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De neergestoken Duitse politica
Henriette Reker heeft gisteren met
een absolute meerderheid de burge-
meestersverkiezingen in de Duitse
stad Keulen gewonnen. Reker kreeg
51,7 procent van de stemmen.
De 58-jarige politica werd zaterdag
aangevallen door een 44-jarige man
die het niet eens zou zijn met het
vluchtelingenbeleid in Duitsland.

Reker raakte hierbij ernstig ge-
wond, onder meer in haar hals.
Ook een van de leden van haar cam-
pagneteam en drie anderen raakten
gewond. Zaterdag onderging Reker
een spoedoperatie. Die verliep naar
wens. De verwachting is dat de poli-
tica helemaal zal herstellen.
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Volle bak bij Dutch
Design Week

Vluchtelingen
via Slovenië

door Chiel Timmermans
e-mail: c.timmermans@ed.nl
HELMOND.

H
ij staat al te
wachten op zijn
crossbrommer,
helm bungelend
aan zijn arm.
Het doet zo on-

schuldig aan: een doorsnee dorp-
se jongen van 18 jaar, aan de voet
van de Zeilbergse kerk in Deur-

ne, op klaarlichte dag. Hij haalt
een ziploc-zakje uit zijn porte-
monnee en geeft een hand. Met
een tweede handjeklap krijgt hij
een briefje van 10 euro terug. Een
minuutje, langer kost het tafereel
niet. Het resultaat: twee capsules
met pure MDMA, de werkzame
stof van xtc.

De dagen dat je voor hard-
drugs drie hoog achter in een flat
moest aankloppen met een code-
woord, zijn voorbij. Drugs zijn al-

lang niet meer voorbehouden
aan de grote stad, er wordt ook
niet alleen gebruikt aan de onder-
kant van de samenleving. Hard-
drugs zijn in elk dorp niet meer
dan een WhatsAppberichtje ver
weg.

De pillen worden steeds goed-
koper, de gebruikers steeds jon-
ger. Drugs als xtc, pure MDMA
en 4-FMP (nieuwe, vergelijkbare
drug die nog niet verboden is)
winnen in sneltreinvaart aan po-
pulariteit onder jongeren tussen
de 16 en 20 jaar. Wie in die leef-
tijdscategorie tijdens festivals of
feestjes een ‘schijf’ slikt, vormt al-
lang geen uitzondering meer.

Lees verder op pagina 3

Van mode tot kweekvlees:
de DDW biedt
tienduizenden bezoekers
verrassend nieuw design.

Medailleregen
voor
Nederlandse
baanrenners

Harddrugs wordt steeds meer gebruikt en
verhandeld onder jongeren. Ook in de
dorpen én onder minderjarigen.

KEULEN ● Xtc populair onder jong uitgaanspubliek

Pillen in ’t dorp;
één appje weg

� Twee bezoe-
kers van de eind-
examententoon-
stelling van de
Design Academy
Eindhoven probe-
ren het object
Loose Play; van de
Franse ontwerp-
ster Capucine
Dancourt. foto
Irene Wouters/
fotomeulenhof
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Adembenemend Dubai 
Deze grootse en luxe vakantiebestemming heeft alles in huis 
voor een heerlijk en ontspannen verblijf.
� Van voordelige hotels tot super-de-luxe 5-sterren resorts
� Ontdek de zandstranden, Arabische markten en Oosterse mystiek 
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D
e jongeren doen
er tijdens een
rondje langs
mbo-opleidingen
in de regio niet
eens geheimzin-

nig over. Ook niet tegen de krant.
„Heel Bakel zit aan de pillen”,
zegt Anniek (17, ROC Helmond)
met enig gevoel voor overdrijven
over haar eigen dorp. Ook Milhee-
ze, Deurne, Valkenswaard, Best,
Eersel worden genoemd als ‘drugs-
dorpen’. Leeftijd, opleidings-
niveau en woonplaats maken niet
zoveel uit. Of er drugs wordt ge-
bruikt heeft volgens de jongeren
meer te maken met de plek waar
je uitgaat (lees: festivals, discothe-
ken) en wie je vrienden zijn. In de
ene vriendengroep wordt wel ge-
bruikt, in de andere niet. Die laat-
ste zijn verreweg in de meerder-
heid (zie ook kader). Per klas gaat
het om vier of vijf leerlingen, ge-
ven de jongeren zelf een indicatie.

Bij het Summa College in Eind-
hoven probeert een jongen uit
Veldhoven de populariteit van de
pillen te verklaren: „Die Hardsty-
le-feestjes beginnen om 22.00 uur
en eindigen de volgende ochtend
om 7.00 uur. Dat is bijna niet vol
te houden.” Hij wijst naar de be-
taalbaarheid: „Drugs zijn goedko-
per dan drank. Een xtc-pil kost
vijf euro, evenveel als twee bier-
tjes. Daar heb je alleen wel zes uur
lang plezier van. Als je met alco-
hol hetzelfde effect wilt bereiken,
ben je een vermogen kwijt.”

Dat verklaart volgens de jonge-
ren waarom de leeftijd van de ge-
bruikers daalt. ROC-leerling Fa-
bienne (17) uit Helmond begon op
haar dertiende. „Ik had een ouder
vriendje”, vertelt ze. „We gingen
naar een spacedag, een feest bij ie-
mand thuis. De regel bij het feest
was dat je drugs moest gebruiken,
anders kwam je niet binnen.”

Ook schoolgenoot Thijs (18,
Beek en Donk) was pas dertien.
Hij heeft vier adresjes in zijn dorp
om aan de drugs te komen. „Thuis-
dealertjes”, zegt hij. „De meeste
van hen zijn van mijn leeftijd. Al
is er eentje pas dertien jaar oud.”
Alleen over dat laatste is hij zelf

ook enigszins verbaasd.
Gebruikte hij vroeger dagelijks,

nu beperkt hij zich tot dancefees-
ten: „Ik heb namelijk wel vrien-
den kapot zien gaan aan drugs.
Een van hen raakte in een verkeer-
de trip en zit nu in Huize Padua.”
En afgelopen zomer was hij nog

aanwezig op de begrafenis van de
17-jarige Raul Onink, een jongen
uit Sint-Oedenrode die overleed
na een bezoek aan festival Wish
in Beek en Donk. Volgens zijn
ouders was Raul anti-drugs en
had hij suikerziekte; onder jonge-
ren gaan geruchten dat hij zich
vergiste in de hoge dosis MDMA
van een xtc-pil.

In dat laatste schuilt in ieder ge-
val een gevaar, beseffen veel van
de geïnterviewden. Geen pil is
hetzelfde, er zijn duizenden ‘mer-
ken’: chupa chups, roze shells, su-
perman, domino’s, oranje poppe-
tjes. De namen zijn afgeleid van
de kleur, het merk dat erop ge-
drukt staat of de vorm. Verder ver-
schilt per pil de hoeveelheid
MDMA, het werkzame stofje.

Roy (17, Valkenswaard, Summa
College) legt uit: „In roze shells
zit bijvoorbeeld 190 milligram
MDMA, maar in oranje poppe-
tjes”, - hij laat een foto op zijn tele-
foon zien van een pil in de vorm
van een legomannetje -„zit het
dubbele. Voor het juiste effect
moet je ongeveer per kilo li-
chaamsgewicht 1 mg MDMA aan-
houden. In mijn geval 80 mg. Van
zo’n oranje poppetje moet je dus
hoogstens een kwart afbijten. Of
ik me daar altijd aan houd? Nee,
als je meer pakt ga je pas hard.”

Hard gaan ook de nodige jonge-
ren op zaterdagavond in TimeOut
in Gemert, veel genoemd als uit-
gaansplek waar drugs wordt ge-
bruikt en is te verkrijgen. Het be-
wijs zie je in de zaal waar Hardsty-
le-muziek wordt gedraaid: lege
blik in de ogen, grote pupillen,
het knauwen van de kaken. Hier
wordt gebruikt. Detectiepoortjes
en fouilleren hebben dat niet kun-
nen voorkomen.

In de zoektocht naar drugs pro-
beert het ED het echter in de rook-
ruimte (lees: geen barmannen of

uitsmijters aanwezig) bij een jon-
gen zonder alcohol-gerechtigd
polsbandje. Hij blijkt 17 jaar oud,
het zou je buurjongen kunnen
zijn. Of hij weet hoe je hier aan
pillen komt? Hij schudt zijn
hoofd: „Als ik bij me had, had je
er eentje van me gekregen.”

Toch is de eerste de beste po-
ging raak, want zijn vriend biedt
uitkomst. Hij kent wel iemand die
weer iemand kent. Hij krijgt een
tientje mee voor twee xtc-pillen
en gaat naar buiten. Tien – zenuw-
slopende – minuten later is hij te-
rug en gaat zijn hand in zijn on-
derbroek. „Daar fouilleren ze
niet”, lacht hij. Hij geeft een hand
en het ED is twee pilletjes rijker.
Ze zien er schattig uit: klein en in
de vorm van Hello Kitty.

Een dag eerder bleek dat je ook
in een willekeurige kroeg in een
willekeurig dorp aan een ‘snoep-
pie’ kunt komen. De keuze valt
vrijdagavond op The Ocean in
Deurne: dé verzamelplek van tie-
ners uit het dorp. Vier jongens par-
keren net hun fiets vlakbij de
kroeg. Of zij weten hoe je hier aan
pillen komt. „Ik zou het in The
Ocean proberen”, is het advies.

In dat café stranden verschillen-
de pogingen. Niet omdat de jonge-
ren geen drugs gebruiken of verko-
pen. Ze hebben het alleen niet bij
zich. „Een normale vrijdagavond
is niet het moment waarop je een
pilletje neemt”, zegt een van hen.
Poging zes: drie jongens die net
de Deurnese Markt oversteken.
Op de vraag of ze pillen verkopen,
kijken twee van hen de derde aan.
Hij is 18 jaar oud en heeft thuis
een behoorlijk voorraad capsules
met pure MDMA liggen. „Ik koop
voor duizenden euro’s in bij een
vriend uit Eindhoven”, legt hij
uit. Voor twee pillen gaat hij nu
niet op en neer naar huis, maar de
volgende dag wil hij wel afspre-
ken. Telefoonnummers worden
uitgewisseld, bedragen beklon-
ken. ’s Ochtends een berichtje: hij
staat om 12.00 uur klaar bij de Zeil-
bergse kerk met twee pillen. Zo
simpel is het dus. Eén whatsappje:
meer is er niet nodig.

De regel bij het
feest was dat je
drugs moest
gebruiken,
anders kwam je
niet binnen.”
Fabienne jongere

Xtc-pillen zijn in de
regio relatief simpel
te verkrijgen tijdens
uitgaan, ondervindt
ook de verslaggever
van het ED.

Het beeld van een
steeds jongere doel-
groep die steeds
meer met hard-
drugs in aanraking
komt, wordt beves-
tigd door Novadic-
Kentron, het Bra-
bantse Instituut
voor verslavings-
zorg.
„Het slikken van
bijvoorbeeld xtc

wordt ‘gewoon’ ge-
vonden en jonge-
ren praten er on-
derling makkelijk
over”, zegt expert
Charles Dorpmans.
„Dat wil overigens
niet zeggen dat ze
allemaal gebrui-
ken. Zeker niet.
Maar ze kijken er
in ieder geval niet
meer van op als an-
deren het doen en
keuren het niet af.”
Dorpmans noemt
de ontwikkeling
zorgelijk. Ook om-
dat xtc-pillen de
laatste jaren steeds
sterker zijn gewor-
den, maar jongeren
er niet minder ge-

bruiken.
Volgens Dorpmans
ligt hier ook een
taak voor de
ouders: „Ze den-
ken nog te vaak
dan hún zoon of
dochter niet ge-
bruikt. Dat het al-
leen in de grote ste-
den gebeurt.
Ouders zouden
meer aandacht
voor harddrugs
moeten hebben,
zich erin verdie-
pen. En er dan ver-
volgens met hun
kinderen over pra-
ten en hen voor-
lichten. Dat kan ge-
woon aan de ont-
bijttafel.”

� � �

Concrete cijfers
over drugsgebruik
onder jongeren
worden dit jaar
verwacht. Aan het
begin van 2015 zijn
door het Trim-
bos-Instituut, dat
onderzoek doet
naar verslaving,
studenten over
het onderwerp be-
vraagd. Daaruit
bleek dat 4,2 pro-
cent van de mbo’
ers ooit xtc heeft
gebruikt. Hetzelf-
de geldt voor 7,3

procent van de
hbo’ers en 1,5 pro-
cent van de univer-
sitaire studenten.
Bij cocaïne liggen
de cijfers lager
(mbo: 3,6 procent,
hbo: 6,0 procent
en universiteit: 1,5
procent). Verder
heeft het instituut
in 2013 onderzoek
gedaan naar xtc-ge-
bruik onder festi-
val- en clubgan-
gers. Van hen, met
een gemiddelde
leeftijd van 22,9
jaar, had 70 pro-
cent ooit xtc ge-
bruikt, 41 procent
ooit cocaïne en 22
procent ooit GHB.

� De gekochte capsules pure MDMA met op de achtergrond de Zeilbergse kerk. foto Jurriaan Balke/fotomeulenhof

‘Ouders
moeten
zich er in
verdiepen’

Cijfers
over drugs

Drugsdealertje van dertien
● De pillen zien er schattig uit: klein en in de vorm van Hello Kitty
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