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Crystalmeth, eenheftigedrugdie
elders indewereldalware
verslavingsepidemieënveroorzaakt,
lijktook inNederland inopmars. Vooral
indegayscenewint ‘Tina’ als seksdrug
aanpopulariteit. ‘Levensgevaarlijk’,
alduseenex-verslaafde.

Door Tjerk Gualtérie van Weezel

Intenseroes
meteen
geweldige
kater

Deauteurs constaterendatonder
meeropbasis vanprofielenopda-
tingsites voorhomoseks. Steedsvaker
wordter indeoproepjes voor seks-
contactengehintopgebruikvancrys-
talmeth,dat indesceneookwel ‘Tina’
of ‘T’wordtgenoemd.Mannenschrij-
vendanbijvoorbeelddat ze ‘to the
poinT’willenkomen.Verderhield
Knoopsdiepte-interviewsmet27ge-
bruikers. Zociteerthij inhet rapport
een54-jarigemandiezegt: ‘Ik zie een
explosieve toenamevanTinagebruik
zowel indegay- alsdeescortscene. Ik
kenzeker tweehonderdmannendie
hetmiddelgebruiken.’
HetTrimbos-instituut zegtdeop-

marsvancrystalmeth inNederland
nogniet terug tezien ineigenonder-
zoeken. ‘Mensenkunnenbijonshun
drugs laten testen,maarmethamfeta-
minekrijgenweamperbinnen’, al-
dusDaanvanderGouwevanTrimbos.
Opeen totaal vanbijna twaalfdui-
zendmonstersdieTrimbosper jaar
krijgt aangeboden,bleekhet in2014
vijftienkeeromcrystalmeth tegaan
en in2015 twintigkeer. Vander
Gouwe: ‘Ookvanuitdeverslavings-
zorghorenweniet veeloverdedrug.’
LeonKnoopserkentdat crystal

methnognietgangbaar isbij een
breedpubliek,maarhijheeft inmid-
dels 75 gebruikersgeïnterviewden is
alleenmaargesterkt inzijnconclusie
datdedrugoprukt indechemsex-

gezinenig fortuinnate latendoor
crystalmethtegaanproduceren.Be-
ruchtzijnookdeAmerikaansepolitie-
foto’swaaroptezien ishoeverslaaf-
denbinnenenkelemaandenaftake-
len.Gebruikerskijkenhologig inde
camera, velekilo’s lichter,meteen
huidvolzwerenenrottendetanden.
Desynthetischewittekristalletjes

scorenhoogopallekenmerkendie
drugsverslavendmaken.Binnenen-
kele secondennarokenof injecteren
(dat ‘slammen’wordtgenoemd)ge-
venzeeen intenseroes,gelukzaligge-
voel, verscherptezintuigenenveel
energie. Effectendiemaximaal twaalf
uuraanhouden,waarnaeenkater
volgtdievaakgepaardgaatmetuit-
puttingendepressievegevoelens.
Omdatgebruikersgeenslaapof hon-
gervoelen,plegenzij snel roofbouw
ophunlichaam. IndeVS,Australiëen
Azië ishetgebruikal jarenwijdver-
breidendat leidtdaar totgroteversla-
vingsproblemen.
Vorig jaarwaarschuwdeveldwerker

enonderzoekerLeonKnoopsvan
stichtingMainline, eenorganisatie
dieal25 jaarvoorlichtinggeeftover
veiligdrugsgebruik,datcrystalmeth
ook inNederlandterreinwint.Met
SOAAidsNederlandpubliceerdehij
eenrapportmetdevaststellingdat
crystalmeth ingeburgerdraakt inde
‘chemsex-scene’,waarhomoseksuele
mannensekscombinerenmetdrugs.

E
ind februarideedde
Amsterdamsepolitie
eenopmerkelijke
vondst tijdenseen
grootscheepseactie te-
geneenbendediesyn-
thetischedrugszou
producerenenverhan-

delen.Bij eencircusartiestbleek in
eenkooimet tweealligatorseenbe-
dragvantweetonaancontantenver-
stopt.Dereptielentemmer–diedank-
zij zijnshowsmetalligators, slangen
enspinnenbekendstaatalsdeAm-
sterdamseSteve Irwin–zouhetver-
moededrugsgeldvooreenvriendin
bewaringhebbengenomen.

Indemedia-aandachtvoordetwee
‘waakalligators’ sneeuwdeeenan-
derevindingonder.Opeenander
adres trof derecherche3 kilo
methamfetamineaan,beterbekend
alscrystalmeth.Eenheftigedrugdie
elders indewereldwareverslavings-
epidemieënveroorzaakt,maar inNe-
derlandtotnuslechts ineenklein
deelvandehomogemeenschap
wordtgebruiktals seksdrug.Deze
vondst,genoegomduizendmaneen
weekendlangonder invloedtehou-
den,versterktde indrukdatdieNe-
derlandsegebruikersgroepgroeit.

Datdedrughierbekendheidge-
niet, isondermeer tedankenaande
tv-serieBreakingBad. Eenterminaal
ziekescheikundeleraarbesluit zijn

scene. ‘Ikwasvorigemaandopeen
chemsex-congres inLondenmetpro-
fessionalsuitdegezondheids- enver-
slavingszorguit Londen,Keulen,Ant-
werpenBerlijn, Parijs,MadridenBar-
celona.Allemaal signalerenzeeen
toenemendaantal crystalmethge-
bruikers indehomogemeenschap.’
Nederlandsehomomannenzijngere-
geld indie steden, zegtKnoops. ‘Die
bezoekendaarhomo-evenementen
endansfeesten,daarkomenzege-
makkelijkmetTina inaanraking.’

Eenander tekendat crystalmeth in
opkomst is, isdedalingvandeprijs.
Eengramkostnutussende 120en
150 euro,waardat twee jaargeleden
nogrondde200eurowas.Hetduidt
eropdatermeer spulopdemarkt is,
al ishet inNederlandnogsteedseen
vandeduurstedrugs.

LeonKnoopswilgeenstrengeze-
denmeester zijnenhijwil voorko-
mendat chemsexals fenomeentot
eenprobleemwordtgebombar-
deerd. ‘Onderallebevolkingsgroepen
zijneraldecennialangmensendie
zonderprobleemgenietenvande
combinatie seksendrugs’, benadrukt
hij. Tegelijkertijd ishij ongerustover
deopkomstvancrystalmeth inde
chemsex-scene.Dedrugheeftmis-
schieneenschitterendenaam,maar
ookeendonkerekant.Knoops: ‘Ik
vinddater veelmeervoorlichting
overmoetkomen.’

‘Onder

‘Derelatiemetmijnvriend
wasopeendoodpunt
belandenikwas inmijn
eentje inBarcelona.Nu

benikvrijgezel, zei ik tegenmezelf,
danmagikookeens los.
‘ViadatingappGrindrmaakte ik

eenafspraakbij iemand thuis.Het
wasdonderdagmiddag toen ikhet
appartementbinnenstapte, erwa-
renal eenpaarmannendie seks
hadden. Binnenvijf minuten
kreeg ikdrugs aangeboden,witte
kristalletjes in eenglazenpijpje.
Zodra je er eenvlamonderhield,

Interview
Ex-verslaafde ‘Jasper’

‘Jasper’ isbegin50alshij
in2013 crystalmeth
krijgt aangeboden.Wat
volgt, is eenachtbaan
waaruithij slechts
ternauwernoodkan
ontsnappen.


