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invloedbenjeal je remmingenkwijt’
kwamerdikkewitte rookvanaf.

‘Het sloeg inals eenbom. Ikvoelde
megeweldig, alert, energiekensuper-
geil.Wehaddenurenlangseks,maar
tussendoorvoerde ik langegesprek-
ken,heelgeconcentreerd.Die totale
focus,dat ishet effect.
‘Omdescherperandjeseraf tehalen,

gebruiktenweghb.Daardoorgajeeen
paaruuroutenals jebijkomt,kunje
weerdoor.Verdergebruiktenwehet
narcoticumketamine,erectiepillenen
cocaïne.Dankzijaldiemiddelenhield
ikhetfeestbijnavierdagenvol.
‘Ditmoest ikmaarnietmeerdoen,

dacht ik toen ikopmaandagochtend
buitenstond. Feitelijkwas ikopdat
momental verslaafd.Dedagenerna
was ik somberenuitgeput, ikwilde
nogeenkeerdie roes.
‘Elkekeerals ikvoormijnwerknaar

hetbuitenlandmoest, regelde ikeen
afspraak. InAziëwordtveel crystal
methgebruikt,netals inBarcelona,
LondenendeVS.Ook inNederlandis
een levendigescene. Ikkwamin
Amsterdamsteedsnieuwe jongens te-
gen,dieallemaalgebruikten.

‘Het zijnbizarre feestjes. Jebental
je remmingenkwijt als jeonder

invloedbent. Somswerdergeïnfor-
meerdofmensenhivhadden,maar
ikgeloof nietdat iemandzichdaar
eenpaaruur laternog iets vanaan-
trok. Ikhebmaaréénkeer iemandge-
zienmeteencondoomom.
‘Opeengegevenmomentgaf een

jongenmij een injectie. Achteraf
vroeg ikmij af of hijwelwisthoedat
moest. Toenpasdrong totmijdoor
dathij eenslagaderhadkunnen
rakenof perongelukeen luchtbel in
mijnbloedbaanhadkunnenspuiten.
Enwiegrijpt er inals iemandeen
overdosisneemt?Daardenkt
niemandopzo’n feestoverna.
‘Alshetniet luktommannen inde

buurt te vinden,kunt jenaar chat-
roomsop internet.Daar zijn tegelij-
kertijd tientallenmannenuitdehele
wereld ingelogd. Je ziet zezichzelf be-
vredigen.Regelmatigzie jeookhoeze
drugs rokenof spuiten.
‘Dedrugskocht ikaanvankelijk via

anderedeelnemersaandeparty’s.Of
ikbetaaldegeldommeetemogen
doen. Pas later, toen ikverslaafdwas,
kocht ik rechtstreeksvaneendealer.
Zeker inNederland is chrystalmeth
ergduur: ikbetaalde rondde 150 euro

pergramtoen ikbegon.De laatste
periodegingdeprijsomlaagrichting
de 100euro. InAziëendeVSbetaal je
ongeveerdehelft vandatbedrag.
‘Aanvankelijkkon ikdeverslaving

primametmijnwerkcombineren.
Datwerdsteeds lastiger. Ikwerd
vermoeiderendepressieverals ik
nuchterwas. Steedsvakerglipte ik
evenwegnaardebergingomstiekem
watcrystalmeth te roken.
‘Mijnvriendhaddoordater iets

nietklopte,maarhijdurfdenietdoor
tevragen. Tothijmebetrapte. Toen
heb ikhembeloofd te stoppenenheb
ikookaanmijnwerkgeververtelddat
ikverslaafdwas.Omgoedewil te to-
nen,ben iknaarde Jellinekkliniekge-
gaanomaf tekicken. Inwerkelijk-
heidgebruikte ikvanaf datmoment
nogveelmeerdrugs. Ikheb totaal sto-
ned tegenoverdie therapeutgezeten.
Hij leeknietsdoor tehebben.
‘Ik leefde ineenwebvanleugens,

wassteedsbezigalibi’s te regelenom
weer tekunnengebruiken.Doordie
drugskreeg ikslaapproblemenenviel
ik20 kiloaf.Mensenzeidensteedsva-
ker tegenmedat ikerzoslechtuitzag.
Danantwoordde ikdat ikverdriethad

omdateengoedevriendinwasoverle-
den.Datwasdeperiodedat ikaanzelf-
moordbegontedenken. Ikzorgdedat
ikgenoegdrugs inhuishadomeen
overdosis tekunnennemen.

‘Als ik in2015nietbij eenpolitie-
controlewasgepakt,was iknudood
geweest. Terwijl ik zwaaronder
invloedwas, zat ik indecel. Ikbesefte
dat ikmijnbaan,diemijn lust en
mijn levenwas, zoukwijtraken. Ik
beseftedat ikkapotgingaandat spul.
Endat ikdatnietwilde.

‘Afkickenvancrystalmeth ismoei-
lijk. Jewordtergdepressief, vermoeid
enkrijgt zelfmoordgedachten.Uit
statistiekendie ikop internet vond,
blijktdat slechts 7procentvande
gebruikers ervanafkomt. Eenstuk
minderdanbijheroïne.

‘Ikbeneenprogrammagaandoen
bijNA-Holland,deNarcoticsAnony-
mus.Hetbegonermeedat ikalleban-
denmetdiewereldvandrugsen
drugsgebruikmoestverbreken. Ikheb
eennieuwtelefoonnummergeno-
men,alleappsenaccountsverwijderd.
Mijndealerprobeerdeweermetmij in
contact tekomen.Hijwildenatuurlijk
diegoedeklantterug.Erwarenweken

Crystal meth is een witte
kristalachtige vorm van
de drug methamfetami-
ne, een stof die in verge-
lijking met gewone amfe-
tamine een heftiger ef-
fect heeft op het centrale
zenuwstelsel. Het li-
chaam maakt na gebruik
een grote hoeveelheid
dopamine aan, waardoor
de gebruiker zich zeer
goed en alert voelt. Het
e6ect is te vergelijken
met dat van cocaïne,
maar dan veel sterker.
Wanneer de drug wordt
gespoten of gerookt
komt het e6ect boven-
dien veel sneller. Meth-
amfetamine werd eind
19de eeuw al ontdekt en
is sindsdien geregeld ge-
bruikt als medicijn , on-
der meer tegen adhd en
obesitas. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog
werd het ook gebruikt om
soldaten scherp te hou-
den tijdens de strijd en
hun hongergevoel te on-
derdrukken. Het spul is
met een betrekkelijk een-
voudig synthetisch pro-
ces te maken. In landen
met veel gebruikers is de
drug dan ook niet zo
duur. Maar in Nederland
is crystal meth een van
de duurste drugssoorten.
De drug heeft tientallen
bijnamen onder gebrui-
kers, zoals ice, Tina of
glass.

Zoals coke,maar
dan sterker

Via het chatprogramma Zoom delen homo’s livewebcambeelden terwijl ze seks hebben met zichzelf of anderen en daarbij
drugs gebruiken, voornamelijk crystal meth. Per chatkamer is plek voor maximaal tweehonderd bezoekers. Om al die kamers
vol te krijgen, verspreiden de deelnemers het ‘kamernummer’ op chatsites en fora. Sommige ‘party ’n play’-kamers zijn dagen-
lang onafgebroken online. Deze foto is samengesteld uit meerdere chats. Samenstelling Frank Schallmaier

volkskrant.nl/
kijkverder
De opkomst van
crystal meth in
één minuut

dat ik800eurobijhemuitgaf.
‘Bij deNAhoor ikverhalenvanan-

dereverslaafden. Er zittenmensen
tussendiezo’nbeetje alleshebbenge-
bruiktdat los- envastzit. Zelfs zij von-
dencrystalmeth teeng. Tochben ik
bangdaterook inNederlandmeer
gebruikerskomen.Xtcwerd toch
eerst vooralgebruiktopgrote feesten
indegayscene?Nuzijndiepillen
overal.Met crystalmethmagdatniet
gebeuren.Dat is levensgevaarlijk spul
waar je vanafmoetblijven.’

Tjerk Gualthérie van Weezel

De naamJasper is gefingeerd,omdat
hij vreest niet meer aan een baan te
komen als zijn identiteit bekend wordt.
DeVolkskrant heeft zijn verhaal
slechts beperkt kunnen verifiëren.


