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De switch 
‘Chinezen? Dat is voor mietjes.’ In eerste 
instantie hielden spuiters er hun neus 
voor op. Maar de tijden veranderden snel 
in de jaren negentig. Vooral veel oudere 
gebruikers stapten vanwege de eeuwige 
problemen met de aderen, of omdat ze 
het simpelweg relaxter vonden, over op 
het roken van hun dope – ook wel ‘chasing 
the dragon’, vanwege de manier waarop 
vloeibare heroïne over de folie loopt en 
de kringelende rook die opstijgt. Mainline 
voerde begin jaren negentig succesvol 
campagne om gebruikers over te halen 
om de heroïne niet te shotten, maar te 
roken. Het risico op infecties, abcessen 
en kapotte aderen werd op die manier 
ingedamd.

Rooie Harry zei in 1993 tegen Mainline:
“In de gevangenis kun je eigenlijk niet 
spuiten, of je moet met andermans spui-
ten gaan klooien, maar daar pas ik voor. 
Dus daarom ging ik roken. Folie haalde 
ik van ‘koetjesrepen’. Flinterdunne folie, 
waar je snel gaten in brandt. Maar het 
lukte me. En na een paar keer roken ga je 
langzamerhand denken: zou ik niet hele-
maal met dat spuiten stoppen? Want ik 
heb zulke slechte aderen, man, dat is niet 
normaal. Ze zijn allemaal verdwenen of 
vereelt. Een shotje was vaak een marteling 
voor me. Dan zat ik thuis, mijn dope al op 
de lepel en dan was ik soms uren aan het 
prikken. Ader na ader, naald na naald.  
In de handen, benen, voeten, de hals, 
overal. Om me heen ging alles door.  
Vrienden namen een lekker chinesie,  
het dealen ging door en ik maar prikken.  
Soms had ik dertig naalden nodig voor 
een fix. Vaak was het ook nog erg pijnlijk. 
Dan raakte ik een zenuw en dan kréég 
ik toch een opflikker. En dan heb ik het 
nog niet eens over de keren dat mijn shot 
stolde en ik van ellende de dope maar 
inslikte. Maar dat hielp natuurlijk niets, 
je kon het net zo goed weggooien.” Voor 
Harry was de maat vol: toen hij vrijkwam 
stapte hij definitief over op chinezen.
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