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In de Amsterdamse drugsoorlog vallen doden. En tegelijk wordt er in 
dezelfde stad vrolijk 3,5 kilo coke per dag doorheen gejaagd. 'Het is de 
verrotte elite, het interesseert ze niets.' 
Yogasnuivers. Het woord werd gemunt door korpschef Erik Akerboom van de Nationale 
Politie, afgelopen dinsdag, op een internationale politietop in Rotterdam. Hij richtte zich 
tot de mensen die doordeweeks gezond en verantwoord leefden, met hun yogamatje en 
hun amandelmelkcappuccino, en in het weekend onbekommerd coke en xtc gebruikten. 
Zo dragen ze bij, zei hij, aan het normaliseren van drugsgebruik. 
 
Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie noemde het een bedreiging van onze 
moraal, de ChristenUnie stelde Kamervragen, en in Het Parool van maandag betoogde 
hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops al dat drugs de maatschappij ontwrichten. "Je 
kunt die Marokkaanse drugsrunners wel de schuld geven, maar waar runnen ze 
naartoe? Naar de toeristen in de binnenstad en de zakenlieden op de Zuidas. Niemand is 
daarover verontwaardigd." 
 
Nou ja - bijna niemand. Ruben van Zwieten, predikant op de Zuidas, maakt zich er wel 
druk om. 's Avonds ziet hij bij zijn centrum De Nieuwe Poort in de Claude Debussylaan 
regelmatig een brakke, oude BMW 3 aan komen rijden. Met een noodgang scheurt hij 
over het voetpad, levert een pakketje af bij een advocatenkantoor en vertrekt weer met 
dezelfde snelheid. Het is heel cru, zegt hij. "De hele Zuidas weet dat dit geen bezorger 
van DHL of een late pizza is. Maar in die toren zit er echt niemand zich druk te maken 
over waar dit pakketje vandaan komt." 
 
In de stad staan criminele Amsterdammers elkaar naar het leven in wat je zo 
langzamerhand een drugsoorlog kunt noemen. En uit datzelfde wereldje komen de 
dealers die met hun auto, scooter of fiets coke leveren op de Zuidas. Dit is de plek waar 
bijna alle grote advocatenkantoren zijn gevestigd, het hoofdkantoor van ABN Amro, 
grote accountants. Mensen die werken met het rechtssysteem - en waar een deel van 
hen het tegelijkertijd ondermijnt. 
Taboe 
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Het zijn vooral de advocatenkantoren, zegt Van Zwieten. De mensen achter de grote 
deals, die soms nachten moeten doorhalen voor hun cliënt. "Hier zitten niet de 
asielrechtpraktijken, of de mensenrechtenadvocaten. Dit is de wereld van corporate 
finance, fusies en overnames. Mensen die de mazen van de wet opzoeken voor hun 
cliënt, met één paradigma: winnen, winnen, winnen." 
 
Van Zwieten studeerde theologie en rechten in Leiden. Hij werd predikant en werkt 
sinds tien jaar op de Zuidas - veel van zijn studiegenoten werden op diezelfde plek 
advocaat. "Bij rechten kon je de meeste colleges prima skippen. Dat deden we dan vaak 
ook. Maar er was één vak, rechtsfilosofie, en daar werd dan bijvoorbeeld de vraag 
gesteld wat recht is: is dat iets wat wordt bevolen, of is recht wat rechtvaardig is? Nou, 
moeilijk, moeilijk, vond iedereen dat. Ze smeekten om een zes, dan konden ze door." 
 
Studenten rechten, betoogt hij, hebben nooit goed geleerd zelfstandig afwegingen te 
maken. En zodra ze op de grote kantoren terechtkomen, raken ze in de greep van 
groepsdenken, en doen ze er alles aan om maar net zo te worden als de partners, de 
bazen van het kantoor. Van Zwieten begon in 2008 bij het project Zingeving Zuidas. In 
2013 richtte hij De Nieuwe Poort op. Hij omschrijft het zelf als een huis voor ontmoeting 
en inspiratie, met een restaurant, waar 's avonds lezingen en thema-avonden worden 
georganiseerd. Hij noemt het een ontmoetingsplek tussen verschillende elites: hier 
treffen topadvocaten mensen uit de Haagse politiek, of vooraanstaande wetenschappers. 
 
Met de mensen die er komen, spreekt hij ook weleens over cocaïnegebruik. "Moet toch 
kunnen, zeggen ze dan. En sterker: het geeft ze een kick. Kijk ons eens hard voor deze 
deal gaan." 
 
Eén nuance wil hij aanbrengen: er werken 60.000 mensen op de Zuidas, en die zijn echt 
niet allemaal aan de cocaïne. En andersom geldt dat in de rest van de stad ook veel 
wordt gebruikt. Maar in bepaalde segmenten is het taboe er wel helemaal af. En die 
drugsoorlog? Die volgen ze hier meer als een soap, niet als iets wat met hun wereld heeft 
te maken. 
 
Op de Zuidas wordt cocaïne bijna functioneel gebruikt, zegt drugsonderzoeker Ton 
Nabben. Het onderdrukt stress, verlicht de spanning, je bent je werk weer even de baas. 
"We leven nu ook in een hoogconjuctuur: er is genoeg geld, en ook genoeg stress. 
Mensen maken lange dagen." 
 
Hij ziet een parallel met het gebruik in de keukens van de grote restaurants. Cijfers 
ontbreken: er is geen onderzoek gedaan naar hoeveel wordt gebruikt in welke 
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beroepsgroep. "Ook op de Zuidas zijn er natuurlijk veel mensen die niet gebruiken. Het 
zullen clusters zijn, bijvoorbeeld ook binnen de banken, die het van elkaar weten." 
Work hard, play hard 
Het wordt tijd dat advocaten en bankiers zichzelf meer gaan zien als mensen met een 
ambt, met een rol in de maatschappij, dan alleen als dienstverlener, vindt Van Zwieten. 
De verantwoordelijkheid daarvoor legt hij bij de partners. Die moeten hun stagiairs 
beter vormen en toerusten op een bredere rol. "Ze moeten leren afwegen. Als ik vraag: 
hoe vind je het nou dat je werkt in een rechtssysteem en tegelijkertijd harddrugs 
ontvangt, zeggen ze: zo werkt het nu eenmaal. Het hoort erbij. Terwijl: dat iets nu 
eenmaal zo is, betekent niet dat het ook zo zou moeten zijn." 
 
Het is de verrotte elite, zegt hij, het interesseert ze niets. "Als ik tegen ze zeg: noblesse 
oblige, dan zeggen ze: er zijn echt wel mensen die meer verdienen dan wij. Dan hebben 
ze het over de mensen uit de Quote 500. Als ik dan zeg dat zij qua jaarsalaris behoren tot 
de maatschappelijke elite, en vraag wat ze daaraan bijdragen, dan blijft het stil. De 
verbeelding om hierover na te denken ontbreekt totaal." 
 
De crux: er is geen ruimte in hun agenda, zelfs niet in hun hoofd, om zich te verdiepen in 
iets anders dan werk. "Als ze vrij zijn, gaan ze skiën, al dan niet met een helikopter. 
Work hard, play hard - en cokegebruik hoort daar duidelijk bij." 
'ALS JE GEBRUIKT, HEB JE EIGENLIJK BLOED AAN JE NEUS' 
Cocaïne gebruiken is niet hetzelfde als kiloknallers kopen, zegt drugswetenschapper Ton 
Nabben. Er is domweg geen alternatief. 'Er is geen Max Havelaarcocaïne.' Ook anderen 
pleiten voor legalisering. Bij de gebruiker begint het wat te knagen. 
 
Waar in de zakenwereld cocaïne bijna functioneel wordt gebruikt, doet de gemiddelde 
Amsterdammer dat vooral recreatief. Zoals drugswetenschapper Ton Nabben het 
formuleert: vroeger ging je een potje risken, nu bestel je een pakje coke en ga je Netflix 
kijken. En dat achter die coke een wereld van misdaad schuilgaat, daar houdt de 
gemiddelde gebruiker zich niet mee bezig. Hij spreekt ze geregeld, en wat hij ziet, is dat 
cokegebruikers zich vooral verbazen over het gemak waarmee hun bestelling tot hen 
komt. "De voortvarendheid van bezorgdiensten is indrukwekkend: je krijgt via 
Whatsapp hele menu's, het wordt gewoon gebracht, met een snelle levertijd. Die 
diensten gaan onbeschaamd te werk." 
Zuiver 
Hij is het niet eens met politiechef Erik Akerboom, die een dubbele moraal signaleert 
van mensen die enerzijds duurzaam en verantwoord leven en anderzijds drugs 
gebruiken. "Kijk, je kunt kiezen voor biologisch vlees, of voor verantwoord 
geproduceerd katoen. Maar er is geen Max Havelaarcocaïne. Dat is altijd illegaal." 
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Het verbod op harddrugs heeft vooralsnog weinig effect gehad, betoogt hij. Sinds 1988, 
toen xtc verboden werd, hebben er een kleine miljoen Nederlanders xtc gebruikt, en de 
kwaliteit is enorm zuiver. Dat geldt ook voor cocaïne. De prijs is al jaren ongeveer 
hetzelfde (50 euro per pakje), terwijl er nog altijd meer wordt onderschept dan we 
gebruiken. "Daaruit kun je opmaken dat maatregelen om gebruik tegen te gaan niet 
werken. Dan zou je zien dat de kwaliteit omlaag gaat, doordat het moeilijker is om aan 
grondstoffen te komen, of de prijs omhoog. Maar dat gebeurt niet." 
 
Legaliseren van harddrugs zou zeker een oplossing zijn, denkt hij. "Maar dan moeten 
alle internationale verdragen daarover worden herzien. Dat zie ik de politiek niet zo snel 
doen. Bovendien is het de vraag of er ook voldoende draagvlak bij de bevolking is." 
 
De politie lijkt juist aan te sturen op meer zero tolerance, ziet hij. "En tegelijk is 
middelengebruik bij uitgaande jongvolwassenen genormaliseerd. Het ministerie van 
VWS faciliteert het: je kunt speed, coke of xtc laten testen, en als er ondeugdelijke pillen 
in omloop zijn, wordt er meteen alarm geslagen. En dan komt nu dat morele appèl van 
de politie: dat is een heel ander verhaal." 
 
Shamiro van der Geld, nachtburgemeester van Amsterdam, vindt de oproep van 
korpschef Akerboom niet de goede manier. "Alleen maar met de vinger wijzen, dat heeft 
geen zin. We moeten samenwerken." Hij wil dat de drugsmarkt wordt gelegaliseerd. 
"Uiteindelijk kan dat ook niet anders. De mensen tegen wie Akerboom het heeft, zijn er 
niet gevoelig voor als hij alleen maar wil verbieden zonder een alternatief te bieden." 
Keus 
"En vergeet niet, ook wij zijn de dupe," zegt Van der Geld. "De xtc is met de jaren steeds 
sterker geworden, terwijl gebruikers dat helemaal niet willen. Gewoon omdat er geen 
grip is op de markt. We hebben het over gebruikers met een gezonde levensstijl. Je 
betaalt nu 50 euro voor een pakje; als dat 70 euro zou zijn en je hebt coke die bloedvrij 
en milieuvriendelijk wordt geproduceerd, dan geef je mensen een keus. Dan kunnen ze 
zelf beslissen wat hun aandeel is in deze drugsoorlog." 
 
Bij de gebruikers begint het wat te knagen. "Eerlijk gezegd heb ik er pas over nagedacht 
waar mijn drugs vandaan komt toen ik Narcos keek," zegt een 27-jarige 
televisieredacteur. "Ik wist het ergens wel, maar toen schrok ik. Het gaf me hetzelfde 
gevoel als vlees eten: je weet waar het vandaan komt en dat er veel narigheid achter 
schuilgaat, en toch doe je het. Je hebt eigenlijk bloed aan je handen - of aan je neus." Nu 
ze er zo over praat, voelt ze zich wel hypocriet, zegt ze. "Ik vind het wel erg, maar toch 
stop ik niet. In the end ga je toch voor je eigen plezier." 
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