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V anuit je luie stoel op internet
steengoede drugs en wapens ko-
pen. Het kan. En het risico om

gepakt te worden is vrijwel nihil. Met het
opblazen van de ‘ondergrondse’ website, de
‘Marktplaats voor drugs’ Silk Road in de
herfst van 2013 dacht de politie af te zijn van
het fenomeen. Maar de online handel is
omvangrijker dan ooit.

Ze hadden er goed over nagedacht, ‘Sinter-
klaas’ uit Emmen en zijn compagnons. De
xtc-pillen waren gedrukt, het distributieka-
naal was geregeld en nu hadden ze ook een
manier om de drugs heimelijk te verpakken.
In dvd’s met hoesjes van kerkmuziek. Halle-
lujah!

Sinterklaas is een bijnaam. De echte naam
van de Emmenaar luidt Theo Tele Benoni van
G. De nu 63-jarige man dankt zijn bijnamen
Sinterklaas en De hippie aan zijn lange, grijze
baard en ronde brilletje. Professor Barabas,
zo zou je hem ook kunnen noemen.

Van G. tikt in 2009 een tweedehands pil-
lenmachine op de kop. Het jaar erop begint
hij xtc-pillen te drukken. Hij maakt zelf de
grondstof mdma. Zijn zolderkamertje staat
bol van de chemische dampen. Soms ziet hij

De handel in drugs via internet
heeft een vlucht genomen.
Vergeet de overlast veroorzakende
dealer op de hoek van de straat. De
‘Drugs Online BV’ is het helemaal:
anonieme, lucratieve en ‘booming’
handel.
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daardoor drie in plaats van één pillenmachi-
ne.

Een voormalig schoolgebouwtje in Wester-
bork fungeert als distributiecentrum voor de
groep rond Van G. In een kast staan honder-
den dvd-hoesjes met het logo van kerkmu-
ziek erop. De bewoner van het lokaal stopt
pillen in de doosjes. In Duitsland verdwijnen
de doosjes in postbussen. Ze gaan naar adres-
sen wereldwijd, van mensen die de pillen op
internet hebben besteld. Dat deden ze op de
Marktplaats voor drugs en wapens: Silk Road.

DIGITALE DEALER
Waarom het verhaal over Theo’s xtc-bende?
In november 2012 zijn de leden de eerste
Nederlanders die worden opgepakt op ver-
denking van de verkoop van drugs via Silk
Road. Een voor politie en justitie nieuw feno-
meen.

,,We vonden een usb-stick bij de doorzoe-
king van de woning van één van de verdach-
ten. Daar stonden bitcoins op: de digitale
betaalmunten. Toen we vroegen aan hem
waarvoor hij die gebruikte, vertelde de man
dat hij ze had gekregen door handel op Silk
Road’’, vertelt woordvoerster Manon Hoiting

van het openbaar ministerie Noord-Neder-
land.

Bitcoins, Silk Road. Dat was geheel nieuw
voor de meeste politiemensen die aan het
drugsonderzoek Mantia werkten. Hoiting:
,,We hebben toen contact opgenomen met
het landelijk parket om meer te weten te
komen over Silk Road.’’

FBI
Als Sinterklaas in november wordt opgepakt,
is Silk Road ruim anderhalf jaar in de lucht.
Het ‘eBay for drugs’ zoals de site in de VS
wordt genoemd, geniet dan al volop aan-
dacht van de opsporingdienst FBI in de Ver-
enigde Staten. De reden? Silk Road groeit
exceptioneel snel en aanbieders en kopers
van producten zijn volstrekt anoniem, wat
opsporing lastig, zo niet onmogelijk maakt.

De Drug Enforcement Administration
(DEA) is hét orgaan van de oorlog tegen
drugs van de Verenigde Staten. Uit tapge-
sprekken en informatie van informanten
blijkt dat de grote Zuid-Amerikaanse en
Mexicaanse drugskartels zeer geïnteresseerd
zijn in online drugsverkoop. Het is dus geen
onbeduidend trendje.

Het Amerikaanse, gerenommeerde zaken-
blad Forbes duikt in juni 2012 in de wereld
van Silk Road. Het blad beschrijft een nauw-
keurige, technische analyse die de Carnegie
Mellon Universiteit in het Amerikaanse
Pittsburgh van de website heeft gemaakt.

Silk Road is alleen toegankelijk via het
TOR-netwerk: een systeem om anoniem te
kunnen surfen en mailen op het internet.
Een leek komt niet zomaar op TOR (The
Onion Router) en de bijbehorende ‘dark
sites’, maar handleidingen op internet bie-
den soelaas. De betaling geschied via bit-
coins. Met een voorraadje bitcoins in zijn
digitale portemonnee kan iemand zaken als
drugs, wapens en kunst kopen.

22 MILJOEN
Forbes en de Carnegie Mellon schatten de
jaarlijkse omzet op Silk Road op 22 miljoen
dollar. De site groeit snel, en heeft zeer goede
beoordelingen van bezoekers over de be-
trouwbaarheid van leveranciers en hun pro-
ducten. Bijna 98 procent van de kopers
schrijft positieve recensies. ,,Het is buitenge-
woon knap dat een nieuw bedrijf zo snel

Bitcoins
afgepakt
Het Noorden beleefde niet
alleen een primeur met de
eerste arrestaties voor
drugshandel via de websi-
te Silk Road. De verdach-
ten uit de ‘xtc-bende van
Sinterklaas’ waren ook de
eerste van wie justitie
naast geld ook bitcoins
afpakte. Het ging om 147
verbeurd verklaarde bit-
coins met een waarde in
april 2013 van 20.000
euro. De virtuele munten
hadden met de huidige
koers ruim een ton opgele-
verd. Justitie eiste tegen
de ‘hippie’ Theo van G.
maar liefst acht jaar cel.
De rechtbank maakte er
30 maanden van.

>>

Hoofdverdachte Theo van
G. (derde van rechts)
luistert aandachtig naar de
rechter tijdens de behan-
deling van de Emmer
xtc-zaak.


