
VRIJDAG 25 JUNI 2021 PAGINA 8

HeelKop

Drugsgebruik is als een vishaak-
je: hoe meer je probeert los te 
komen, zoveel vaster kom je te 
zitten. Je hebt hulp van anderen 
nodig om los te komen. Drugscri-
minaliteit is als een fuik: je zwemt 
er in, het ziet er vertrouwd uit, je 
ziet zelfs goeie vrienden dezelf-
de kant op zwemmen. Maar op 
een gegeven moment kun je niet 
meer vooruit én niet meer achter-
uit. Je zit vast. Je bent gevangen. 
Hoe lastig is het dan voor iemand 
om zich niet verder met illegale 
praktijken in te laten? En wat kan 
jij doen om dat te voorkomen?

Hard werken en hard feesten
In het vorige interview vertelden 

Ronald Hein en Krijn de Jong (jongeren-
werker bij LINK Projecten in Hollands 
Kroon, Edam/Volendam en initiatiefne-
mer van Waypoint in Urk) over de im-
pact van drugsgebruik op het leven van 
jongeren. ,,Hard werken en hard feesten 
gaan hand in hand. Je pronkt met je 
succes, maar je problemen hou je onder 
de pet. Jongeren durven niet aan te klop-
pen bij hun familie of bij zorginstanties. 
Daardoor belanden ze in een isolement 
en worden de problemen alsmaar er-
ger”, vertelde Ronald. 

Weerstaan
En dat die problemen weer zorgen 

voor andere problemen, kan ook Krijn 
de Jong beamen: ,,Gebruiken leidt ook 
snel tot handelen in drugs. Handig om 
je eigen gebruik te bekostigen als dat 
niet goed meer lukt. Maar het kan heel 
erg uit de hand lopen. De verleiding van 
snel geld verdienen ligt op de loer. Zeker 
voor mensen met een ondernemers-
geest. Door drugsgebruik en handel 
worden jongeren een criminele wereld 
binnen gezogen. Je gaat mensen, ook 
je vrienden, gebruiken in plaats van be-
schermen.” Ronald vult aan: ,,Als je dan 
je baan kwijt raakt en je vrienden weinig 
spreekt en je kunt via een connectie 

op een gemakkelijke manier snel geld 
verdienen, dan is het moeilijk om dat 
aanbod te weerstaan.”

Langdurig gebruik
Tiny Tol, voorzitter van Moedige 

Moeders, is het met hem eens. ,,Je ziet 
in dorpen als Volendam dat de jongeren 
hard werken voor hun geld. Of eigenlijk 
hard werken voor hun coke. Ze kunnen 
de drugs makkelijk betalen. Daardoor 
ervaren de jongeren in het begin geen 
problemen. Maar als je regelmatig drugs 
gebruikt, tast dat je ook lichamelijke 
gezondheid, psychische gezondheid 
en sociale contacten aan. We zien dan 
ook steeds vaak jongeren die in een 
psychose terecht komen. Of die door het 
langdurige gebruik toch in de schulden 
belanden. En dan gaan de problemen 
van kwaad tot erger.” 

Huisje, boompje, beestje
Ronald Hein ziet dit ook gebeuren: 

,,Als jongeren die regelmatig drugs 
gebruiken eenmaal achterin de 20 zijn, 
denken ze aan hun toekomst: ik moet 
nu het roer omgooien, ik heb mijn op-
leiding niet afgerond, ik heb ruzie met 
mijn familie en mijn sociale contacten 
zijn alleen maar mensen die drugs ge-
bruiken of verkopen.” Tiny Tol vult aan: 

,,Als ze huisje, boompje, beestje willen 
en proberen om te stoppen, merken de 
jongeren die drugs gebruiken pas hoe 
moeilijk het is om er van af te blijven.” 

Sneaky
Maar Tiny Tol hoort uit verhalen van 

moeders ook een andere kant. Jonge 

jongens worden op het schoolplein be-
naderd: ,,Breng jij dat pakketje even weg, 
dan krijg je een tientje! Het is sneaky, 
maar dit gebeurt echt. De criminelen be-
naderen de kwetsbare jongens, dat zien 
ze meteen. Of juist de populaire jon-
gens. Want als ze hen een paar pakjes 
drugs gratis geven, weten ze zeker dat 
hun vrienden het ook gaan gebruiken en 
verhandelen.”

Criminele wereld
En als je eenmaal een keer met een 

drugscrimineel in zee bent gegaan, we-
ten ze je snel te vinden. Een keertje snel 
geld verdienen? Zo werkt dat in de prak-
tijk niet. En dan worden de problemen 
alsmaar groter. 

Ronald Hein: ,,De jongeren hebben 
dan wel veel geld, ik hoor vaak dat ze de 
zaken er omheen erger vinden dan de 
verdienste: je gebruikt zelf, je houdt je 
bezig met schimmige deal-praktijken, je 
hebt vaak ruzies of je wordt bedreigd.” 
Krijn de Jong vult aan: ,,De criminele 
wereld kenmerk zich door: geen regels, 
geen normen en... geen genade. ‘We 
weten je vrienden/partner/kinderen te 
vinden’. Hoe moet je daar verder mee 
leven? Het maakt gelijk duidelijk dat je 
niet alleen jezelf maar ook je naasten, 
van wie je houdt in direct gevaar brengt. 
Over het kwaad wordt veel te makkelijk 
gedacht.”

HAARLEM - Dit artikel is gemaakt door team Volans. In team Volans wer-
ken specialisten van de politie, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst/
Douane, NVWA en enkele visserijgemeenten samen. Volans heeft het 
doel om de visserijsector weerbaar te maken tegen criminaliteit in het 
algemeen en maritieme smokkel in het bijzonder, tegen geld en druk uit 

de onderwereld dus. Denk aan drugs, drank, sigaretten, fraude en wit-
waspraktijken. Vissers zijn een doelgroep voor criminele organisaties. De 
komende maanden verschijnt er elke 6 weken een artikel waarin een an-
der aspect hiervan aan bod komt. Zo weet jij hoe je crimineel gedrag kunt 
herkennen en weet je wat je kunt doen als je iets in je omgeving ziet.

Visserijsector weerbaar maken tegen criminaliteit en maritieme smokkel (2)

Drugsgebruik is een vishaakje, drugscriminaliteit is een fuik

Contact
Waar kan je dan heen als je iets signaleert? Neem contact op met je huisarts of klop aan bij:
•  Algemene websites: www.alcoholinfo.nl of www.drugsinfo.nl  
•  Moedige moeders: www.moedigemoeders.nl / 06 38 37 97 33 
•  Link Projecten: www.linkprojecten.nl / 06 33 203 157
•  Waypoint: www.benjijvrij.nl
•  GGD: zoek op de landelijke website contactgegevens van een GGD in jouw omgeving: www.ggd.nl / specifiek voor jongeren: 

www.jouwggd.nl/alcohol-roken-drugs
•  Brijder (advies, voorlichting en hulp bij drugs en alcoholgebruik): preventie@brijder.nl / 088 3582260
•  In Control of Alcohol & Drugs (samenwerking in Noord-Holland om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorko-

men en verder terug te dringen): www.incontrolofalcoholendrugs.nl
•  Heb je het vermoeden van drugscriminaliteit? Neem dan contact op met de politie:
•  Geen spoed, wel politie: 0900 – 8844 
•  Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000
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