geval-
len ook een contact te vinden die de andere drugssoort zou kunnen leve-
ren. Zo is een van de respondenten wel eens gevraagd of hij ook aan
andere drugs kan komen. Het betreft de vraag van een klant om te zor-
gen voor 100.000 ecstasypillen met 140 mg MDMA. De respondent fun-
geert in dit geval als tussenpersoon en verdient er naar eigen zeggen ver-
der geen geld op. Hij weet echter wel degene te vinden die de pillen kan
leveren. De klant die om ecstasy heeft gevraagd, is een Nederlander,
maar de pillen blijken uiteindelijk bestemd voor verhandeling op de
Spaanse markt. 

Wat cocaïne betreft. Ik weet wel de mensen die honderden kilo’s hebben
liggen en waar ik zou kunnen aankloppen als ik iets nodig heb. En kopers
kom ik ook zo nu en dan wel tegen. De partijen cocaïne die ik door ver-
handelde als contactpersoon, waren altijd afkomstig van grote hoeveelhe-
den. Van die grote partijen ging het meeste ook weer meteen door naar het
buitenland. Ik heb zelf veel bemiddeld voor Engelsen. Dat was niet veel.
Dat ging dan per tien of per twintig kilo. (R52)

De beste relatiemakelaars beschikken over veel contacten, het liefst in zo
veel mogelijke verschillende sociale werelden. Bij een enkele respondent
lijkt daarbij het actief verbinden van verschillende partijen op een
bepaald moment zelfs belangrijker te worden dan de handel die hij zelf
doorgaans drijft. 

Er was bijvoorbeeld één man waar ik veel zakelijk mee optrok. Die had
dan een goede klant. Dan bedacht ik me dat ik wel iets zou kunnen rege-
len voor die klant. Dan ging ik naar degene toe van wie ik wist dat die het
had en dan bracht ik die twee met elkaar in contact. Over dat werk kreeg
ik een percentage. Naast deze jongen die vaak kopers had, kende ik ook
andere mensen die wilden kopen. Maar ik moet er aan toevoegen dat dege-
ne die dan op een bepaald moment iets nodig had, op zijn beurt ook weer
toegang had tot andere dingen die anderen op hun beurt weer wilden heb-
ben. Het was een spel met veel verschillende poppetjes. Ik kende op een
bepaald moment veel mensen. Op feestjes raak je aan de praat. Je hoort
iets en dan dacht ik vaak: ‘daar kan ik misschien wel iets mee’. Steeds meer
kwam ik in de rol van bemiddelaar. (R49) 

In het volgende hoofdstuk zoomen we nader in op distributie en ver-
koop van cocaïne bij kleinschalige importen.
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5 KLEINSCHALIGE COCAÏNE-IMPORT, DISTRIBUTIE

EN VERKOOP: STRUCTUUR EN WERKWIJZEN

De cocaïne die ik verkocht werd altijd gesjouwd, geslikt en soms kwam
het uit pakketjes. Het kwam nooit in grote hoeveelheden. Nee, zo groot
ben ik niet. Dat zou mooi zijn. Er zijn mensen die dat wel doen. (R56)

De lage aanschafprijzen van cocaïne in productie- of transitlanden en de
vele malen hogere prijs die consumenten overzee willen betalen, maken
het winstgevend de export/import van cocaïne ter hand te nemen, ook
al is de schaal waarop dat gebeurt (per smokkeltrip) relatief klein. Deze
kleinschalige cocaïne-importen vinden in de afgelopen jaren vooral
plaats via de luchthaven Schiphol. 

5.1 Luchttransporten
De respondenten met veel kennis over deze wijze van import komen
overwegend uit de groep Rotterdamse detailhandelaren. Ze hebben tal-
loze - vaak gedetailleerde - verhalen over deze smokkelroute en de wijze
waarop aansluitend de distributie in Nederland vorm krijgt. Zover het
hun kennis van de importmethode betreft, is deze daarbij niet zelden uit
eerste hand, omdat velen zeggen ooit een of meerdere van deze reizen te
hebben gemaakt47. Bij de meeste respondenten heeft die eigen ervaring
betrekking op het slikken van cocaïne. Slechts enkelen hebben zich ook
bezig gehouden met het smokkelen op het lichaam of het ‘sjouwen’ van
cocaïne, zoals het vervoer van cocaïne in de bagage veelal wordt
genoemd door deze respondenten. Over grotere partijen die in vracht-
transporten via de luchthaven het land in worden gesmokkeld, wordt
hier nauwelijks gesproken. 

Ik zelf ben drie keer heen en weer geweest. In mijn geval werk ik altijd met
bodypacks. Ik slik niet. Tot nog toe ben ikzelf altijd goed door de douane
gekomen. (…). De mensen die de spullen vanuit Colombia in containers
naar Nederland sturen en dus met veel grotere partijen werken, zijn niet
de mensen van wie wij onze spullen betrekken. Dat wil zeggen ik ken wel
wat van die mensen en er zitten ook wel Surinamers bij. De Surinamers
die met de Colombianen werken zijn vaak door hen in dienst genomen
omdat de Colombianen zelf teveel in de gaten worden gehouden door de
Amerikanen en andere douanediensten. Maar het is een gescheiden cir-
cuit. (R18)

Het feit dat de met name de detailhandelaren onder de groep respon-
denten veel ervaring hebben met het zelf importeren van cocaïne, lijkt te
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suggereren dat ze deze vervolgens ook zelf op de (lokale) gebruikers-
markt brengen. Dit is echter zelden het geval. Bijna zonder uitzondering
werken deze detailhandelaren in opdracht van anderen. Hooguit wordt
soms als beloning een klein deel van de gesmokkelde hoeveelheid cocaï-
ne in natura uitbetaald, maar in de meeste gevallen wordt de verleende
dienst betaald in contant geld. Met een reis verdient een koerier gemid-
deld tussen de €400 en €500 per honderd gram cocaïne. 

Die eerste keren werkte ik voor mijn oom. Ik kreeg dan ook een gedeelte
van de dope die ik bij me had om zelf te verkopen. (R22)

Het beeld rond deze vorm van cocaïne-import, is vooral dat van veel
kleine investeerders die - soms de financiële krachten bundelend - met
de juiste (familie)contacten in de voor de Nederlandse situatie belangrij-
ke cocaïnetransitlanden (Nederlandse Antillen en Suriname) smokkelrei-
zen organiseren. 

We hadden goede contacten aan de overkant; ook weer via, via. Ik heb een
oom die vroeger groot was op Curaçao. Hij had veel contact met de
Colombianen. Dat zijn mensen die fruit en vis komen verkopen op
Curaçao. Maar ze namen ook cocaïne mee. (…) Mijn oom was eigenlijk
degene achter het hele ding, maar omdat we familie zijn hebben we niets
te verbergen voor elkaar. (R56)

Dus iemand heeft €5000 en die laat dan twee jongens gaan. Dat gebeurt
de laatste tijd veel. Wij zijn wel voor een groot deel afhankelijk van dit
soort import. Die maat van mij regelt vanuit Suriname de handel. Hij
kan zorgen voor onsjes en kilootjes. Daar krijg ik dan ook mijn deel van
als ik iets voor hem kan verkopen. Het mag dus lijken of er grote organi-
saties bij betrokken zijn, maar dat is dus niet het geval. Het enige wat er
van organisatie te merken is, is dat men samenwerkt om de kosten en het
risico te beperken. (R13)

5.2 Financiering bij kleinschalige cocaïnetussenhandel
De inkoopsprijs van één kilo cocaïne varieert volgens antwoorden van de
respondenten op Curaçao van €1.800 tot €3.400. In Suriname zou tussen
€1.600 en €7.000 per kilo moeten worden betaald. De variatie in de
cocaïneprijzen overzee is nogal groot en wordt waarschijnlijk onder meer
beïnvloed door de verschillende tijdsperiodes waarover de responden-
ten spreken, de kwaliteit (versnijdinggraad) van de cocaïne en de hoe-
veelheden die aangekocht worden. Afhankelijk van afzetniveau (tussen-
handel of verkoop aan eindgebruiker), kwaliteit en gekochte hoeveel-
heid varieert de verkoopprijs in Nederland tussen de €25 en €50 per
gram. Gemiddeld neemt een bolletjeskoerier vijfhonderd gram mee. Bij
een dergelijke hoeveelheid zijn de verdiensten voor de organisator(en),
indien verkocht wordt aan de tussenhandel, minimaal een kleine €7.000.
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Bij verkoop aan de eindgebruikers is dat volgens de respondenten het
dubbele bedrag. Tabel 5.1 geeft - op basis van de informatie uit de inter-
views - een schatting van de inkomsten voor de diverse betrokken par-
tijen bij smokkel van vijfhonderd gram cocaïne vanuit een van de tran-
sitlanden met behulp van een slikker-koerier.

Tabel 5.1  Kosten en baten cocaïne slikkersreis bij verkoop in Nederland aan de tussen-
handel (bedragen in euro’s / hoeveelheid: 500 gram)

Kosten Baten

Aankoop cocaïne 1.200 Cocaïne 500 gram  à 27 13.500

Reis 900

Verblijf 450

Koerier 2.250

Verpakker 500

Tussenpersoon 1.350

Totaal kosten 6.650

Winst 6.850

Totaal 13.500 Totaal 13.500

Winstmarge 51%

Voor het ‘sjouwen’ van grotere partijen gelden andere getallen. Bij een
smokkel in de bagage van twintig kilo cocaïne, ziet de boekhouding voor
de reis er ongeveer als volgt uit: 

Tabel 5.2  Kosten en baten cocaïnereis ‘koffervervoer’ bij verkoop in Nederland aan de
tussenhandel (bedragen in euro’s / hoeveelheid 20 kilo)

Kosten Baten

Aankoop cocaïne

20 kg à 4.500 90.000 Cocaïne 20 kg à 25.000 500.000

Reis, verblijf, eten

voor een gezin 10.000

Omkopen douane

Ned. Antillen

20x1.500 30.000

Beloning koeriersgezin 

20 x 4.500 90.000

Totaal kosten 220.000

Winst 280.000

Totaal 500.000 Totaal 500.000

Winstmarge 56%
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Tot slot in deze getallenvoorbeelden de kosten en baten bij een transport
van Suriname per luchtvracht bestemd voor Schiphol. De financiële
boekhouding zou dan ongeveer het volgende beeld laten zien.

Tabel 5.3  Kosten en baten cocaïnereis vanuit Suriname ‘vrachttransport’ via Schiphol
bij verkoop in Nederland aan de tussenhandel (bedragen in euro’s / hoeveelheid 100
kilo)  (cijfers voor 2002)

Kosten Baten

Aankoop cocaïne

100 kg à 4.500 450.000 Cocaïne 100 kg à 23.000 2.300.000

Omkopen douane

Suriname 

20x1.500 25.000

Kosten Schiphol

(verschillende 

mogelijkheden 50.000

Totaal kosten 525.000

Winst 1.775.000

Totaal 2.300.000 Totaal 2.300.000

Winstmarge 77%

De winstmarge in het geval van de slikkerreis bedraagt in het eerste
voorbeeld 51 procent, terwijl bij het koffervervoer de winstmarge onge-
veer 56 procent is. De grotere investering levert hier dus een nauwelijks
ook een groter profijt op. Bovendien lijkt het vervoer per koffer vanuit
het oogpunt van ‘risicobeheersing’ minder efficiënt. Bij ontdekking gaat
dan in één keer immers wel een grote hoeveelheid cocaïne verloren.
Voordeel voor de initiatiefnemer(s) is natuurlijk wel dat bij succes er in
één keer een relatief grote partij cocaïne wordt binnengehaald. Afgaande
op deze voorbeelden is de winstmarge bij het vrachttransport het hoogst
(77 procent)48. 

Volgens de respondent die het laatste rekenvoorbeeld geeft, betreft het
hier een goede kwaliteit cocaïne (flakes of kristal), waarbij hij verder aan-
tekent dat de prijs in Suriname ook hoger kan liggen, indien men een
deel van deze hoeveelheid cocaïne op krediet besluit te kopen (rond
$6.000). 

72 Hoofdstuk 5

48 Bij dit ‘honderd kilo voorbeeld’ gaat het  natuurlijk niet meer om ‘kleinschalige’ import. 



5.3 Transportwijze en smokkelmethoden 
Belangrijke voorwaarden voor een geslaagde, kleinschalige smokkelope-
ratie met slikkers via de luchthaven zijn naast de juiste contacten in de
cocaïnetransitlanden, vooral ook het vinden van goede, (lees: betrouw-
bare) koeriers. Deze reizigers moeten aan een aantal criteria voldoen,
zoals: in grote geldnood zitten; er redelijk doorsnee uitzien; bereid zijn
om zes tot zeven ons cocaïne te slikken; geen openstaande boetes hebben
et cetera. De rekrutering van personen die aan deze criteria voldoen, ver-
loopt daarbij veelal via een tussenpersoon, zodat de eigenlijke opdracht-
gever voor de koerier(s) buiten beeld blijft. Om ervoor te zorgen dat er in
elk geval tijdens de voorbereiding gerekend kan worden op de loyale
medewerking van de koerier worden soms dwangmiddelen toegepast,
zoals het innemen van een paspoort of dreiging met fysiek geweld. Deze
voorbereidingen zijn in de praktijk echter lang niet altijd een garantie
voor een goede afloop van een smokkeltrip. Onderstaand interviewfrag-
ment, waarin een ‘gecontracteerde’ slikker vertelt hoe hij op het laatste
moment toch besluit af te zien van zijn reis, is daar een illustratie van.

De laatste keer ging het helemaal fout. Ik moest nog even de mouwen van
een jasje van mijn kostuum laten inkorten. Dat zou een half uur duren
en dat vond die meneer (de tussenpersoon) te lang duren. Maar eigenlijk
was hij gepikeerd, omdat het hem niet genoeg op zijn manier verliep. Ik
ben toen kwaad geworden en heb hem verteld dat ik al weken liep te wach-
ten tot dat de organisatie alles op orde had en in die tussentijd was ik mijn
uitkering kwijt geraakt doordat zij mijn paspoort bij zich hadden en daar
had ook niemand oren voor gehad. Ik heb toen van het ene op het andere
moment de handdoek in de ring gegooid. (R09)

Ook respondenten die vertellen over hun betrokkenheid bij het organi-
seren van smokkelreizen geven toe dat het niet altijd eenvoudig is om
geschikte kandidaten voor het koerierswerk te vinden. 

Het was moeilijk, maar niet onmogelijk om mensen te vinden die wilden
slikken. Je kon gewoon op straat zoeken naar gebruikers. We betaalden
vaak in cocaïne. Zo is het begonnen. Het was allemaal makkelijk. Wat we
ook deden, was gewoon cocaïne in de koffers stoppen zonder dat ze het
wisten. Dat ging vaak goed. We hadden goede contacten aan de overkant.
(R56)

Ik ben nu bezig met een transport dat uit Curaçao komt. Daar wordt het
rauw ingekocht. Voordat het op transport gaat, dat wordt het uitgekookt
met maagzout. Uitgekookt komt het dan hierheen. Dat is ook omdat het
makkelijker tot staafjes te maken is. Het transport is slikken, maar we
gooien er ook wel eens een koffer tussendoor. (…) Om die reden kom ik zo
af en toe ook op de Keileweg. Het is lullig, maar het is de realiteit. Ik zoek
in principe mensen die er nog redelijk uitzien. Het liefst een man en een
vrouw. Die bied ik dan veertien dagen vakantie aan. (R36)
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In veel gevallen komen de koeriers echter wel aan op de plaats van hun
bestemming, alwaar ze vaak worden opgevangen door de lokale (fami-
lie)connectie, al dan niet begeleid door een tussenpersoon die is meege-
reisd. In de regel duurt het verblijf enkele dagen tot weken, omdat het
geheel voor de buitenwereld moet lijken op een vakantietrip of familie-
bezoek. Dat is het feitelijk ook voor betrokken koeriers, totdat het
moment van slikken is aangebroken. Meestal gebeurt dit in de zoge-
naamde wikkelhuizen; kleine ambachtelijke bedrijfjes die zich hebben
toegelegd op het professioneel verpakken van cocaïne tot bolletjes die
het maagzuur kunnen verdragen. Veel koeriers gebruiken laxeermiddel,
om vervolgens met een schone maag gedurende de laatste twaalf uur
voor aanvang van de vlucht te beginnen met het slikken. 

Als ik zelf tegenwoordig een trip maak, dan ga ik voor vier weken naar
Suriname. Ik slik dan 120 bolletjes van tien gram. De douane op
Zanderije is betaald en op Schiphol heb ik nooit problemen. Door mijn
leeftijd en gedrag geloven ze dat ik op familiebezoek ben geweest. Ik ben
ongeveer twee dagen bezig met het uitpoepen van de handel. (…) In
Suriname logeerde ik bij mijn moeder. Dan worden de contacten gelegd.
Ondertussen heb ik de behandeling van een sjeik. Maar je moet niet den-
ken dat het gratis is. Elke cent die ze aan je uitgeven moet worden terug-
betaald. Als je te veel aanpakt dan krijg je bij afrekenen minder uitge-
keerd. Dat is natuurlijk enorm schijnheilig. De man waar ik voor werk,
stuurt per week ongeveer tien mensen heen en weer. (R29)

Over de inhoud van de cocaïnebolletjes bestaan geen eensluidende ver-
halen. Het merendeel van de geïnterviewden stelt echter dat het in de
regel gaat om gekookte cocaïne. Wijdverbreid onder de respondenten is
bovendien de mening dat het vanuit het oogpunt van gezondheid ook
beter is bolletjes met gekookte cocaïne te slikken. 

Ik slik alleen gekookte coke. Als een bolletje knapt dan is het met gekook-
te coke zo dat als je in staat bent om te kotsen, je nog een kans hebt om de
affaire te overleven. Maar met rauwe is het onherroepelijk binnen een
paar minuten met je gebeurd.(R31)

Ik slikte rauwe coke en dat is eigenlijk gevaarlijker dan gekookte. Bij de
base is het al hard. Bij rauwe coke is het meer puur. Als het mis gaat dan
gaat het schuimen en dan ben je dood. Ik ken mensen die daardoor zijn
overleden. (R57).

Terug op Schiphol is er, behalve de vanzelfsprekende spanning rond de
douanecontrole, bij sommige koeriers toch vooral ook de angst ‘afge-
haald’ (gegijzeld of ontvoerd) te worden door anderen dan vertegen-
woordigers van de oorspronkelijke opdrachtgever(s). 

Als de luchthaven dan eenmaal veilig is gepasseerd, is het eerstvolgende
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doel de plaats waar de cocaïne moeten worden afgeleverd; in de gesprek-
ken regelmatig omschreven als het ‘schijthuis’. Dit is de plek waar de
organisatoren van de trip zelf wonen; de woning van iemand die tegen
betaling gelegenheid biedt voor de aflevering en in een enkel geval een
hotelkamer. Indien de slikkers er in slagen hun kostbare waar in te leve-
ren, krijgen ze meestal uitbetaald in contanten en - zoals eerder gesteld -
soms in combinatie met een hoeveelheid cocaïne. Bij een onverhoopt ver-
traagde stoelgang blijkt het echter ook niet ongebruikelijk de waarde van
de missende handelswaar in mindering te brengen op de beloning. 

Het moet verteld worden dat veel bolletjesslikkers lang niet altijd niet
betaald krijgen waar zij recht op hebben. Vaak is het dan zo dat er tegen
de smokkelaar gezegd word dat er eerst wat spul verkocht moet worden
voordat er geld aanwezig is. (…) De slikker kan dan in het schijthuis
wachten tot hij een ons weegt, maar de opdrachtgever komt gewoon niet
weer. Om die reden heb ik ook de laatste keer dat ik geweest ben de helft
van mijn geld gevraagd toen ik halverwege mijn poepen was. (R08)

Naast het slikken van bolletjes cocaïne vormt ook het ‘sjouwen’ van
cocaïne een belangrijke smokkelmethode bij de kleinschalige import. In
de regel gaat het dan om enkele kilo’s per reis. Volgens de respondenten
zou daarbij nogal eens worden vertrouwd op personeel werkzaam op de
luchthavens van vertrek en aankomst, in verband met de nodige hand en
span diensten verrichten. Lang niet altijd is echter duidelijk of deze hel-
pers hun beloofde diensten ook daadwerkelijk zullen aanbieden. Mede
om deze reden worden de risico’s door de koeriers dan ook over het alge-
meen hoog in geschat. Daar staat tegenover dat zij bij het slagen van een
dergelijke reis aanmerkelijk meer geld kunnen verdienen dan een ‘slik-
ker’. Echter ook hier blijken de vooraf afgesproken beloningen soms
slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet te worden uitbetaald door de
opdrachtgevers.

5.4 Vervolgdistributie in Nederland: binnenlandse afnemers
Uit de interviews blijkt dat de kleinschalige import een belangrijke rol
speelt bij de leveranties aan de lokale cocaïnedetailhandel. Veel detail-
handelaren in Rotterdam, maar ook detailhandelaren elders in het land
(tussenhandelaren die spreken over hun eerdere loopbaan in de detail-
handel) verwijzen naar deze vorm van import als een voor hen belang-
rijke toevoerlijn. 

De mensen van wie ik koop, hebben een man of vier, vijf die ze eens in de
zoveel tijd op pad sturen. Dat zijn vaste mensen. Het zijn mensen van
wie de opdrachtgever weet dat ze ook terug zullen komen. Ze gaan soms
ook via België. (R14)

De kopers van cocaïne op de afleveradressen van de smokkel via de



luchthaven zijn in de regel tussenhandelaren, maar ook detailhandelaren
die komen voor tientallen, honderden grammen. Een enkele maal gaat
het daarbij ook om buitenlandse afnemers. Er wordt hier zelden recht-
streeks aan de consument verkocht. In één geval is er sprake van een
detailhandelaar die deel uitmaakt van een groep handelaren die hij zelf
omschrijft als een ‘inkoopcombinatie’. De groep detailhandelaren waar-
van de respondent deel uitmaakt, stuurt zelf regelmatig mensen op pad
om overzee cocaïne te gaan halen. De aldus geïmporteerde cocaïne
wordt vervolgens ook grotendeels op het niveau van de detailhandel uit-
gevent49.

Bij de afnemers van smokkel per koffer waarbij het al snel gaat om enke-
le kilo’s, zouden het ook vaak ‘kilokopers’ zijn die de cocaïne afnemen.
Per kilo zou voor de op deze wijze gesmokkelde cocaïne rond de €25.000
worden betaald door de tussenhandelaar. 

De lijn die loopt van kleinschalige cocaïne-import naar detailhandel kan
op basis van de interviews niet anders dan als bijzonder kort worden
omschreven. De meest voorkomende schets van de verschillende distri-
butiestappen is die waar de cocaïne kleinschalig wordt geïmporteerd,
waarbij een of meerdere financiers betrokken zijn. Zij verkopen de 
cocaïne vervolgens door aan tussenhandelaren die op hun beurt leveren
aan de cocaïnedetailhandel, maar in sommige gevallen heeft zelfs deze
tussenhandelaar geen rol, omdat de detailhandelaar direct zijn cocaïne
betrekt van degenen die de import hebben georganiseerd. 

Natuurlijk zijn er hier ook wel afwijkende beschrijvingen die laten zien
dat er soms sprake is van een extra stap in de distributieketen. De impor-
teur verkoopt dan in ons-partijen aan de tussenhandelaar en de tussen-
handelaar verkoopt op zijn beurt in tientallen grammen aan de volgende
tussenhandelaar die uiteindelijk de detailhandelaar bedient. 

Ik moet zeggen dat mijn oom ook klanten heeft die voor één of meer kilo’s
komen. En, die verkopen weer per honderd gram en de mensen waar zij
aan verkopen doen hun materiaal weer per 10 tot 25 gram van de hand.
Dan zijn er dus beduidend meer stappen dan in mijn geval. Ik ben dus
niet representatief. En als mijn oom vijf slikkers binnen krijgt dan heeft
hij toch ook al snel drie kilo liggen. (R22)

Enkele respondenten - in hun rol van tussenhandelaar - vertellen ook wel
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te hebben geleverd aan coffeeshops of cafés waarvan de eigenaren klan-
ten zeggen te hebben voor cocaïne. In de voorbeelden gaat het dan om
leveringen van 200 tot 500 gram. 

De andere, al eerder besproken afwijkende gang van zaken is die, waar-
bij de personen die de reis organiseren ook zelf de verkoop aan de con-
sument verzorgen. In een enkel geval wordt de aanvankelijke slikker bij
een volgende reis zijn eigen opdrachtgever, wat natuurlijk wel goede
contacten overzee veronderstelt. Zo bestaan de activiteiten van een van
de respondenten grofweg uit het regelen van mensen voor smokkel en de
verkoop van de cocaïne als die in Nederland is gearriveerd. De import-
methode bestaat uit het sturen van meerdere koeriers per keer (bolletjes-
slikkers) en sjouwers (altijd een gezinsverband, om minder argwaan te
wekken bij de douane). Deze respondent heeft zelf ook twee keer geslikt
(700 gram per keer); beide malen zonder problemen. De eerste keer reist
hij in opdracht. Van het geld dat hij de eerste keer verdient, koopt hij de
tweede keer zelf de cocaïne in, om deze voor een deel zelf te verhande-
len binnen de detailhandel. 

5.5 Cocaïnedetailhandel50

Het onderscheid tussen de twee soorten cocaïne (basecoke en snuifcocaï-
ne) vormt een bepalende factor in de detailhandel. Op dit niveau lijken
het op basis van de gesprekken tamelijk gescheiden handelscircuits. Zo
houden de detailhandelaren zich voornamelijk bezig met handel in één
van beide soorten cocaïne. Wat niet wil zeggen dat er bij een basecoke-
handelaar geen snuifcocaïne te krijgen zou zijn. De meeste basecokehan-
delaren vertellen echter daar slechts voor te kunnen zorgen als ze dat
verzoek ruimschoots vooraf hebben gekregen, zodat ze tijd hebben spe-
ciaal in te kopen. Omgekeerd is bij de meeste geïnterviewde snuifcoke-
dealers op aanvraag meestal ook wel basecoke te verkrijgen. 

Ruim tweederde van de geïnterviewde detailhandelaren verkoopt zowel
cocaïne als heroïne. Veel gehoord is daarbij de redenering, dat als je niet
van beide markten thuis bent, je minder klanten zal hebben. Toch is deze
combinatieverkoop niet bij iedereen populair. Een minderheid zegt zelfs
uit principe alleen cocaïne te verkopen.  Bij basecokedealers wordt op dit
punt vaak geantwoord in termen waarmee ze hun ‘morele bezwaren’
beschrijven, terwijl bij snuifcokedetailhandelaren juist de geringe vraag
van de klant als voornaamste argument wordt opgevoerd. 

Ik verkoop zelf geen bruin dat vind ik gif en ik wil niet verantwoordelijk
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50 Bij het beschrijven van de bedrijfsvoering van de Rotterdamse cocaïnedetailhandelaren
wordt uitgegaan van de meest actuele situatie zoals die tijdens het interview is ver-
woord. Sommige respondenten zijn echter al jaren actief in de cocaïnedetailhandel en
vertellen ook graag over het ‘verre’ verleden. Waar het voorbeelden van werkelijk ‘oude
handelspraktijken’ betreft staat dit aangegeven in de tekst. 



zijn voor de verslaving die mensen krijgen van de heroïne. Als iemand
ziek is vind ik dat echt erg. Ik zou die verantwoording niet aankunnen.
(R31)

Slechts een kleine minderheid van de cocaïnedetailhandelaren die zich-
zelf de kwalificatie snuifcokedealer geeft, handelt naast cocaïne ook wel
in heroïne. 

In het snuifcircuit is de vraag naar bruin erg klein. Er zijn er een paar die
weten dat ik het er ook bij doe en die vragen nog wel eens om een streep-
je bruin. Maar het blijft echt bijzaak. (R16)

Opvallend is het feit dat er nauwelijks detailhandelaren zijn die naast
cocaïne, eventueel in combinatie met heroïne, ook nog andere hard- of
softdrugs aanbieden. Zo blijkt hasj of (neder)wiet voor geen van deze
detailhandelaren lucratieve handelswaar en voor  handel in ecstasypillen
geldt hier evenmin grote belangstelling. Regelmatig wordt verkondigd
dat ecstasy toch in een ander circuit wordt verhandeld dan de
(base)cocaïne. 

Ik heb wel eens wel te maken gehad met ecstasy. Ik ken wel mensen die
handelen in die dingen. Maar het is voor mij nooit echt handel geweest.
Ik heb er wel eens een paar voor mijn nichtje gekocht. Verder niet. En
speed daar heb ik ook nooit iets mee gedaan. Eigenlijk alleen maar cocaï-
ne. En hasj ook niet. Ik blow best veel en ik heb altijd wel een blokje bij
me, maar niet om te verkopen. Dat is niet mijn ding. (R56)

Ecstasy was geen  handel voor mij. Ik had op een gegeven moment een
partijtje van 2000 pillen. Ik heb er vijf maanden over gedaan om er wat
van te verkopen. Dat is echt lang. Wat er nog van lag, hebben ze weer
meegenomen. Het waren ‘Smileys’. Zakken van honderd pillen. Die han-
del was niet winstgevend. Ze kwamen niet voor die pillen bij mij. Het
lukte niet, hoewel ik het wel zo aantrekkelijk mogelijk probeerde te maken:
drie voor een tientje. Ik had gewoon de verkeerde klantenkring op dat
moment. Die basecoke-mensen slikken geen pillen. De meeste mensen die
ecstasy gebruiken snuiven cocaïne. Ecstasy, speed en snuiven dat is één
slag. Daarnaast heb je de scene van heroïne en uitgekookte cocaïne. (R58) 

5.6 Netwerken van cocaïnedetailhandelaren
De contacten van Rotterdamse cocaïnedetailhandelaren lijken zich in
belangrijke mate te beperken tot de (functionele) relaties in de wereld
van drugshandel en -gebruik. Voor het dealen van cocaïne zijn daarbij
leveranciers, samenwerkingspartners en klanten van belang voor de
wijze waarop hun drugshandel vorm krijgt.

5.6.1 Leveranciers

78 Hoofdstuk 5



79Kleinschalige cocaïne-import, distributie en verkoop: structuur en werkwijzen

Een cruciaal contact voor de cocaïnehandelaar is zijn leverancier. Bijna
alle respondenten op dit niveau hebben er meer dan één. Het zijn in de
eerste plaats praktische overwegingen die leiden tot het inschakelen van
meerdere toeleveranciers. Het biedt immers de beste garantie voor een
constante voorraad. 

Je kunt nooit één leverancier hebben. Ik zit al jaren in de business. Ik heb
nu wel één goed contact, maar ik heb meerdere wegen. Als er een met
vakantie gaat moet je bij iemand anders terecht kunnen. Het is gewoon
een winkel. Je moet altijd coke hebben. Dat lukt je niet met één leveran-
cier. (R37)

Ik had een vaste leverancier, maar daarnaast drie of vier uitwijkadressen.
Je moet er nu eenmaal voor zorgen dat je altijd genoeg in huis hebt. Dus
voor de kerstdagen bijvoorbeeld altijd ruim inkopen. Bovendien kan je
mensen die verslaafd zijn niet zo maar in de steek laten door ‘nee’ te ver-
kopen. Bovendien krijg je ze ook niet meer weg als ze ziek zijn. Ze hebben
die drugs nodig. (R44)

Ook bij een trouwe relatie met één leverancier (in veel gevallen een fami-
lielid of een goede vriend), is er toch vaak nog wel iemand in de achter-
hand.

Ik koop voornamelijk in bij een en dezelfde persoon. Deze man ken ik al
jaren en hij is dan ook al tegen de zestig. Het wordt nog een probleem als
hij met pensioen gaat (grapje). Nee hoor, hij heeft een vaste maat die nu
eigenlijk alles al regelt en ik ben een van de weinigen die bij hem thuis
over de vloer komt. (…) Het gebeurt zelden of nooit, maar als er dan geen
handel is bij de man thuis dan heb ik nog een kennis waar ik terecht kan,
die ken ik ook al twintig jaar en hij is ook Nederlands maar vijf jaar ouder
dan ik en meestal kan ik bij hem niet meer dan 25 tot 50 gram halen, ter-
wijl ik normaal per 100 inkoop. (R12)

Over de wijze waarop het contact met de (nieuwe) leverancier tot stand
komt, wordt niet vaak expliciet gesproken. De keren dat dit wel gebeurt,
zijn er vooral verhalen over ontmoetingsplaatsen als café’s en coffees-
hops waar nieuwe contacten worden opgedaan. 

Ik had een Nederlandse leverancier, een oude man van een jaartje of veer-
tig. Hij leverde ook aan de X. Ze zaten altijd met zijn allen in het café en
op een gegeven moment zagen ze natuurlijk dat ik goed aan het verkopen
was. Hij is toen op mij afgestapt en toen aangeboden om bij hem te komen
halen. Hij had altijd een onsje, twee onsjes liggen. Ik betaalde bij hem
€ 1.900 voor een ons. Dat is spotgoedkoop. Dat was uitgekookte coke.
(…) Maar het kon nog goedkoper. (…) In de coffeeshop leerde ik ook een
Surinaamse jongen kennen. Die kon leveren voor €1.700 per ons. Hij



had coke uit Bolivia vanuit Suriname. Dat ben ik gaan doen, want ik ben
geen dief van mijn eigen portemonnee! (R58)

De hoeveelheid cocaïne die detailhandelaren per keer zeggen in te kopen
verschilt. Soms gaat het slechts om enkele grammen per transactie, waar-
van dan vaak ook nog een deel bestemd is voor eigen gebruik. Grotere
hoeveelheden - tientallen grammen - en enkele keren honderden gram-
men of meer komen ook voor. Een schatting op basis van alle verhalen
leert dat de inkoop bij de meerderheid van deze handelaren per keer zel-
den boven de tien à twintig gram uitkomt. Slechts enkelen zeggen per
keer grotere hoeveelheden in te kopen. Enkele detailhandelaren geven
voorbeelden van hun respectievelijk kleine en grotere inkoopstrategieën.

De grammenkoper:
Mijn inkoop ligt meestal tussen de twee en halve gram en de vijf gram.
Het gebeurt ook wel dat ik een gedeelte koop en er een gedeelte bij pof. Dat
reken ik dan later als ik weer kom inkopen af. Dat gebeurt als ik bijvoor-
beeld met een meisje ben weg geweest en wat te veel gesnoept heb waar-
door ik mijn inkoop niet helemaal kan betalen. Ik reken dat altijd eerlijk
af, omdat ik ook mijn trots heb. (R33)

De tientallen grammenkoper:
Voor vijftig gram inkoop betaal ik €20 / €25. Ik verkoop dan per ons voor
het dubbele. Ik heb nu een klant die komt één maal per maand voor  €500
halen. Het is een Duitser. Ik geef hem dan vijftig zakjes van een tientje.
Hij wil ook wel eens andere dingen of gemixed. Dus dan krijgt hij voor
dat bedrag: snuifcoke, basecoke en heroïne. Maar hij verdient er ook weer
aardig op, want van het ene zakkie dat ik hem geef van €10, maakt hij in
Duitsland vijf zakkies. (R16)

Bij de leverantie aan de cocaïnedetailhandelaren lijken binnen deze
groep respondenten vooral Surinamers, Antillianen, Marokkanen en
Nederlanders een belangrijke rol te spelen. Voor de respondenten die
naast cocaïne ook heroïne verkopen, is de leverancier er - zeker als het
om tientallen grammen gaat - veelal van Turkse herkomst. Voor de klei-
nere hoeveelheden (grammen) heroïne zeggen de detailhandelaren zich
echter vaker te wenden tot Surinamers en Marokkanen51. Een enkeling
zegt in dit verband een Pakistaanse connectie te hebben. Volgens de
snuifcokedealers hebben de meeste van hun leveranciers een
Nederlandse achtergrond. Daarentegen zou de levering van basecoke
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51 De vraag, in hoeverre detailhandelaren in de loop van de jaren te maken hebben gehad
met momenten van schaarste, waar het inkoopmogelijkheden van cocaïne betreft, lijkt
nauwelijks relevant. Slechts rond de feestdagen in december en in de periode van de
Ramadan zou het volgens enkele respondenten soms moeilijker zijn om aan cocaïne te
komen. De angst dan gepakt te worden en die dagen in de cel door te moeten brengen
zou leveranciers er dan soms toe brengen wat voorzichtiger te zijn met de verkoop-
transacties.
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aan detailhandelaren - naast Antilliaanse en Surinaamse leveranciers -
vooral ook Marokkaanse toeleveranciers kennen. 

5.6.2 Partners 
Leveranciers en klanten zijn een voorwaarde om handel te kunnen
bedrijven. Partners in de handel zijn daarbij een optie, maar lang niet alle
cocaïnedetailhandelaren werken samen met een ander bij drugstransac-
ties. Respondenten die wel samenwerken met iemand geven onder meer
als argument, dat er op deze wijze ten minste altijd iemand beschikbaar
is om klanten te bedienen. Bovendien schept het in hun ogen de moge-
lijkheid de klantenkring te laten groeien. Een dealer die alleen werkt zal
immers slechts een beperkte groep gebruikers kunnen bedienen. Naast
de mogelijkheid meer klanten te kunnen voorzien van cocaïne, speelt
ook het veiligheidsaspect een rol. Zo kan bij het verhandelen van hard-
drugs de fysieke aanwezigheid van een partner eventuele rippers op
afstand houden. Ook tegenover de politie kan het met zijn tweeën slui-
ten van verkooptransacties voordeel hebben: de een verkoopt, terwijl de
ander de voorraad op zak heeft. In een aantal gevallen is er zelfs sprake
van meer dan één partner, waarbij de rollen strikt zijn verdeeld, zoals in
onderstaande voorbeelden wordt beschreven.

Op dit moment werken we met zijn drieën. Het is zo dat we samen wat
geld ingezet hebben en toen hebben we ingekocht. Een van ons regelt de
inkoop en een regelt het thuiswerk zoals het balletjes maken. De derde
doet de verkoop en dat ben ik dus. Nu is het op dit moment zo dat het voor
de andere jongens goed zaken doen is, maar ik zelf houd er dus weer niets
aan over, omdat ik alles oprook. (R06)

We waren met een groep van vier man. Eén deed nachtdienst, een de dag-
dienst, een deed het financiële gedeelte en een was de ‘collector’; de man
die de pofrekeningen int. Die laatste zorgde ervoor dat de rekeningen niet
te hoog opliepen. Die zorgde er ook voor dat zo iemand niet naar een
andere dealer ging om alsnog te scoren. Dat doen ze vaak. Dat kan je dus
voorkomen. We namen ook preventieve maatregelen. Paspoort of ID afne-
men. (R58)

De overige respondenten zeggen bij voorkeur zonder partner te werken.
Hieraan ligt overigens niet altijd een bewuste keuze ten grondslag. Zo
geven sommigen toe dat het simpelweg moeilijk is een betrouwbare han-
delspartner te vinden. Anderen zien het werken met een partner en het
daardoor opbouwen van een grotere klantenkring als een risico, waar-
mee de kans op problemen allen maar wordt vergroot. Geheel zelfstan-
dig opereren met een relatief kleine klantenkring geeft in de ogen van
deze respondenten dan minder kans op narigheid met opsporingsamb-
tenaren. 

5.6.3 Klanten 



De consumenten van cocaïne vormen voor de detailhandelaren uiteraard
een belangrijk contact. Tegelijkertijd zien veel van de cocaïnedealers hun
klanten ook als een grote risicofactor52. Daarom zijn lang niet alle detail-
handelaren gecharmeerd van een zo groot mogelijke klantenkring. 

Ik heb klanten die ik al jarenlang heb. Er komt een enkele keer wel eentje
bij. Maar niet veel. Ik heb genoeg aan die tien, vijftien klanten. Ik wil ook
niet meer risico’s nemen. Je hoeft er maar een bij te hebben die je niet kan
vertrouwen. Dan is iets wat ik in tien, vijftien jaar heb opgebouwd in één
keer naar de kloten. Ik houd de voorraad ook altijd beperkt. Ik heb maxi-
maal veertig, vijftig gram liggen. Als dat op is, ga ik nieuw halen. Ik ga
niet met kilo’s lopen sjouwen. Ik wil niet groter groeien. Het is genoeg als
ik mezelf daarmee kan bedruipen. (R14)

Ik heb weinig problemen met de politie. Dat is omdat ik me op de vlakte
houd en mijn klantenkring niet te groot laat worden. (R32)

De kopers die hun cocaïne afnemen van snuifcokedealers worden tijdens
de gesprekken steeds in gelijksoortige bewoordingen omschreven. ‘Nette
mensen’ zouden het zijn die ‘gewoon werken’53. Het zijn in de ogen van
deze snuifcokedealers bovendien mensen die zelden problemen maken;
niet zeuren over de prijs en al helemaal geen ‘beterschapjes’ nodig heb-
ben54. 

Het snuifcircuit is totaal verschillend aan het basecircuit. Alleen de taal
al is compleet verschillend. Ook de standaard is hoger. Het gaat ook
meestal in grotere partijen. Het is echt meer op niveau. Het is ook meer
elitair. (R36)

Ik ging rondrijden op de scooter. Dus ik leerde die hele markt kennen. Ik
deed snuifcoke. Ik kwam bij nette klanten. Die zien eruit zoals jij en ik.
Jonge en oude gasten. Iedereen snuift (R58).

Tot de klanten behoren ook bezoekers van uitgaansgelegenheden. Een
deel van de snuifcokedealers geeft aan ook op deze plaatsen regelmatig
handelswaar te slijten. 

Discotheken doe ik ook, maar er zijn er niet zo veel meer. Ik kan overal
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52 Koopverklaringen van klanten zijn voor Justitie een belangrijk bewijsmiddel bij de straf-
rechtelijke vervolging van harddrugdealers. Een van de respondenten, een inmiddels
gedetineerde cocaïnehandelaar die enige tijd op het niveau van detailhandel actief was,
kreeg bijvoorbeeld tientallen verklaringen van klanten in zijn proces-verbaal waaruit
bleek dat ze bij hem klant waren geweest. 

53 Taxichauffeurs worden door de respondenten relatief vaak genoemd als afnemers van
snuifcocaïne. Onduidelijk is daarbij of ze dan zelf gebruiker zijn of doorverkoper. Beide
rollen worden genoemd. 

54 Illustratief voor de scheiding tussen beide cocaïnescenes is het feit dat sommige van de
snuifcokedealers niet bekend zijn met de term ‘beterschapje’, terwijl dit in de basecokes-
cene toch een veelvuldig gebezigde term is die cocaïnegebruikers bij gebrek aan finan-
ciële middelen de service biedt een kleine hoeveelheid harddrugs op krediet af te nemen. 



naar binnen. Ze kennen me allemaal. De portiers zijn blij als ik er ben. Ze
krijgen een inkoopprijsje. Althans, wat zij denken dat de inkoopprijs is.
Vooral als je goede kwaliteit hebt. (…) Ik ben echt zeven dagen in de week
bezig met de handel. Als je zelf niet gebruikt, dan kan je er goed van
leven. (…) Ik neem altijd kleine hoeveelheden mee. Een paar pakjes van
een gram op zak hebben, is immers nog eigen gebruik. (…) Maar mensen
hebben meestal een voorraad voordat ze gaan stappen; in de discotheek
kopen, is meer als je plotseling wat extra wilt hebben. Ik ben er meer voor
die toevoer. (R10)

Het profiel van de klanten van de basecokedealer wordt veelal omschre-
ven in termen van de zware druggebruikers, die in de marge van de
maatschappij plegen te leven. Ook omschrijvingen als ‘junkies’ of ‘losers’
zijn regelmatig te noteren. In de ogen van de meeste detailhandelaren
zijn het vooral lastige klanten, die voordat je er erg in hebt, allerlei over-
last veroorzaken rond de plek waar wordt gehandeld. Bovendien zijn het
mensen die sneller de aandacht trekken van de politie. Hierbij geeft een
enkeling wel aan ambivalent te staan in zijn (economische) voorkeur
voor het soort klanten. Immers: snuifcokegebruikers zie je vaak pas rond
het weekend, terwijl de basecokegebruiker altijd ‘trek’ heeft. 

Kijk die ‘nette mensen’; die snuivers gebruiken niet door de week. Dan
moeten ze werken om in het weekend uit te geven. Maar die uitgekookte
coke dat is voor de junkies en die hebben 24 uur per dag zeven dagen in
de week handel nodig. Dat is de 24-uurs economie. Die ‘uitgekookte coke’
dat loopt zo hard. (…). (R58) 

De wijze waarop het contact met klanten tot stand komt, hangt af van de
manier waarop de detailhandelaar zijn waren aanbiedt. Grofweg is er
dan in deze groep respondenten een onderscheid te maken tussen straat-
handelaren en handelaren van wie de mobiele telefoon het belangrijkste
gereedschap is bij de verkoop. Cocaïnedetailhandelaren die vanuit een
pand verkopen zijn nauwelijks aanwezig in deze respondentengroep.
Voor straathandelaren betekent het dat zij zich op voor gebruikers beken-
de plekken ophouden en veelal afwachten tot ze worden aangesproken.
De mobiele dealers kunnen alleen telefonisch benaderd worden. Na de
telefonische afspraak vindt de transactie plaats op een afgesproken plek
in de stad. Een bestelling klinkt dan bijvoorbeeld als volgt: Hallo met
Miko. Alles goed? Heb jij voor mij tien / tien? Over een kwartiertje naast de
C1000? Goed oké? Zie je zo. Waarbij tien / tien in dit gespreksfragment
staat voor €10 cocaïne en voor €10 heroïne55. Mobiele cokedealers zullen
overigens slechts dan komen, als de klant bekend is of als hij is geïntro-
duceerd door een andere (reeds bekende) klant. Daarnaast zijn er ook
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55 Dit betekent in de praktijk ongeveer een kleine kwart gram cocaïne en rond 0,4 gram
heroïne.



cocaïnedetaillisten die zich van meerdere verkoopwijzen bedienen:
zowel de mobiele telefoon als een rondje op straat lopen, zijn dan mid-
delen om contact te onderhouden met potentiële kopers. Een enkele
detailhandelaar houdt daarbij uitdrukkelijk rekening met de plek waar
zijn potentiële (basecoke) klanten periodiek verschijnen. 

Je kan gewoon veel geld verdienen met drugs. Er zijn mooie periodes.
Vooral als de gebruikers hun uitkering krijgen. Dat is een goede tijd. Dan
beuren ze. Dan ga ik vaak staan bij de plek waar ze hun geld komen halen.
Dan komen ze allemaal. Er zijn dagen bij dat je zo vier, vijf duizend euro
pakt. Die gebruikers krijgen allemaal een aardig bedrag per maand en ze
hoeven niets te betalen. Ze gebruiken alles van hun uitkering aan dope.
(R56)

Meer in het algemeen geldt onder de detailhandelaren de wetenschap
dat de periode tussen plusminus de 10e en 21e van de maand de beste tijd
is voor de verkoop, omdat de meeste gebruikers rond deze tijd hun uit-
kering ontvangen. 

5.7 Prijsbepaling in cocaïnedetailhandel
Het verschil in inkoopprijs, zowel bij de basecoke als rauwe (snuif)coke,
kan voor een deel worden verklaard door de verschillen van ingekochte
hoeveelheden per transactie. De prijs kan verder ook worden beïnvloed
door de mate waarin dealer en tussenhandelaar elkaar kennen c.q. al
vaker zaken met elkaar gedaan hebben. Verder geldt dat bij aankoop van
een grotere hoeveelheid de prijs per gram in de regel gunstiger is en dat
goede vrienden in de regel een nog gunstiger prijs kunnen bedingen56.
Ten slotte bepaalt ook het niveau van de tussenhandelaar - voor welke
prijs heeft hij kunnen inkopen - natuurlijk de prijs die de detailhandelaar
uiteindelijk moet betalen. In 2004 variëren de inkoopprijzen van rauwe
cocaïne voor detailhandelaren per gram tussen de €20 en €30.

Op het moment betaal ik, bij inkoop per ons, per gram ongeveer tussen
€20 en €23  voor een goede onversneden kwaliteit. Ik betaal dus €2000
tot €2300 per ons. Maar dan heb ik echt wel een kwaliteit die smelt op de
hand om het zo maar te zeggen en dat is iets wat je van de kwaliteit op
straat niet kan zeggen. (R12)
Onze inkoop ligt meestal rond de honderd gram. We rekenen dat altijd
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56 De straatprijs voor eindgebruikers van basecoke per gram schommelt in Rotterdam
medio 2004 rond €40 voor één gram. Aankoop van een balletje basecoke kost gemiddeld
€10 en bevat ongeveer twee ‘strepen’ (ruim  0,2 gram). Een balletje bruin (heroïne) kost
eveneens €10 en bevat drie tot vier strepen heroïne (0,3 - 0,4 gram). Vooral de cocaïne-
consumenten in de harddrugscene kopen over het algemeen kleine gebruikershoeveel-
heden in balletjes. Het spreken van prijzen per gram is in deze scene niet gebruikelijk.



direct af maar het gebeurt wel dat we een klant hebben voor een grotere
partij en dat wordt dan voorgeschoten. Wat we inkopen is altijd rauw en
de prijs ligt gemiddeld rond de €30. Voor zover ik weet, kopen de meeste
detailhandelaren rauwe in dat geeft ook de kans om de boel nog wat op te
mengen zodat de winst wat hoger komt te liggen. Dit is met de huidige
prijzen vaak wel een must. Het koken van de handel gebeurt al naar
gelang de behoefte. (R06)

Na het intermezzo op de volgende pagina, waarin we een schets geven
van de loopbaan van twee cocaïnedetailhandelaren, gaan we in hoofd-
stuk 6 nader in op de achtergronden en beweegredenen van de deelne-
mers die betrokken zijn bij de verschillende stappen in de cocaïnedistri-
butieketen.  
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Loopbanen in de cocaïnedetailhandel: twee voorbeelden
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Luuk (dertiger) is een in Nederland geboren dealer in snuifcocaïne. Zijn jeugd
brengt hij door op een woonwagenkamp in een gezin met zeven kinderen.
Vanaf zijn dertiende komt hij in aanraking met drugs door zijn oudere broers
die al gebruiken; eerst blowen, maar kort daarna volgt ook cocaïne. Zijn school
(LTS) maakt hij niet af. Vanaf zijn vijftiende verblijft hij enige tijd in een jeugd-
gevangenis wegens tientallen inbraken. Na zijn detentie verhuist hij naar
Rotterdam. Aanvankelijk is Luuk dakloos en komt al snel in aanraking met het
harddrugscircuit. Tot zijn verbazing blijkt cocaïne op dat moment goedkoper
in de plaats waar hij oorspronkelijk vandaan komt dan in Rotterdam. Hij
besluit daarop in te kopen in de provinciestad om vervolgens in Rotterdam te
leveren. Luuk gebruikt tegenwoordig zelf gemiddeld twee gram cocaïne per
dag. De cocaïnehandel doet hij overdag telefonisch. Hij heeft een kleine vaste
klantenkring die hij zelf omschrijft als: een kring van ‘nette werkende men-
sen’. ‘s Avonds gaat hij op pad om in Rotterdamse uitgaansgelegenheden
cocaïne te slijten. 

Cairo is een Surinaamse man van achter in de veertig die begin jaren zeventig
naar Nederland komt. Hij maakt tegenwoordig deel uit van een groep van
Surinaamse cocaïnedetailhandelaren die ook heroïne verkoopt. De import van
cocaïne probeert de groep zoveel mogelijk in eigen beheer te doen. Cairo komt
uit een gezin met tien kinderen. Nadat hij met het gezin in Nederland is aan-
gekomen, belandt hij vrijwel onmiddellijk in de harddrugsscene op de
Rotterdamse Kruiskade. Wat niet onlogisch is voor hem, want ook in Suriname
is hij al bij de hasjhandel betrokken. Vanwege de goede verdiensten in de hasj-
handel heeft hij zijn school in Suriname (LTS) nooit afgemaakt. In opdracht
van zijn oudere broers gaat hij rond de Kruiskade hand-en-spandiensten in de
drugshandel verrichten. Kort daarna volgt het besluit om met een eerste start-
kapitaal (550 gulden) samen met zijn broers de handel in heroïne en hasj te
beginnen. Na zeven jaar dealen wordt hij opgepakt met enkele honderden
grammen heroïne. Ook een groot geldbedrag dat hij in de jaren ervoor heeft
opgespaard uit de drugshandel wordt in beslag genomen. Na anderhalf jaar
detentie begint hij binnen een dag weer opnieuw met de drugshandel. Hij gaat
heroïne en cocaïne dealen vanuit een pand. Een van zijn broers is dan inmid-
dels opgeklommen in de cocaïnehandel en levert alleen nog ponden en kilo’s.
Na verloop van tijd zoekt Cairo samenwerking met een aantal andere
Surinaamse detailhandelaren. Voor deze compagnons, en voor zichzelf is
Cairo inmiddels een aantal keren als bodypacker naar Suriname geweest om
cocaïne op te halen. 
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6 COCAÏNEHANDEL: LOOPBAANTRAJECTEN,
MOTIEVEN EN LEEFSITUATIE

Waar we in de voorgaande twee hoofdstukken nader zijn ingegaan op de
meer ’feitelijke kant’ van de cocaïnehandel in Nederland - hoe ziet de
distributieketen eruit en hoe werkt deze – bespreken we in dit hoofstuk
de vraag, welke factoren in het leven van onze respondenten verklarend
kunnen zijn voor hun betrokkenheid bij de cocaïnehandel. Hierbij beper-
ken we ons tot de loopbaan die actoren naar de verschillende niveaus
hebben doorlopen, hun motieven voor deelname aan de cocaïnehandel
en hun leefsituatie.

Indien we de achtergronden van alle respondenten in grote lijnen
beschouwen, hebben we eigenlijk te maken met twee categorieën deel-
nemers aan de cocaïnedistributieketen. Enerzijds is er de groep die gro-
tendeels bestaat uit problematische Rotterdamse frequente harddrug-
gebruikers van wie vele voor de financiering van hun verslaving leunen
op de verkoop van cocaïne binnen de detailhandel57. Anderzijds is er de
groep respondenten betrokken bij de cocaïnehandel in de sfeer van tus-
senhandel of import/export die vooral uit meer opportunistische over-
wegingen lijkt te hebben gekozen voor deze vorm van drugshandel. 

We richten onze blik eerst op de groep detailhandelaren (van wie onge-
veer driekwart zelf frequent druggebruiker is) en proberen daarbij ant-
woord te geven op de vraag wat voor deze respondenten het traject is dat
zij hebben afgelegd, alvorens deelnemer te worden aan de cocaïnedetail-
handel. Vervolgens zoomen we in op hun motieven voor deelname aan
de cocaïnedetailhandel en hun leefsituatie. Hetzelfde doen we vervol-
gens voor de groep respondenten die zich hebben gepresenteerd als deel-
nemers aan de cocaïnetussenhandel en/of cocaïne-import c.q. cocaïne-
export.

6.1 Trajecten naar cocaïnedetailhandel: eigen harddruggebruik als drijf-
veer

Je begint met gebruik en dan krijg je op een gegeven moment een aanbod
om wat geld te verdienen. Dan leer je andere mensen kennen. Het geld is
makkelijk te verdienen. En als je een achtergrond hebt van bajes in en
bajes uit, dan is er weinig keuze, want een normale baas neemt je niet
meer aan. Het is kiezen of kabelen. Ik heb toen gekozen om in de handel te
gaan. (R14)
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Voor de groep detailhandelaren is de kennismaking met het drugscircuit
als potentiële inkomstenbron vaak direct te herleiden uit het feit dat de
meeste zelf frequent harddrugs gebruiken. In bijna alle gevallen betreft
het basecoke. Van deze harddruggebruikers zijn de meeste op jonge leef-
tijd (rond hun twaalfde jaar) al begonnen te experimenteren met soft-
drugs en soms harddrugs. Voor het meerendeel vormt het gebruik van
hasj of wiet de eerste kennismaking met de wereld van roesmiddelen.
Gebruik van harddrugs volgt vaak echter al korte tijd daarna. Voor de
ouderen (veertigplussers)  in deze groep respondenten geldt bijna zon-
der uitzondering dat zij na hun ervaring met softdrugs als eerste hard-
drug heroïne gebruiken.

Voor deze respondenten (minus de twee nooit-gebruikers) geldt dat hun
harddruggebruik er mede toe heeft geleid, dat indien zij alternatieve
inkomstenbronnen zoeken, wat vaak het geval is, deze vooral gerela-
teerd zijn aan de mogelijkheden die de harddrugscene biedt. 

De respondenten zijn over het algemeen dus al op jonge leeftijd goed
bekend met de mores van het drugsscene. Bovendien hebben zij er in de
loop van de tijd vaak ook hun vriendenkring gevonden. Vooral dit circuit
biedt hen dan mogelijkheden tot alternatieve verdiensten, zeker als blijkt
dat reguliere, legale werkzaamheden onvoldoende geld opleveren of niet
langer te combineren zijn met de lichamelijk en mentale gevolgen van
harddruggebruik en ook een werkloosheid- of bijstanduitkering onvol-
doende financieel soelaas biedt. Daarbij geldt dat de jongeren in deze
groep respondenten (hier: jonger dan veertig jaar) meestal een korter tra-
ject afleggen, voordat ze in de cocaïnedetailhandel belanden. Gezien de
huidige populariteit van het cocaïnegebruik, is dit ook niet geheel
vreemd. 

Ik was van snuiven overgestapt op het roken van coke en toen was het hek
van de dam. Als ik vrijdags mijn geld kreeg was ik in een paar uurtjes al
weer blut en had ik niet eens geld meer voor sigaretten; laat staan eten.
Dus toen kwam er van werken ook niet veel meer terecht. (R06)

De alternatieve werkzaamheden (binnen de drugscene) voorafgaand aan
de loopbaan in de cocaïnedetailhandel waaruit de respondenten inkom-
sten putten, zijn onder meer de volgende:

- dealen van drugs (anders dan cocaïne); 
- transporteren van kleine hoeveelheden drugs (kleinschalige import via

luchthaven); 
- verlenen van overige hand- en spandiensten.

6.1.1 Dealen van drugs
Veel van deze respondenten hebben, vóórdat ze in de cocaïnehandel
belanden al ervaring opgedaan met het verhandelen van andere drugs-
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soorten. Vooral voor de ouderen gelden dan meestal hasj en heroïne als
belangrijke handelswaar. Het dealen in hasj gaat daarbij in tijd bijna altijd
vooraf aan het dealen in heroïne.

Rode draad is dat de druggebruikers, naarmate de tijd verstrijkt, op zoek
gaan naar een optimale kwaliteit drugs voor een redelijke prijs. De meest
vasthoudenden onder hen (met de al dan niet toevallig opgedane juiste
kring van leveranciers) worden op die manier ervaringsexpert (‘mensen
met een neus’) in het vinden van de goede drugs. Hierdoor krijgen ze in
de regel binnen korte tijd ook het vertrouwen van medegebruikers in
hun omgeving. De volgende stap is dan dat deze gebruikers al snel vra-
gen, ook voor hen van die aangename kwaliteit c.q. prettig geprijsde
drugs te regelen, waarmee deze druggebruikers dan feitelijk een nieuwe
detailhandelaar broodwinning bieden. 

Voor de respondenten die vervolgens ook beginnen met het zelf gebrui-
ken van heroïne, is de stap naar verhandelen ervan eigenlijk een meer
dan logische. Dat geldt zeker voor degenen die al een periode van veel-
al profijtelijke hasjhandel achter zich hebben. Leidraad bij dat besluit lijkt
vooral - nog meer dan in het geval van hasjhandel - de overweging dat
andere gebruikers ook nu weer moeten kunnen mee profiteren van het
feit dat er een goede, betrouwbare leverancier gevonden is. Dat je met
deze denkwijze opnieuw geld kan overhouden om het eigen heroïnege-
bruik voordeliger te kunnen financieren door extra in te kopen en ver-
volgens het deel dat niet voor eigen gebruik bestemd wordt met winst te
verkopen (kopen in grotere hoeveelheden is nu eenmaal voordeliger) is
dan weer meegenomen. Daarmee een nieuwe stap zettend op het pad
van kleinschalige drugsdistributie. 

Toen kwam de heroïne op de markt. Dat was voor ons Surinamers iets
nieuws en het heeft op den duur de hasjhandel verdrongen. Het gaat
automatisch. Je bent een hasjroker en omdat dat al in het illegale circuit
lag kwam je ook in aanraking met heroïnerokers. Omdat de winst daarop
hoger was, gingen we daar dan ook in handelen. Weer iets later komt daar
dan ook de cocaïne bij, maar dan hebben we het alleen nog over snuiven.
Van roken is dan nog geen sprake. Het is een opeenvolging van zaken dat
je ook daarin gaat handelen. Geld is tenslotte geld. (R19)

6.1.2 Transporteren van drugs: kleinschalige cocaïne-import 
Zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, zijn het bijna uitsluitend de deel-
nemers op het detailhandelniveau die zelf ervaringen hebben met de
kleinschalige import van cocaïne. Zo maakt ruim de helft van de 37
respondenten uit deze groep detailhandelaren een of meerdere malen
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een dergelijke smokkelreis58. De Surinaamse en Antilliaanse responden-
ten zijn daarbij het meest actief binnen deze groep respondenten. De ove-
rige respondenten (de niet-smokkelaars) kennen bovendien meestal wel
mensen in hun  omgeving die zich op enigerlei wijze ook bezighouden
met de kleinschalige smokkel van cocaïne. 

6.1.3 Verlenen van overige hand- en spandiensten
De derde categorie alternatieve verdiensten gerelateerd aan de drugssce-
ne bestaat uit het vervullen van ondersteunende taken ten bate van de
bedrijfsvoering in deze sector. De respondenten noemen onder meer: het
werken in een draaipand (in dealpand als weger van de daar verkochte
harddrugs); het ronselen van potentiële kopers, ofwel het brengen van
kopers naar het juiste dealadres. Ook het portieren in de horeca kan tot
deze categorie worden gerekend. Het werk aan de deur blijkt enkele van
deze groep respondenten namelijk  al snel in aanraking te brengen met
de wereld van harddrugshandel.

Ik was 26 jaar toen ik trouwde. Ik stond in die periode regelmatig aan de
deur als portier. Dan komen er regelmatig mensen naar je toe die vragen
of je niet weet of er ergens iets te krijgen is. Of ze vragen je of je geen zin
hebt om voor hen eens iets te doen. (…) Toen ben ik een keertje meegegaan
met een aantal mensen als lijfwacht-chauffeur. Langzaan maar zeker
rolde ik er in. Het bleek dat degene die een groot aantal cafés bezat in die
stad dat die zelf groot in de handel zat. Daardoor kreeg ik contacten.
Mensen zagen in mij wel iemand die hun goederen wel goed zouden kun-
nen vertegenwoordigen. Dus zo gezegd zo gedaan. (R.05)

Naast de ‘horecaportier’ wordt er in de sfeer van hand- en spandiensten
ook nog de rol genoemd van het portieren bij een dealpand. Meer nog
dan in de reguliere horecabranche is het daar de taak de orde en rust te
bewaren in en rond het pand. En, ook hier geldt dat het een bij uitstek
een activiteit is die nuttige contacten kan opleveren voor een verdere
loopbaan in de drugsscene. 

6.1.4 Inkomstenverwerving buiten de drugsscene
Niet altijd vinden de respondenten hun bijverdiensten ter financiering
van het eigen gebruik op het terrein van activiteiten binnen de informe-
le economie van drugscene. Ook daar buiten de zijn de meeste met enige
regelmaat actief. 

Vermogenscriminaliteit
Waar het illegaal vergaren van financiën betreft, liggen die activiteiten
vooral op het terrein van de vermogenscriminaliteit. Het plegen van win-
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keldiefstallen is dan een van de meest genoemde bronnen van inkom-
sten, maar tegelijkertijd ook een activiteit die wordt aangeduid als min of
meer laatste redmiddel. Daarnaast rapporteert bijna een kwart van deze
respondenten een of meerdere inbraken te hebben gepleegd. Een op de
zes uit deze groep van 37 zegt een of meerdere gewapende overvallen op
zijn naam te hebben staan. Verder worden heling van gestolen goederen
genoemd en het plegen van fraude of daaraan verwante activiteiten
(brievenbus hengelen, voeren van een valse boekhouding, het werken
onder valse papieren et cetera). Tot slot melden respondenten veel zaken
die liggen in de sfeer van kleine overtredingen, daarbij worden vooral
geldbesparende handelingen genoemd, zoals het veelvuldig zwartrijden
in het openbaar vervoer.

Legale en semi-legale verdiensten
Omdat de meeste respondenten uit de detailhandel vaak al op jonge leef-
tijd hun school loopbaan voor gezien hebben gehouden, hebben de
meeste hun eerste werkervaring al op relatief jonge leeftijd. Frequent
genoemd zijn banen in de bouwsector; de zeevaart, de horeca en het win-
kelbedrijf (verkoper). Nadat de verslaving aan harddrugs een rol gaat
spelen in hun leven, zijn het echter vooral de hiervoor beschreven bij-
verdiensten gelieerd aan de drugsscene en vermogenscriminaliteit die
noodgedwongen steeds vaker een alternatieve inkomstenbron vormen.
Waar het ‘legale verdiensten’ betreft, verwijzen bijna alle respondenten
uit de groep detailhandelaren nu in de eerste plaats naar de uitkering
van de sociale dienst. Daarnaast is er een enkele keer ook nog wel spra-
ke van (semi)-legale, vaak kortdurende werkzaamheden Het betreft
meestal eenvoudig handwerk (klussen van één of enkele dagen in de
bouw of het schoonhouden van straten). Eén respondent zegt - door de
jaren heen - altijd te zijn blijven werken bij een baas, maar is drie maan-
den voor het interview werkloos geworden. Van alle respondenten op dit
handelsniveau is er slechts één respondent die naast de cocaïnedetail-
handel een volledige baan in loondienst zegt te hebben.

6.2 Motieven voor deelname aan cocaïnedetailhandel 
Het motief om uiteindelijk in de cocaïnedetailhandel een broodwinning
te zoeken, vloeit eigenlijk logisch voort uit het voorgaande. Het lijkt op
een bepaald moment in het leven van deze respondenten een aantrekke-
lijke verdienste in een scene die bijna alle respondenten vanuit hun eigen
gebruikersgeschiedenis door de jaren heen meer dan goed hebben leren
kennen. Ofwel: de gemeenschappelijke lijn hier is die van de frequente
cocaïnegebruiker die door zijn eigen verslaving ook in de cocaïnedetail-
handel een kans op aardige verdiensten ziet. 

6.3 Leefsituatie van cocaïnedetailhandelaren
Om de respondenten slechts te zien als cocaïnedetailhandelaar doet voor
de meeste eigenlijk weinig recht aan hun werkelijke situatie. De cocaïne-
detailhandel is voor de respondenten slechts één manier om geld te ver-
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dienen, evenals andere werkzaamheden die ze op enig moment verrich-
ten. Anders gezegd: niet voor iedereen in de respondentengroep is de
handel in cocaïne de enige inkomstenbron. De beste omschrijving van
deze groep respondenten is waarschijnlijk die van hosselaars of ritse-
laars; mensen die geneigd om wat op hun pad komt en winstgevend
belooft te zijn, hoe klein dan ook, aan te pakken. Zoals we hebben gezien
zijn dat in de aanloop naar hun deelname aan de cocaïnehandel vaak al
andere druggerelateerde bezigheden. Deze mengeling van inkomsten-
bronnen geldt in het verleden, maar ook vaak voor de periode rond het
interview. 

De mate waarin deze respondenten harddrugs (basecocaïne al dan niet
in combinatie met heroïne) gebruiken verschilt. Een van de responden-
ten rekent voor dat een gemiddelde basecoke-heroïnegebruiker momen-
teel €25 tot €50 per dag nodig heeft voor de aankoop van ‘wit’ (cocaïne)
en ‘bruin’(heroïne)59. Maandelijks betekent dat daarmee voor de eigen
drugsconsumptie ten minste een bedrag €750 nodig is. De meeste zelf-
gebruikende cocaïnehandelaren doen echter in de regel niet zodanig
goede zaken met cocaïneverkoop, dat ze hun maandelijkse financiën
rond kunnen krijgen; zelfs als daar een uitkering van de sociale dienst
nog bij wordt opgeteld, blijven er geldzorgen60. 

Als gevolg van hun eigen druggebruik en relatief geringe inkomsten zijn
de leef- en woonomstandigheden van deze groep detailhandelaren vaak
weinig florissant te noemen. Zo is er zelfs een aantal dat niet over vaste,
eigen woonruimte kan beschikken. Deze respondenten leiden rond de
periode van het interview een min of meer zwervend bestaan in de stad 61.
Onder hen zijn er die daarom gebruik maken van nachtopvang of een tij-
delijk onderdak bij een familielid. Eén respondent bivakkeert zelfs nood-
gedwongen in een tent ten tijde van ons gesprek. Daarnaast zijn er de
beter gesitueerden die een kamer of etage huren. 

Op dit moment zou ik zeggen dat ik een aan lager wal geraakte dealer ben.
Ik ben dakloos en mijn uitkering is mede als gevolg daarvan stopgezet. Ik
leef bij vrienden en familie en van wat ik met kleine hossel bij elkaar kan
scharrelen. (R08)
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59 Het basen of roken van cocaïne heeft een ander uitwerking op de gebruiker dan het snui-
ven ervan. Zo geeft het trekken van een base een flash die slechts tien tot vijftien minu-
ten duurt, terwijl het snuiven van een lijntje cocaïne een veel gelijkmatiger uitwerking
heeft. Het chinezen van cocaïne (de rook opzuigen vanaf verwarmd aluminium folie) zit
wat effect betreft in tussen snuiven en basen. 

60 Soms ook zijn het grote schulden uit het verleden die beetje bij beetje worden afbetaald
via een regeling met de Sociale Dienst, hetgeen de financiële situatie vaak nog uitzicht-
lozer maakt.

61 Het merendeel van de detailhandelaren heeft een verblijf in Rotterdam-Zuid (21).
Daarnaast komt de groep detailhandelaren uit Noord, het Centrum of uit een van de
Rotterdamse randgemeenten. Eén respondent is afkomstig uit Amsterdam, maar hij is
dagelijks in Rotterdam te vinden in verband met zijn activiteiten voor de cocaïnedetail-
handel.



Niet met alle zelf harddrug gebruikende dealers gaat het financieel
slecht. Sommigen lukt het in elk geval om rond te komen.

Zoals wij verkopen en met ons geld omgaan, zullen we er niet rijk van
worden we verdienen wel goed maar, het is niet ons streven. We kunnen
er goed van leven. Het helpt ons dus door het dagelijkse bestaan. Maar als
je in dit circuit rijk wilt worden moet je uitermate gewetensvol en spaar-
zaam zijn en dat zijn we niet. (…) Natuurlijk is het voor ons wel eens
moeilijk om uit de snoeptrommel te blijven maar zelfbeheersing is nu een-
maal het eerste vereiste als je gaat dealen. (R19)

Twee respondenten zeggen met de cocaïnehandel een bijzonder goed
belegde boterham te hebben. Het betreft niet-gebruikende detailhande-
laren, die waar het de cocaïnehandelactiviteiten betreft zo langzamer-
hand meer de status hebben van cocaïne tussenhandelaar dan van detail-
handelaar. 

Er gaat bizar veel geld in om. Ik heb nu  €450 op zak, maar jij wilt niet
weten hoeveel het is als ik aan het einde van deze dag thuis kom. Ik moet
de ronde nog maken (…). Ik kan er goed van leven. We leven echt in luxe.
(…) Ik hoop dat ik over vijf jaar kan rentenieren. Er komt natuurlijk een
moment dat je verzadigd bent. Ik heb nu eigenlijk alles waar ik het voor
deed, maar toch heb je nog niet genoeg. Dat is mensen eigen. Hebben,
hebben, hebben! (R37)

Voor degenen die wel een goede boterham hebben aan de handel geldt
echter dat het ogenschijnlijk eenvoudig verdiende geld ook weer net zo
makkelijk wordt uitgegeven. ‘Sparen voor later’ blijkt - ook bij goede ver-
diensten – blijkt dan toch al snel weer een meer theoretische mogelijk-
heid.

Als je geld wilt verdienen in de dopehandel dan moet je zelf niet gebrui-
ken, want als je €500 verdient dan rook je er ten minste €250 weer van
op. En, het geld wat je dan nog over hebt dat gaat op aan het feit dat je
geen zin hebt in de normale dagelijkse routine en dus eten uit een res-
taurant laat komen en meer van die gekkigheid. Nee, de eerste regel in de
dopehandel luidt niet voor niets: ‘don’t get high on your own supply’.
(R03)

Hoewel de cocaïnedetailhandelaren die hier aan het woord komen in
veel opzichten het ideaal van de succesvolle ‘vrije jongens’ lijken na te
streven, is de praktijk van de meeste respondenten dat ze er slecht in sla-
gen deze leefwijze te laten samenvallen met enig financieel succes. 

Tot slot: het opklimmen vanuit de detailhandelpositie naar een structu-
reel hoger niveau van cocaïnehandel lijkt niet eenvoudig voor de respon-
denten binnen de groep verslaafde detailhandelaren die hier aan het
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woord is. Er zijn van deze groep slechts enkele respondenten die dit lijkt
te lukken en dat zijn dan - zoals in het voorgaande aangegeven - de men-
sen die zeggen geen harddruggebruiker (meer) te zijn. 

6.4 Trajecten naar de cocaïnetussenhandel en cocaïne-import/export 
Het traject dat de 24 respondenten - vooral actief op het niveau van tus-
senhandel en import/export - afleggen, alvorens activiteiten te ontplooi-
en in de sfeer van cocaïnetussenhandel c.q. cocaïne import/export, lijkt
bij geen van hen in relatie te kunnen worden gebracht met het frequent
gebruik van harddrugs. Het betekent niet dat dit deel van de respon-
dentgroep uit louter geheelonthouders bestaat (hoewel er wel enkele
zijn), maar het gebruik van harddrugs blijkt, als daar al sprake van is,
over het algemeen eerder in de recreatieve sfeer te liggen. Daarbij moet
wel worden vermeld dat sommige respondenten aangeven periodes te
hebben gehad waarbij ze wellicht wat te stevig cocaïne hebben gesnoven.
Voor de uitleg van het traject dat deze respondenten leidt naar de cocaï-
nehandel lijkt het eigen harddruggebruik echter weinig aanknopings-
punten te bieden.  

De wegen waarlangs deze respondenten terecht komen in de cocaïne-
handel, evenals hun activiteiten binnen deze tak van drugshandel zijn
nogal uiteenlopend. Zo is een deel van die respondenten uit deze groep
al op jonge leeftijd begonnen met het verdienen van een boterham in de
wereld van illegale handel. Van de groep die al  jong betrokken raakt bij
drugshandel is het kenmerkend dat hier al een familielid in de business
zit. In enkele gevallen is dat de vader (vooral respondenten met een
Nederlandse achtergrond), maar ook een oom of broer (hier: Antillianen,
Surinamers) kan dan een belangrijke rol spelen. Voor hen lijkt de keuze
voor ’het vak’ dan bijna een vanzelfsprekende. Daarnaast zijn er enkele
jonge respondenten (twintigers) die vooral door eigen initiatieven in de
cocaïnedetailhandel belanden, maar vanuit deze positie al snel door-
groeien naar de tussenhandel. Een ander deel van de respondenten (met
name veertigers en vijftigers) vormt de meest diffuse categorie waar het
gaat om het traject dat leidt tot deelname aan de cocaïnehandel. We tref-
fen hier mensen aan met oorspronkelijk achtergronden in de transport-
sector, de horeca en taxibranche, die op heel uiteenlopende manieren uit-
eindelijk deel zijn gaan uitmaken van de cocaïnedistributie netwerken. 

6.4.1 Via familieleden 
Enkele respondenten krijgen van huis uit al een inkijkje in de wereld van
de drugshandel. Het gaat om mensen van wie de vader al in de jaren
zeventig in de hasjhandel zit. Het betekent dat ze ook al op jonge leeftijd
kennis maken met het milieu waarin hun vader zich beweegt en dan al
de contacten opdoen die hen later in hun eigen handel van pas zullen
komen. 

Mijn vader was een ouwe hasjboer. Hij was ook altijd aan het bedenken.
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Transportje zus en transportje zo. Contacten met chauffeurs et cetera. Hij
leverde veel hand - en spandiensten aan de grotere jongens. Ik distan-
tieerde me er aanvankelijk heel erg van. Mijn vader is trouwens nooit
opgepakt voor de handel. Hij is ook nooit gaan handelen in de bruin. (…).
Hij heeft nog meegekregen dat ik in de business ging. Niet direct door
hem trouwens, want hij vond het niks dat ik het deed. Ook al omdat het
harddrugs was. Hij zat op ‘soft’, dat ‘harde’ vond hij niks. Bij ‘soft’ krijg
je een klap voor je kop en bij ‘hard’ is het pistolenwerk, was zijn idee.
(R51)

Soms rept een respondent daarbij niet expliciet over de handel waarin
zijn vader betrokken is, maar gaat het daarbij blijkbaar meer om de bran-
che waar hij al op jonge leeftijd mee wordt geconfronteerd en waar zijn
vader onderdeel van was.

Mijn vader was portier bij (...). Daardoor werd ik meegezogen. Het is een
nachttent  maar er gebeurt daar natuurlijk ook veel meer. Het is nu wel
anders dan vroeger. De sfeer is anders. Sommigen kennen me nog wel.
(…). Het is en blijft wel mijn wereldje. Als ik in de buurt ben, moet ik ook
altijd even gedag zeggen. (R36)

Het zijn deze respondenten die van huis uit opgroeien in het milieu die
te kennen geven wel voordeel te hebben bij het feit dat hun vader een
bekende was in bepaalde kringen. 

Ik wist wel wat mijn vader deed, maar niet precies. Daar kwam ik later
dan weer achter. Ik kwam erachter toen ik zelf in het milieu terecht kwam.
Allerlei mensen bleken toen ineens mijn vader te kennen. (R51)

Voor enkele anderen zijn het ook familieleden die die het pad lijken te
effenen naar een loopbaan in de cocaïnehandel. Zo is er onder de respon-
denten een Antilliaanse jongen die via zijn oom die smokkelreizen orga-
niseert in de cocaïnehandel terecht komt. Ook een andere Antilliaanse
respondent komt via een familielid in de drugshandel terecht. Een
Surinaamse respondent komt via zijn in ecstasy handelende neef terecht
in het drugscircuit. 

Daarnaast zijn er respondenten die verhalen over vrienden over wie zij
het vermoeden uitspreken dat ze met de familieconnectie zodanig in de
drugshandel terecht komen dat ze meteen een streepje voor hebben in
het milieu. Vooral het beginkapitaal dat ze van hun vader krijgen zou
hen daarbij in staat stellen al snel ’hoog in te steken’. 

6.4.2 Via eigen initiatief 
In de reeks interviews met mensen die nu gevangenisstraffen uitzitten
voor hun deelname aan de drugshandel op het middenniveau c.q. voor
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import / export van drugs, treffen we ook enkele respondenten die al op
jonge leeftijd min of meer op eigen initiatief kansen hebben gezien in de
cocaïnehandel en deze ook hebben aangegrepen. Zo is er het verhaal van
een jonge respondent (begin twintig) die via het uitgaanscircuit in aan-
raking komt met ecstasydealers en zich realiseert dat daar voor hem mis-
schien ook wel een boterham in te verdienen is. Niet lang daarna gaat
deze respondent zelf pillen verkopen, waarbij ook cocaïne deel gaat uit-
maken van zijn handel. 

Mijn eerste handeltje is geweest tijdens het uitgaan. In die tijd nam ik wel
eens een pilletje. Ik ben toen gaan denken: het is moeilijk om eraan te
komen en er zijn veel mensen die het willen hebben. Bovendien werd er
goed voor betaald. (…) In de discotheek kostte een pilletje toen ongeveer
€5. Van het een komt dan het ander. Dan ga je eens met iemand praten
en dan spreek je een prijs af. Dat begint dan bijvoorbeeld met honderd pil-
len. Mijn eerste grote aankoop was 200 Mitsubishi-pillen. Ik moest er
toen €1 per stuk voor betalen. Toen moest ik dus wel uitgaan, maar dat
was geen probleem. Dat deed ik toch wel. (R49)

Een ander heeft zich op jonge leeftijd gespecialiseerd in het aankopen
van gestolen goederen en koopt in dat verband steeds vaker spullen van
harddrug gebruikers. Bovendien wordt hij als Marokkaan in het uit-
gaanscircuit vaak aangesproken met de vraag of hij wellicht cocaïne te
koop heeft. Hij zegt zich dan te realiseren dat er wellicht meer geld te
verdienen is met de handel in cocaïne, waarop hij, nadat hij relatief korte
tijd gewerkt heeft als detailhandelaar, leverancier wordt voor een deel
van de detailhandelaren in zijn stad. 

Toen dacht ik: ‘Laat ik dan ook maar ingaan op al die vragen’. Zo is het
een beetje begonnen. Het was eerst kleinhandel. Ik was al wel een bekend
mannetje. Ik deed in die tijd veel heling. Ik was een handelsfiguurtje. Ik
kocht scooters en apparatuur op. Ik kreeg de naam. Ze wisten dat ik aan
veel spullen kon komen. En, wat heel belangrijk was, was dat ik met heel
veel mensen goed kon opschieten. Ik kon ook vooral met oudere mensen
overweg. Negers, Molukkers, Marokkanen, Turken; iedereen mocht mij
wel en daar heb ik veel voordeel mee kunnen doen. (R48)

6.4.3 Via uitoefening van beroep 
Indien we de mensen bezien die via (soms vele) omwegen in de cocaïne-
handel terecht komen, dan valt op dat hun connectie met de drugshan-
del c.q. cocainehandel vaak tot stand komt door het beroep dat ze op dat
moment uitoefenen of op zijn minst met die achtergrond te maken heeft.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk gezegd, gaat het - binnen deze
groep respondenten - dan vooral om mensen met achtergronden in de vol-
gende sectoren: horeca- en taxibranche en (internationaal) wegtransport. 
Horeca
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De voorbeelden van de wijze waarop respondenten contact maken met
de drugshandel via hun werk in de horeca lijken deels op wat we eerder
hebben besproken bij de ’toeleidingstrajecten van de detailhandelaren’.
Ook hier zijn enkele respondenten die via hun werk als horecaportier
zelf de drugshandel als een goede verdiensten gaan zien en er vervol-
gens besluiten er ook zelf aan deel te nemen. 

Ik ben aanvankelijk voor nogal louche tenten gaan werken. Plekken,
waarvan iedereen weet, dat er bepaald volk komt. Er werd veel gebruikt
en ik kreeg ook steeds beter een neus voor mensen die blijkbaar succesvol
waren in de drugshandel. Dure Armani-pakken, dure auto’s en ook de
manier waarop sommige gasten geld uitgaven, zegt veel. Ik maakte al snel
kennis met een van deze mensen en ik besloot toen samen met een vriend
te gaan dealen in pakjes cocaïne. Dat hebben we trouwens maar even zelf
gedaan. Al snel lieten we anderen die pakjes uitventen. (R43)

Een andere respondent vertelt in dit kader hoe hij ooit als barman in con-
tact komt met iemand die hem vraagt of hij afzetmogelijkheden kan ver-
kennen voor cocaïne in uitgaansleven. Met de contacten die deze respon-
dent heeft opgebouwd met zijn werk in dit horeca-etablissement blijkt
dat niet al te ingewikkeld en binnen korte tijd fungeert hij als tussenper-
soon voor cocaïneleveranties aan de tussenhandel. 

Taxibranche
Enkele andere respondenten komen in aanraking met de wereld van
drugshandel via hun beroep als taxichauffeur. Zo blijkt in een geval een
vaste klant van de taxichauffeur een grote drugshandelaar. Naarmate ze
vaker met elkaar rijden, raakt de chauffeeur steeds meer ingewijd in de
handel en wordt hem zelf ook de mogelijkheid geboden om op beschei-
den schaal te investeren en vervolgens ook de revenuen te plukken van
de lucratieve handel62. 

Ik had een aantal vaste klanten. Een van hen was iemand die wel heel veel
moest reizen. Ik kreeg vaste prijzen van hem. Hij was een belangrijke
klant en ik werd al snel vriendschappelijk met hem. Hij bleek dus een
drugshandelaar te zijn. Ik kan niet zeggen dat ik het niet wist. Ik zag
natuurlijk wat er gebeurde. Ik heb bijna een jaar voor hem gereden. Dat
was bijna dagelijks. We reden niet met drugs. Het was meer bezoekjes
brengen bij dit koffiehuis en bij die coffeeshop. Veel telefoontjes. Hij was
de regelaar. (R54)

Een bijzonder voorbeeld in dit verband is het verhaal van een
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Colombiaanse respondent (eigenlijk administrateur van beroep) die in
zijn eigen land wordt gevraagd chauffeur te worden van een maffiabaas.
Na een jaar lang van dichtbij ervaring te hebben opgedaan in de wijze
waarop zijn baas cocaïnehandelzaken regelt, wordt hij aangesteld als
belangenbehartiger in een van de cocaïne ontvangende landen overzee.  

Transportbranche
Bij respondenten die via deze bedrijfstak terecht komen in de drugshan-
del geldt dat het wat hun uiteindelijk betrokkenheid betreft, daarbij altijd
gaat om de import en export van drugs. Niet zozeer hun eventueel eigen
bedrijf is daarbij middel (hoewel dat in één geval wel zo lijkt te zijn),
maar eerder de kennis die ze hebben opgebouwd (over het reilen en zei-
len van internationale goederentransporten) in deze branche die hen op
een later moment bij activiteiten in de drugshandel zeer van pas komt.
Zo geeft een respondent het voorbeeld van noodlijdende bedrijven die
transportauto’s verkopen (op te sporen via tipgevers) als willig object.
Meestal zouden deze bedrijven bereid zijn water in de wijn te doen bij de
verkoop van een vrachtwagen en tegelijkertijd zijn er ook veel vracht-
wagenchauffeurs die de wens hebben om ’eigen rijder’ te worden. Daar
komt dan de respondent (de man met de achtergrond in de transport-
wereld) in beeld. Hij financiert de aankoop van de vrachtwagen zodat de
chauffeur voortaan op pad kan met zijn eigen wagen. De ervaring leert
dan echter dat de kosten c.q. afbetalingstermijnen voor de chauffeur al
snel te hoog blijken, waarmee de tijd is aangebroken om de betreffende
chauffeur een voorstel te doen om tegen een vergoeding ‘extra lading’
mee te nemen. 

De transportachtergrond van enkele respondenten blijkt verder ook nut-
tige kennis op te leveren waar het gaat om de meest doelmatige organi-
satie van grootschalige drugstransporten naar het buitenland, zoals we
in hoofdstuk 4 hebben besproken. 

Hoe ik in de drugs ben gegaan? Gewoon experimenteren. Kijken. Ik had
goede contacten in de transportwereld. Ik deed veel logistiek. Ik kende ook
nog veel mensen uit de zakenwereld van de tijd dat ik zelf legaal vervoer
deed. (…) Ik regelde op een gegeven moment vooral het transport, maar
verder had ik nergens veel mee te maken. (51)

Naast de bovengenoemde wegen waarlangs de respondenten kennis
maken met de drugshandel, zijn er ook de verhalen van kennismaking
met `goede contacten` tijdens een periode van detentie. Soms worden die
na vrijlating daadwerkelijk met succes  benut. In veel gevallen gaat het
dan echter voor de betreffende persoon eerder om een nieuw soort han-
del binnen de drugshandel dan over een geheel nieuwe introductie in
deze wereld. 

Loopbaantrajecten naar cocaïnetussenhandel en cocaïne import/export:
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twee voorbeelden
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Chris (45 jaar) is geboren in een grote Nederlandse stad en komt uit een
klein arbeidersgezin met drie kinderen. Zijn vader verleent hand-en-
span diensten bij internationale hasjtransporten en verdient daarbij ook
nogal wat geld op het gunstig wisselen van de valuta waarin wordt
betaald. Direct na zijn middelbare schoolperiode begint Chris met het
opzetten van een zaak in huishoudelijke artikelen. Binnen de kortste
keren kan hij een aantal filialen openen. In deze tijd begint hij - door con-
tacten in het uitgaanscircuit - ook met de handel in cocaïne. Aanvankelijk
gaat hij deze drugs nog zelf halen. Later laat hij anderen kleine partijen
overbrengen uit Zuid-Amerika. In Nederland heeft hij dan inmiddels
een vast contact waar hij de cocaïne aan kan doorverkopen. Hij verdient
er veel geld mee. Door zijn handel in cocaïne krijgt hij ook te maken met
een aantal bekende mensen uit ‘het milieu’; ook aan hen gaat hij leveren.
In de loop van de jaren negentig gaat hij zich ook bezighouden met
ecstasytransporten, waarbij hij vooral producenten en potentiële kopers
in het buitenland aan elkaar knoopt. Met deze handel gaat het op een
bepaald moment mis, omdat hij wordt verraden door een compagnon.
Chris zit nu een lange gevangenisstraf uit. 

Karel (25 jaar) groeit op in een kleine Nederlandse plattelandsgemeente.
Hij is de oudste uit een gezin met drie kinderen. Zijn vader is manager
bij een groot bedrijf, zijn moeder werkt deeltijd bij een grote winkelke-
ten. Op zijn 21ste verhuist hij naar de grote stad. Daar werkt Karel korte
tijd als postbezorger. In de weekenden gaat hij veel uit en maakt kennis
met de drugshandel in het uitgaanscircuit. Hij ziet dat er veel vraag is
naar ecstasy en er blijkbaar goed wordt verdiend met die handel. Binnen
een paar weken is hij dan zelf een van de mensen die ecstasy verkoopt
in de discotheek. Vanaf dat moment gaat het hard met zijn loopbaan in
de drugshandel. Via de ecstasyhandel komt hij in aanraking met mensen
die ook in andere drugs handelen, onder andere cocaïne. Door de vele
contacten die hij opdoet, is hij steeds vaker degene die mensen (kopers
en verkopers van drugs) aan elkaar kan koppelen. Behalve in de drugs
doet hij tussendoor ook in allerlei andere handeltjes, bijvoorbeeld in par-
tijen namaakparfum en valse dollarbiljetten. Tussen de bedrijven door
maakt hij vanuit Nederland ook een drugsmokkelreis naar een vakan-
tiebestemming, bezorgt hij door het hele land grote hoeveelheden ecsta-
sypillen en rijdt hij rond met grote hoeveelheden van de partydrug GHB,
al dan niet in combinatie met partijen ecstasy- en speedpillen. Ook gaat
hij nog op reis om in Zuid-Amerika een eigen cocaïnelijn naar Nederland
op te zetten. Uiteindelijk wordt hij vanwege zijn contacten met een
drugssmokkelorganisatie door justitie aangemerkt als verdachte in een
grote drugssmokkelzaak. In deze zaak wordt Karel schuldig bevonden
en veroordeeld tot enkele jaren onvoorwaardelijke gevangenisstraf.



6.5 Motieven voor deelname aan de drugshandel
Net als bij de groep cocaïnedetailhandelaren spelen ook bij de deelne-
mers op de hogere niveaus van de cocaïnehandel financële motieven een
belangrijke rol. Maar veel minder dan bij de groep cocaïnedetailhandela-
ren gaat het hier om activiteiten in het kader van een overlevingstrategie.
Uit deze gesprekken komt slechts een enkele keer naar voren dat het
financiële nood is die de deelnemers op dit niveau er toe heeft genoopt
om zich te gaan bezighouden met de drugshandel c.q. cocaïnehandel. 

De meeste van deze respondenten spreken als het gaat over hun drijfve-
ren om in de drugshandel te gaan, meer in termen van ’het prettig vin-
den om veel geld te verdienen’. Het handelen en alles wat daarmee ver-
bonden is; het slimme manieren vinden voor de smokkel van drugs en
drugsroutes of het profijtelijk aan elkaar kunnen knopen van drugs aan-
biedende en vragende partijen worden veelvuldig benoemd als zijnde
vooral aangename en vaak ook nog eens lucratieve bezigheden.  

Ik had na de dood van mijn vader financieel eigenlijk niets te klagen. Toch
kwam ik in die ecstasyhandel terecht. Ik had het eigenlijk niet echt nodig
en toch was er die drang om geld te verdienen. Daarbij kwam dat ik een
goed ‘kennissenpakket’ had, ofwel mensen die goed thuis waren in de
housescene en die vaak door heel Europa reisden. De ecstasypillen waren
in Spanje zeer in trek en het afzetten vormde voor mij in het begin geen
enkel probleem. (R46)

Voor deze respondenten lijkt ‘het handelen’ op zich veel belangrijker dan
het soort goederen dat ze verhandelen. Het verklaart wellicht ook waar-
om velen onder hen zich in de loop van de jaren met een heel scala van
illegale handelspraktijken hebben bezig gehouden. De handel die op een
bepaald moment het meest profijtelijk lijkt en waar contacten goede
mogelijkheden bieden, worden dan aangegrepen. Als bijvoorbeeld in de
loop van de jaren negentig ecstasy een winstgevender drug lijkt te zijn
dan cocaïne, storten enkele  zich dan ook vol overgave op deze handel.
Minder dan op de cocaïnemarkt zou daar in hun ogen op dat moment
sprake zijn van de concurrentie van allochtonen die voor steeds lagere
prijzen cocaïne aanbieden. Of, zoals een van de respondenten stelt: 

Vroeger kon je nog makkelijk 78.000 gulden ontvangen voor een kilo
cocaïne in de tussenhandel. Daar hoef je nu niet meer om te komen. De
markt hier is verzadigd geraakt. (R51)

Waar echter bij de handel in ecstasy door afnemers ook gevraagd wordt
om cocaïne, wordt deze meestal dan ook wel weer probleemloos gele-
verd. 

Ik zie die drugs echt als handel. Maar het zou ook iets anders kunnen zijn.
Ik heb wel eens een partij horloges gehad (namaak van bekend merk).
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Daar had ik dan zo weer iemand voor gevonden. (…) In wat voor soort
netwerk ik zat? Veel mensen kwam ik tegen in het partycircuit. Veel in de
house scène. Mensen uit de drughandel zijn trouwens dan ook wel weer
geïnteresseerd in die andere zaken (horloges bijvoorbeeld). Ik had ook
vrienden die in de straathandel zaten (drugs). Dan ging ik bijvoorbeeld
wel eens 2.000 pilletjes brengen waar ik dan niets mee kon. Als ze de
spullen dan verkocht hadden, ging ik geld bij ze ophalen. Dat waren dan
mensen die normaal snuifcocaïne verkochten. (R49)

Een ander motief om actief te zijn in de drugshandel lijkt voor veel
respondenten uit deze groep te zijn, dat ze op deze manier ‘belangrijk’
gevonden worden door anderen. Zoals een van hen het verwoordt: ‘Het
is vooral een zakelijk gebeuren waarin je moet zorgen een sleutelfiguur
te zijn’. Ook het gevoel dat ‘de handelspositie’ macht geeft over anderen
en status verhoogt, wordt soms zelfs expliciet genoemd door responden-
ten als een prettige uitkomst van hun handelsactiviteiten rond drugs. 

Mensen willen nou eenmaal macht. En zeker waar het vrouwen betreft
heb je dan ook macht, want er zijn er veel die je graag willen hebben als
ze weten dat je goed in de drugs zit’. (R44)

De handel blijft trekken. Dat is het geld, maar ook die bepaalde omgang
met mensen die me boeit. Het is een bepaalde status die je voelt. Daarom
vind ik het ook heel jammer dat ik ben opgepakt. Dat klinkt stom, maar ik
had juist op dat moment het gevoel dat ik op een niveau zat waarvan ik
wist dat het helemaal goed zou komen. Dan zou alles mooi zijn gaan rol-
len. (R49)

6.6 Leefsituatie deelnemers cocaïnetussenhandel en import/export 
De meerderheid van de respondenten in deze groep zegt ‘goed geld’ te
hebben verdiend met de handel in drugs. Enkelen laten doorschemeren
dat ze een deel van het verdiende hebben belegd in onroerend goed of
hebben weggesluisd naar een geheime buitenlandse bankrekening. De
meeste respondenten lijken echter vooral periodes heel ruim geleefd te
hebben van het geld. Feesten, uitgaan, chique kleren, kostbare sieraden,
dure auto’s, leuke dingen voor de partner en eventueel kinderen, zijn
daarbij de ‘klassieke’ uitgaven die in deze gesprekken ook veelvuldig
worden genoemd. 

Eens in de maand had je een leuke lading en dan verdiende je 30, 40, 50
of soms €60.000. Dan ga je als vanzelf ook weer snel meer geld uitgeven.
Je gaat dan bijvoorbeeld in een dure auto rijden. Altijd de BMW-5 serie.
Daar ben ik echt gek van. Ik hem nog steeds, maar hij staat niet op mijn
eigen naam. (R54)

Ik verdiende bij vlagen erg veel geld, maar het ging er ook erg hard weer
uit. Ik probeerde vooral goed te zorgen voor mijn kinderen (nieuwe scoot-
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ers et cetera). Verder had ik twee auto’s voor de deur en altijd een zeer
goed gevulde ijskast. Ook aan vrouwen had ik geen gebrek, want sommi-
ge vrouwen doen nu eenmaal alles voor drugs. (R44)

Een enkeling waagt zich daarbij - achteraf tot zijn spijt - ook in het gok-
circuit. 

Ik verdiende op een gegeven moment veel geld en ik ging er ook naar
leven. Ik begon toen te gokken. Ik deed vooral roulette. De eerste weken
gingen goed, maar later ging het een stuk minder. Ik was nooit ergens
verslaafd aan geweest, maar ineens was ik een gokjunkie. (R48)

Een van de belangrijkste redenen om ondanks de soms grote verdiensten
toch maar door te gaan met de risicovolle handel lijkt mede gezocht te
moeten worden in het uitgavenpatroon van deze respondenten. Het geld
is snel verdiend, maar van sparen of investeren komt - net als bij de enke-
le financieel succesvolle detailhandelaar - bij de meeste van deze respon-
denten maar weinig terecht. Voor de enkeling die daar wel in slaagt, blijft
er dan toch ook steeds weer de verleiding om ‘het’ toch nog één keer te
doen. 

De spanning blijft toch wel knagen. Zo gek als het klinkt. Dat idee, van
lukt het of lukt het niet? Ik moet je zeggen dat ik ze altijd te slim af ben
geweest. Dat ik hier nu zit is eigenlijk puur toeval. (R51)

Daarnaast lijkt hier ook een rol te spelen dat veel respondenten het idee
hebben nooit meer op andere manieren geld te kunnen verdienen dan
met de illegale (drugs)handel. Althans, niet zó veel geld te kunnen ver-
dienen. En, als ze de intentie al zouden hebben,  dan schatten de meeste
respondenten die kans op het vinden van een legale werkkring na vaak
meerdere periodes van detentie niet bijzonder groot. 

Na zoveel jaren gevangenisstraf lijkt het me moeilijk nog op een normale
manier te kunnen functioneren binnen de maatschappij. Ook al omdat ik
nooit zal kunnen leven van een kleine uitkering en over een normale baan
hoef je met mijn antecedenten al helemaal niet meer te denken, vooropge-
steld dat ik dat al zou willen. Ik acht de kans eigenlijk groter dat ik weer
aan de ‘verkeerde kant’ van de streep zal belanden. (R43) 

Mijn vriendin zei na mijn vorige detentie dat ik moest stoppen. Maar dat
is niet zo makkelijk. Ik wil bijvoorbeeld niet voor een hongerloontje wer-
ken. Ik heb het wel geprobeerd. Ik heb nadat ik enkele maanden vast had
gezeten ingeschreven gestaan bij uitzendbureaus. Maar ik kreeg nergens
werk. Ik heb ook gekeken of ik op Schiphol kon werken. Laden en lossen,
maar dat ging niet, omdat ik een strafblad had. Toen ben ik via via terecht
gekomen bij een restaurantketen. Dat werk heb ik een paar dagen gedaan,
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maar het was er een vieze troep, bovendien verdiende het niets: € 1.100
per maand. Dus toen ben ik meteen gestopt. (R52)

Naast de laag ingeschatte kans op een legale baan en het probleem van
de geringe verdiensten die daar in de ogen van de respondenten aan
vastzitten, is voor de meeste alleen al de gedachte te moeten werken
onder een baas een gruwel. De optimistische visie is dan ook dat deze
respondenten na hun detentie ‘iets voor zichzelf beginnen’. Tijdens de
gesprekken passeert in dit kader een heel scala aan mogelijke onderne-
mersinitiatieven de revue: van sportscholen of café tot snoepfabriek of
winkel in uitheemse delicatessen. Hierbij wordt echter vaak aangetekend
dat de sprekers de kans echter ook groot achten dat ze zullen doorgaan
met de business, waarbij ze het de volgende keer vooral toch veel slim-
mer zullen aanpakken. 
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7 CONCLUSIES EN DISCUSSIE

De algemene vraag waarop we middels de gesprekken met deelnemers
aan de cocaïne handel een antwoord proberen te formuleren, luidt: 

Welke structuren en werkwijzen zijn kenmerkend voor de distri-
butieketen van cocaïnehandel in Nederland, gezien vanuit het per-
spectief van de actoren op de verschillende handelsniveaus. En,
welke achtergrondfactoren verklaren de deelname van deze per-
sonen aan de cocaïnehandel? 

Aan de hand van een serie semi-gestructureerde interviews met deelne-
mers aan de verschillende stappen binnen de cocaïnehandel is er gezocht
naar antwoorden. De resultaten van de gesprekken zijn beschreven in de
voorgaande drie hoofdstukken. De conclusies die getrokken kunnen
worden voor bovenstaande vraagstelling, zijn onderwerp van dit hoofd-
stuk. 

7.1 Structuur van cocaïnedistributie (van import tot detailhandel)
De wijze waarop de cocaïne in Nederland wordt geïmporteerd, lijkt
onderscheidend te zijn voor de manier waarop de cocaïnedistributieke-
ten vorm krijgt. Grofweg kunnen we daarbij een indeling maken tussen
grootschalig import via de zeehaven (en deels via de weg) versus de
kleinschalige import (via de luchthaven en voor een klein percentage via
de posterijen). Op basis van de gesprekken moeten we concluderen dat
beide soorten van cocaïne-invoer grotendeels bestemd lijken voor ver-
schillende markten. De kleinschalige invoer van cocaïne via de luchtha-
ven (met behulp van slikkers, kofferkoeriers en bodypackers) lijkt daar-
bij vooral bedoeld voor verhandeling op de lokale Nederlandse markt,
terwijl de grootschalige cocaïne-invoer bijna louter zijn weg vindt naar
handelaren en consumenten elders in Europa.   

Kleinschalige import
Indien we de structuur van de cocaïnedistributieketen opvatten als het
aantal stappen dat ligt tussen import en het moment waarop de cocaïne
wordt verkocht op de lokale markt, dan moet worden vastgesteld dat
deze lijn bijzonder kort is. Deze constatering - feitelijk al gedaan na de
gesprekken met de deelnemers aan de cocaïnedetailhandel - wordt in de
gesprekken met de deelnemers op de hogere niveaus van de keten in
grote lijnen bevestigd. Op basis van de beelden die de respondenten op
dit punt schetsen, bedraagt het aantal stappen tussen import en detail-
handel zelden meer dan twee, te weten: import - tussenhandel (één keer)
- detailhandelaar. 

Van gedegen organisatie bij deze wijze van import, kan - op basis van de
gegeven voorbeelden tijdens de interviews - nauwelijks worden gespro-
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ken. Het betreft eerder kleinschalige, veelal op familiebanden aan weers-
zijden van de oceaan steunende activiteiten. De coördinatie is hierbij
vooral in handen van Nederlanders met een Antilliaanse of Surinaamse
achtergrond.

Grootschalige cocaïne-importen
Het beeld dat ontstaat op basis van de gesprekken met deelnemers op
het middenniveau en import van cocaïne laat zien dat waar het groot-
schalige import betreft (in de meeste gevallen via Nederlandse havens,
maar ook via de weg) deze partijen bijna zonder uitzondering bestemd
zijn voor landen elders in Europa. De grootte van de transporten en de
uiteindelijke eindbestemming draagt er toe bij dat de cocaïnedistributie-
keten hier in veel opzichten een ander gezicht heeft. Zo stellen financie-
ring, de omvang van het transport en de verdere afhandeling in
Nederland geheel andere eisen aan deze distributielijn dan het geval is
bij de kleinschalige importen. Hoewel over de precieze wijze van finan-
ciering via de gesprekken weinig concrete informatie is verzameld, blijkt
wel dat er vaak meerdere partijen financieel een deel hebben aan groot-
schalige zendingen. De omvang van het transport maakt dat er bij de
afhandeling in Nederland relatief veel mensen bij betrokken zijn. Het
betreft dan zowel de personen die zorgdragen voor het inklaren van de
illegale lading, maar vaak ook (Colombiaanse) agenten van de leverende
partij, de doorverkopers en de transporteurs (al dan niet bijgestaan door
verpakkers) die zorg moeten dragen voor verzending naar landen elders
in Europa. 

Kenmerkend voor de deelnemers aan de grootschalige cocaïnedistributie
is dat er hier vooral sprake lijkt te zijn van zogenaamde witte netwerken;
mensen met een Nederlandse achtergrond spelen in veel van de verha-
len rond deze vorm van import een belangrijke rol. De deelnemers aan
de kleinschalige cocaïne-import laten wat etniciteit betreft een grotere
diversiteit zien in etnische achtergrond. 

Bovenstaande  constatering dat de distributielijnen van de ‘grootschali-
ge’ en ‘kleinschalige’ grotendeels zijn gescheiden bij de verschillende stap-
pen in de handel, impliceert dat er hier en daar wel enige overlap plaats-
vindt. Illustraties van deze mogelijkheid vinden we ook terug in het
interviewmateriaal. Met andere woorden: in sommige gevallen ver-
dwijnt er ook cocaïne vanuit de grootschalige import naar de
Nederlandse tussenhandel die daarmee vervolgens lokale Nederlandse
markt zal voorzien. En omgekeerd blijkt cocaïne afkomstig van klein-
schalige transporten soms ook bestemd voor buitenlandse tussenhande-
laren. Het lijken echter uitzonderingen te zijn op de regel dat de klein-
schalige distributie vooral bestemd is voor de lokale Nederlandse markt
en de grootschalige aanvoer met name gericht is op buitenlandse afne-
mers. De conclusies van Van der Heijden (2003) die schrijft over de rol
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van Nederland in de internationale drugsmarkt gaan in dezelfde rich-
ting. Op basis van statistisch materiaal (onder meer beslagname cijfers)
schat hij dat er jaarlijks tussen de 33 en 50 ton cocaïne – deels aangevoerd
via de lucht en deels via de zee –  beschikbaar komt op de Nederlandse
markt. Bij een geschatte binnenlandse consumptiebehoefte van 4 à 5 ton,
ligt het daarmee dus voor de hand te veronderstellen dat de overige
cocaïne wordt doorgevoerd naar landen elders in Europa. 

Hoewel de kleinschalige cocaïne-import dus grotendeels voor de bin-
nenlandse markt is bestemd, moeten we op grond van de cijfers tegelij-
kertijd concluderen dat eveneens een groot deel bestemd zal zijn voor
transithandel. Zo wordt er op basis van schattingen rond in beslagnamen
op Schiphol gesteld dat er jaarlijks grote hoeveelheden cocaïne (20 ton of
meer) via de luchthaven ons land binnen komen (CBA Latijns-Amerika);
vele malen meer in elk geval dan de geschatte jaarlijkse binnenlandse
consumptie behoefte - schattingen lopen uiteen van 4 ton - (CBA Latijns-
Amerika, 2004) tot 5,4 ton (Van der Heijden 2003). Indien we deze getal-
len als realistisch beschouwen,  moeten we aannemen dat de kleinschali-
ge import in Nederland, behalve vooral bestemd ter bevoorrading van
de lokale Nederlandse markt voor een deel eveneens bestemming vindt
bij handelaren en consumenten buiten de Nederlandse grenzen. 

Indien het justitieel beleid rond illegale cocaïne-import in Nederland
vooral als doel heeft de lokale cocaïnemarkt te ontwrichten, dan lijkt het
inzetten op de kleinschalige cocaïnetoevoer via de luchthaven Schiphol
de meest aangewezen weg. Een al te relativerende houding ten aanzien
van deze kleinschalige importeurs is daarbij niet op zijn plaats, te meer
omdat de grote hoeveelheden cocaïne die via Schiphol het land binnen-
komen veel meer dan alleen de lokale cocaïne consumptiebehoefte
bestrijken en dus deels ook worden doorvervoerd naar ander Europese
landen. Bij de wens cocaïnedoorvoer naar andere Europese landen
zoveel mogelijk tegen te gaan zal echter ook inzet moeten worden
gepleegd op de grootschalige cocaïne-importen via de zeehavens, omdat
deze partijen bijna louter bestemd lijken voor transithandel. 

7.2 Werkwijzen van deelnemers aan cocaïnedistributieketens

Cocaïnedistributie netwerken: polydrughandel 
Op het niveau van de cocaïne tussenhandel lijkt er nauwelijks sprake te
zijn van een specifieke bedrijfskolom cocaïnehandel. De deelnemers op
dit niveau, zover ze ook daadwerkelijk handelen en niet de rol vervullen
in de sfeer van hand-en-span diensten zijn eerder te kenschetsen als han-
delaren of makelaars in verschillende soorten drugs. Dit betekent dat ze
vaak wel handelen in een hoofdproduct, maar relatief eenvoudig in staat
blijken om via hun netwerk ook andere soorten drugs te leveren. Dit ken-
merk uit zich vooral bij leveranties aan buitenlandse afnemers, waarbij
het vaak gaat om drugszendingen van gemengde samenstelling (bij-
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voorbeeld één of meer combinaties van ecstasy, hasj, cocaïne en amfeta-
mine). Met name de vermenging met de ecstasyhandel of het zelfs mak-
kelijk overstappen naar deze drug als hoofdhandel komt regelmatig voor
op het niveau van de tussenhandel. Een belangrijke constatering is ver-
der dat op dit niveau van handel heroïne nauwelijks deel uit maakt van
dit polydrughandelcircuit.  

Ook op detailhandelsniveau is er sprake van polydrughandel, zeker
zover het de basecocaïnehandelaren betreft. Zij combineren de verkoop
van cocaïne in veruit de meeste gevallen dan juist wel met de verkoop
van heroïne. De geïnterviewde snuifcoke detailhandelaren doen dit ech-
ter minder vaak, omdat daar in hun klantenkring nauwelijks vraag naar
is. De verkoop van overige hard- of softdrugs wordt op dit niveau nau-
welijks ter hand genomen. Vooral de ecstasymarkt wordt door deze
groep respondenten gezien als een geheel ander circuit, evenals de can-
nabismarkt. In hoeverre deze conclusie ook zou gelden, indien de steek-
proef meer snuifcokedetailhandelaren had bevat, staat te bezien.  

7.3 Trajecten waarlangs deelnemers in de cocaïnehandel terechtkomen
Voor alle deelnemers aan de cocaïnehandel kunnen we een indeling
maken naar lange en korte trajecten. Voor de deelnemers op het niveau
van tussenhandel en import geldt dat vooral familierelaties, maar ook
het op jonge leeftijd geconfronteerd worden met de mogelijkheden die
bijvoorbeeld het uitgaanscircuit biedt tot verdiensten in de drugshandel
het traject kort maakt. Daarnaast zijn er langere trajecten te onderschei-
den waarbij respondenten uit bijvoorbeeld de transportsector, horeca- en
taxibranche uiteindelijk gaan deelnemen aan de cocaïnehandel. Anders
dan in de cocaïnedetailhandel speelt bij de groep respondenten op het
niveau van tussenhandel en import het motief tot deelname vanwege
hun eigen harddruggebruik geen rol. Waarschijnlijk heeft het feit dat ze
geen frequente gebruikers zijn van harddrugs ook juist bijgedragen aan
de plek die ze innemen in de lijn van distributie.

Ook de deelnemers aan de detailhandel kennen lange en korte loop-
baantrajecten. Opvallend is hier het feit dat de loopbaan, alvorens in de
cocaïnedetailhandel te belanden van de oudere leeftijdsgroep (veertig-
minners) aanmerkelijk korter is dan die van de veertigplussers. Door de
huidige populariteit van cocaïne zien de jongeren onder de responden-
ten al snel brood in de cocaïnehandel. De oudere groep heeft echter vaak
eerst een traject in achtereenvolgens hasj- en heroïnehandel afgelegd,
alvorens zich toe te leggen op de verkoop van (base)cocaïne aan eindge-
bruikers. Het deel van de respondenten dat aanvankelijk in hasj handelt,
vertelt dat zij de overstap van hasjhandel naar harddrugshandel relatief
eenvoudig hebben gemaakt. 
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Koerieren als alternatieve verdienste
Als respondenten op detailhandelniveau zich gaan toeleggen op de
cocaïnedetailhandel betekent het nog niet dat de andere mogelijkheden
tot alternatieve verdiensten in of buiten het drugscircuit daarmee defini-
tief tot het verleden behoren. Vooral het in opdracht van anderen cocaï-
ne koerieren (importeren via de luchthaven Schiphol) schept voor een
groot deel van deze onderzoeksgroep mogelijkheid tot extra verdiensten.
Ruim de helft van de respondenten is met dit doel een of meerdere malen
op reis geweest. 

7.4 Motieven voor deelname aan de cocaïnehandel 
Financiële motieven voeren de boventoon bij alle deelnemers. Echter
naarmate we hoger in de keten van handel komen, lijkt er steeds minder
sprake te zijn van drugshandel in het kader van overlevingstrategie,
zoals wel sterk het geval is op het niveau van de cocaïnedetailhandel,
waarbij het vooral toch gaat om de financiering van het eigen harddrug-
gebruik. Hoger in de handelsketen, lijken de motieven te liggen in het
feit dat illegale handel in algemene zin een aangenaam alternatief vormt
om veel (meer) geld te kunnen verdienen, dan met welke andere regu-
liere activiteit ook. Dat de handel in cocaïne op enig moment daarbij
blijkbaar erg winstgevend is, lijkt voor de meeste respondenten eigenlijk
weinig ter zake te doen. Even goed zouden andere lucratieve (drug)han-
delpraktijken ter hand kunnen worden genomen; wat vaak ook het geval
is. Het gevoel ‘macht’, ‘status’ en ‘respect’ te hebben en te houden binnen
het eigen netwerk door middel van ‘slimme handel’  is dan wat vooral
lijkt te tellen. 

7.5 Leefsituatie van deelnemers aan cocaïnedistributieketens
Indien we de respondentengroep overzien dan kan niet anders worden
geconcludeerd dat de handel in cocaïne slechts voor een beperkt deel van
de respondenten een lucratieve zaak is. Met name deelnemers aan de
tussenhandel en import/export zeggen dan soms goede tot zeer goede
zaken te hebben gedaan. Tegelijkertijd is de leefstijl van veel van de deel-
nemers op dit niveau echter ook weer zodanig dat er uiteindelijk weinig
structureel financieel bezit overblijft. Voor de deelnemers aan de cocaï-
nedetailhandel - met name voor de harddruggebruikers onder hen - pakt
de financiële balans van hun activiteiten in de regel zeer treurig uit. Velen
uit deze groep lijken er bijvoorbeeld zelfs nauwelijks in te slagen een
zelfstandige huishouding te voeren. Slechts een klein deel van deze
groep - vooral de niet-gebruikers - zegt redelijk tot goed te kunnen leven
van de inkomsten uit de cocaïnehandel. Het betreft dan voor een deel de
huidige niet-gebruikers. 
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SUMMARY

The Dutch Cocaine Trade: Impressions of Participants in Drug
Distribution Chains

This research project aims to draw a picture of cocaine distribution
chains in the Netherlands as seen through the eyes of the participants.
The research questions for the whole project are:

Which structures and methods of working characterize the distri-
bution chains of the cocaine trade in the Netherlands, as seen from
the perspective of actors on different levels of the trade? And,
which background factors explain the participation of these pers-
ons in the cocaine trade?

In this context, 37 Rotterdam cocaine retail dealers and 24 detained par-
ticipants on the level of the cocaine middle market and import trade were
interviewed between spring 2002 and fall 2004. In total 75 in-depth inter-
views have been conducted with them. The interviews concern the natu-
re of the cocaine trade between, roughly, the mid-1990s and 2004.

The recruitment method of the Rotterdam retail cocaine dealers – via two
base cocaine dealers functioning as intermediaries – has led to the fact
that three-quarters of the retail cocaine dealers in our sample are labelled
as participants in the base cocaine circuit. The remainder can be descri-
bed as retail dealers of powder cocaine mainly supplying recreational
cocaine users. The 24 detained participants from the cocaine middle mar-
ket and import level were selected on the basis of the administration of
the 19 Dutch district courts. Selection criteria were the following: a non-
suspended prison sentence of four years or more for violations of the
Opium Act (article 2 and/or 10).

More than half of this group of 24 respondents has a Dutch ethnic back-
ground and appears to have been involved in dealing XTC in addition to
dealing in cocaine.

The interviews demonstrate that the structure and methods of working
within the cocaine distribution chain in the Netherlands are heavily
connected to the way cocaine is imported into the Netherlands.
Therefore, a distinction has been made between large-scale cocaine
import (mainly via the sea harbour and in some cases via road transport)
and small-scale import mainly via Amsterdam’s Schiphol Airport. 

Large-scale cocaine import and the middle market that evolves from this
import appear to be the domain of people who are active on several other
terrains of illegal trade and criminal acts. Involvement in the cocaine
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trade appears to be a profitable activity for each of the respondents
regardless of the specific task they perform.  Amongst the respondents
we find, for example, suppliers for domestic (as well as foreign) cocaine
middle market traders; drug relation brokers; co-financiers of transports;
transporters; import agents; and persons who lend a helping hand in
favour of export activities (inventing smuggle methods, offering stashes
or collecting money, etc.).

Successful in large-scale cocaine sea transports requires a good know-
ledge of the expedition sector. This knowledge appears more than suffi-
ciently present among some of the interviewed. Large-scale cocaine
transports (also coming to the Netherlands by road) appear to be seldom
destined for the Dutch local market. The interviews revealed many
examples of cases where the cocaine was meant to be transported further
to other countries in Europe. Remarkably, when cocaine is transported to
other European countries these transports often do not only consist of
cocaine. In many cases these deliveries are combined with other hard
drugs (especially amphetamine and XTC) and sometimes also with soft
drugs (hash). Establishing the contacts necessary for getting different
drugs does not seem difficult for participants on this level of the cocaine
trade. The trade in heroin seems to be a different circuit on this level. This
drug is seldom offered in combination with cocaine. A common role at
the level of middle market and import (export) is the drug broker. Many
respondents indicated that they made good money in drug trade without
ever being in possession of the drugs themselves simply because they
had contacts that enabled them to connect drug users with drug
suppliers.

In contrast with the large-scale import of cocaine - where the final desti-
nation is almost always some other European country, the Dutch local
market for cocaine is almost completely supplied by small-scale imports
into Schiphol Airport. However, the combination of airport seizure and
cocaine consumption figures in the Netherlands indicates that part of
these small-scale cocaine imports are also destined for transit trade.
None of the 37 respondents active on the local Rotterdam market as
cocaine retail dealers report that they are supplied by large-scale cocaine
imports. More than half of these respondents have themselves engaged
in the small-scale smuggling of cocaine. In all these cases they made one
or more trips as a cocaine swallower, body packer, or luggage carrier,
almost always acting under the orders of others. The supply line along
which the cocaine reaches the local retail dealers appears to be very
short. It is rare to observe more than one middleman between importa-
tion and the retail level.  

On the cocaine retail level participants are often dealing in both cocaine
and heroin. This is, however, especially characteristic of respondents
involved in the retailing of base cocaine. Powder cocaine retailers say
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they seldom sell heroin because of the poor demand among their group
of customers. For this same reason, drugs other than cocaine and heroin
are rarely sold by these respondents.   

In regard to factors that explain these respondents involvement in the
cocaine business at specific points in their lives, there appear to be two
basic categorizations. The primary feature distinguishing these two is
whether the respondent is addicted to hard drugs or not. About three-
quarters of the cocaine retail dealers are addicts themselves, and one-
quarter was addicted not so long ago.  Respondents’ own addictions
seem to play an important role in determining their positions in the
cocaine distribution chain. In nearly all cases, their own hard drug use
was the primary motive for their initial decision to start dealing drugs
themselves. However, because of their own drug use the financial cir-
cumstances in which these retail dealers live are often very poor.

On the other hand, participants on the middle and import level of the
cocaine trade seem seldom to be motivated by their own addictions.
Although this group hardly consists of total abstainers (although some
respondents are), most are relatively controlled, recreational users of soft
and sometimes hard drugs. On the basis of their life histories we can dis-
tinguish three main roads leading towards their involvement in cocaine
trade, namely: via family members (more or less being ‘brought up in the
scene’), via strong own initiatives (becoming aware of the possibilities
that illegal drug trade can offer at a fairly young age), or via pursuance
of one’s profession (especially the expedition sector, taxi and catering
industries). In some life histories these factors are combined. 

Potential financial rewards are a universal motive for involvement in the
cocaine trade. Yet for those acting on the higher levels of the cocaine dis-
tribution chain it seems that trading in itself is more important than the
goods they trade in. This probably explains why many cocaine dealers
have been involved in a whole range of other illegal trade practices
during the course of their lifetimes. The trade that offers the most favou-
rable financial perspectives and the nicest personal contacts at any given
moment is the one chosen to be taken up. 
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BIJLAGE 1
TEKST UITNODIGINGSBRIEF GEDETINEERDEN

Geachte lezer,

Enige tijd geleden is een wetenschappelijk onderzoek gestart naar cocaïnehandel in
Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Paul Gruter in een samenwer-
kingsverband van de Erasmus Universiteit en het IVO (een onderzoeksinstituut in
Rotterdam).

Doel is om een levensecht beeld te schetsen van de handel in cocaïne in Nederland.
Hoewel gebruik van deze drug in de afgelopen jaren steeds populairder is geworden,
zijn er nog altijd veel sprookjesverhalen over de handel in deze branche. Om feit en
fictie voortaan beter van elkaar te kunnen scheiden, wordt met dit onderzoek de
cocaïnehandel op alle handelsniveaus (straathandel, tussenhandel en import)
beschreven. 

De meest betrouwbare kennis over deze materie komt niet uit politiedossiers of kran-
tenartikelen, maar zit vooral in de hoofden van direct betrokkenen. Daarom spreek ik
in het kader van dit onderzoek met zo veel mogelijk mensen die de cocaïnehandel zelf
van binnenuit hebben leren kennen. De eerste fase van het onderzoek, waarin ik
gesprekken heb gevoerd met veertig straathandelaren, is inmiddels afgesloten. 

Omdat de wereld van cocaïnehandel echter niet alleen bestaat uit mensen die rechtst-
reeks leveren aan de consument (straathandelaren), ben ik nu op zoek naar personen
die enige ervaring hebben met de cocaïnetussenhandel en/of met de organisatie van de
import van cocaïne.

Hoe meer ervaringsdeskundigen uiteindelijk hun medewerking verlenen aan het
onderzoek, hoe getrouwer het beeld zal zijn dat ik uiteindelijk kan schetsen. 

Volgens mijn informatie bent u momenteel gedetineerd in verband met overtreding
van de Opiumwet (art. 2 en/of art.10). Mocht deze informatie onjuist blijken of juist
zijn, maar geen verband houden met cocaïnehandel, dan kunt u deze brief als onge-
schreven beschouwen. Indien deze informatie echter wel correct is, dan hoop ik dat u
wellicht bereid bent tot een gesprek met mij over dit onderwerp. 

Indien u instemt met een gesprek, zal dit plaatsvinden onder vier ogen en naar schat-
ting een uur duren. 

Vanzelfsprekend zal alles wat tijdens dit interview  wordt besproken, strikt vertrou-
welijk blijven en op geen enkele wijze deel uit maken van justitieel onderzoek. In dit
kader ondertekent de interviewer (Paul Gruter) bovendien een schriftelijke verklaring
(bestemd voor de geïnterviewde) waarin hij de vertrouwelijkheid garandeert. 

Het resultaat van alle gesprekken samen zal uiteindelijk in anonieme vorm  worden
verwerkt in een boek (te verschijnen in 2005) waarin verschillende aspecten van cocaï-
nehandelsnetwerken worden beschreven.  

Tot slot, voor iedereen die medewerking verleent aan het gesprek is er een kleine
attentie. 

Met vriendelijke groet, 

Paul Gruter
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