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‘Laat je niet misleiden door afwijkende prijzen’

Een exploratieve studie naar de ambiguïteit van betrouwbaar-
heid van cocaïnedealers op Telegram Messenger

Robby Roks & Joëlle Hendriksen

Om een bijdrage te leveren aan kennis over digitale drugsmarkten op sociale media wordt 
in dit artikel verslag gedaan van een verkennend netnografisch onderzoek naar de com-
municatie van betrouwbaarheid door dealers van cocaïne op Telegram Messenger. Onze 
bevindingen laten zien dat digitale dealers op Telegram gebruik maken van een aantal 
verkooptactieken, gericht op het benadrukken van de kwaliteit van de goederen en ser-
vice en (competitieve) prijsstrategieën, om potentiële klanten te trekken. In deze ver-
kooptactieken vallen verschillende signalen die bedoeld lijken om richting potentiële 
klanten zo betrouwbaar mogelijk over te komen. Bezien vanuit het perspectief van de 
signaleringstheorie (Gambetta, 2009) hebben we hier te maken met ambigue signalen 
die afhankelijk van de waarnemer zowel een signaal zouden kunnen zijn van betrouw-
baarheid als van onbetrouwbaarheid.

Inleiding

Technologische ontwikkelingen hebben historisch gezien een voorname invloed 
gehad op de handel in verdovende middelen. Waar het einde van de vorige eeuw 
vooral zicht geeft op de toenemende rol van de mobiele telefoon voor het dealen 
van drugs (Natarajan e.a., 1995; Anderson, 1999, 30; Barendregt e.a., 2006), komt 
de grootste innovatie op het gebied van de handel in verdovende middelen voor 
rekening van cryptomarkten (Van Hout & Bingham, 2014; Martin, 2014; Aldridge 
& Décary-Hétu, 2016). Het gebruik van het voor iedereen toegankelijke The Onion 
Router (TOR) maakt het voor gebruikers van cryptomarkten mogelijk om anoniem 
in te loggen op bepaalde sites om hun (illegale) goederen of diensten te verhande-
len, met als belangrijk voordeel dat zowel kopers en verkopers als facilitators hun 
ware identiteit niet prijs hoeven te geven (Kruisbergen e.a., 2018, 57; Aldridge & 
Décary-Hétu, 2016).
Van meer recente datum is de handel van verdovende middelen op socialemedia-
platformen en apps (Salinas, 2018; Demant e.a., 2019; Moyle e.a., 2019; Søgaard, 
2019, 213). Moyle en collega’s (2019) geven een eerste beschrijving van de sociale-
mediaplatformen en apps die tegenwoordig gebruikt worden voor het dealen van 
drugs. Sociale media worden gebruikt als veilige manier om te communiceren tus-
sen bekenden over de aanschaf van drugs, maar ook als platformen waarop, afhan-
kelijk van de technische functionaliteiten, commerciële dealers hun producten en 
diensten kunnen aanbieden om nieuwe potentiële klanten te bereiken (Moyle e.a., 
2019). Het aantal studies dat inzichtelijk maakt hoe kopers en verkopers van ver-
dovende middelen gebruik maken van sociale media is tot op heden echter beperkt 
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(Bakken e.a., 2017; Bakken & Demant, 2019; Demant e.a., 2019; Moyle e.a., 2019; 
Bakken, 2020). Sterker nog, Bakken en Demant (2019, 255) omschrijven de bestu-
dering van digitale drugsmarkten op sociale media als een ‘absolute research gap’.
In studies naar de handel in verdovende middelen wordt gewezen op de uitdaging 
van vertrouwen, iets waar zowel aanbieders als afnemers van drugs op zowel online 
als offline drugsmarkten zich mee geconfronteerd zien (Zaitch, 2005; Van de Bunt 
& Kleemans, 2007; Taylor & Potter, 2013; Tzanetakis e.a., 2016). Tzanetakis en 
collega’s (2016) stellen dat vertrouwen in de handel in verdovende middelen steeds 
in ontwikkeling is en afhankelijk van nieuwe digitale drugsmarkten en nieuwe 
technologische innovaties een andere invulling krijgt. Studies naar cryptomarkten 
illustreren bijvoorbeeld hoe de technische infrastructuur van deze digitale drugs-
markten vertrouwen bewerkstelligt, onder andere door administrators, review- en 
ratingsystemen en zogenaamde escrow services (zie o.a. Martin, 2014; Holt e.a., 
2016; Aldridge & Décary-Hétu, 2016; Tzanetakis e.a., 2016). Een wezenlijk ver-
schil met cryptomarkten is dat het op socialemediaplatformen en online apps in 
bredere zin ontbreekt aan manieren om een goede inschatting te maken van de 
betrouwbaarheid van een koper of verkoper (Bakken & Demant, 2019; Bakken, 
2020).
In de beschikbare onderzoeken naar digitale drugsmarkten wordt vooral gewezen 
op de populariteit van Snapchat, Instagram en Facebook voor het dealen van drugs 
(Demant e.a., 2019; Moyle e.a., 2019; Bakken & Demant, 2019; Bakken, 2020). In 
deze bijdrage richten wij onze aandacht echter op een relatief nieuw en onbekend 
platform: Telegram Messenger.1 In enkele nieuwsberichten wordt melding gemaakt 
van ‘grootscheepse handel in pillen, coke en vuurwapens via Telegram’ (Voskuil, 
2018) en specifieke Telegramgroepen waarin 24 uur per dag wordt geadverteerd 
met de verkoop van verdovende middelen van goede kwaliteit (Lindeman, 2019). 
Telegram heeft de naam een veilige berichtendienst te zijn, in het bijzonder vanwe-
ge de mogelijkheden om in ‘secret chats’ anoniem een-op-een te communiceren2 of, 
meer in het algemeen, via end-to-end-encryptie versleutelde berichten, foto’s en vi-
deobestanden te delen die een zelfvernietigingsfunctie toegewezen kunnen krij-
gen.
Door deze technische functionaliteiten dringt de vraag zich op hoe vertrouwen op 
Telegram Messenger vorm en inhoud krijgt. We hebben hier immers te maken met 
een anonieme, digitale omgeving waar koper en verkoper elkaar niet kennen en zij 
niet van elkaar weten of ze te vertrouwen zijn. In deze asymmetrische informatie-
positie valt een fundamenteel probleem van communicatie te herkennen, dat met 
name relevant is in de context van criminologische fenomenen: ‘[H]ow can the sig-
naler persuade the receiver that he is telling the truth, whether he is telling it or 

1 Het berichtenplatform Telegram Messenger werd in 2013 door de Rus Pavel Duro opgericht na een 
langlopend conflict met de Russische autoriteiten over het afstaan van gebruikersgegevens van 
VKontakte, een andere succesvolle applicatie die Durov ontwikkelde. Door strenge controles van-
uit Rusland en als antwoord op de conflicten met de autoriteiten ontwikkelde Durov met Telegram 
een socialemediaplatform waarbij encrypted messaging en privacy centraal staan.

2 Door de end-to-end-encryptie in de Secret Chats van Telegram kunnen alleen de zender en ont-
vanger van het bericht de versleutelde date lezen, waardoor ‘nobody else can decipher them, 
includ ing us here at Telegram’, aldus een antwoord op een van de Frequently Asked Questions op 
de website van Telegram Messenger (https://telegram.org/faq#secret-chats).
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not?’ (Gambetta, 2011, 168). Het antwoord op deze vraag is volgens Gambetta 
(2009; 2011) gelegen in de communicatie van signalen, een centraal uitgangspunt 
van signaleringstheorie (‘signaling theory’). Dit theoretisch perspectief zal in deze 
bijdrage gebruikt worden om de volgende centrale vraag te beantwoorden: ‘Hoe 
proberen dealers van cocaïne op Telegram Messenger betrouwbaar over te komen?’ 
De signaleringstheorie biedt de mogelijkheid om te beschrijven en te duiden hoe 
cocaïnedealers op Telegram Messenger met (on)bewuste signalen ex ante proberen 
uit te dragen dat ze betrouwbaar en te vertrouwen zijn. Op Telegram Messenger 
kan immers direct worden waargenomen hoe er over criminele activiteiten – in dit 
geval de handel in verdovende middelen – gecommuniceerd wordt, een onderwerp 
waarover volgens Gambetta (2009, ix) nog weinig wetenschappelijke kennis be-
staat. De focus op cocaïne in deze studie is pragmatisch van aard: het gebruik van 
cocaïne, vooral in snuifbare poedervorm, is in Nederland populair en in de meest 
recente Nationale Drugsmonitor zijn er bovendien signalen dat de populariteit toe-
neemt (Van Laar e.a., 2020). Daarbij is ondanks inbeslagnames die op jaarbasis toe 
lijken te nemen het aanbod van cocaïne op de Nederlandse en Europese drugs-
markt onverminderd aanwezig (Staring e.a., 2019).
Om onze hoofdvraag naar de communicatie van vertrouwen door cocaïnedealers 
op Telegram te beantwoorden, is er gedurende drie maanden in 2020 (februari tot 
en met mei) geobserveerd in verschillende groepen waarin verdovende middelen 
werden gevraagd en aangeboden op Telegram Messenger. De ongeveer 1.750 
screenshots die in deze periode zijn verzameld, vormen de empirische basis van het 
onderhavige artikel. We beginnen deze bijdrage met een nadere toelichting van de 
uitdaging van vertrouwen in de handel in verdovende middelen en de signalerings-
theorie. Vervolgens lichten we het netnografische onderzoek toe dat gedurende 
drie maanden op Telegram Messenger werd verricht. De resultaten geven zicht op 
de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de manieren waarop cocaïnedealers 
vertrouwen proberen te communiceren in de berichten die zij plaatsen op Tele-
gram. In de discussie reflecteren we op onze bevindingen en doen we enkele sug-
gesties voor vervolgonderzoek.

Signalen van vertrouwen op digitale drugsmarkten

In de handel in verdovende middelen manifesteert zich het ‘advertisement problem’ 
(Gambetta, 2009, 150): hoe kunnen dealers hun goederen en diensten aanprijzen 
‘to attrack interested people from a pool of individuals whom they do not know at 
all’. Wetenschappelijke beschouwingen van zowel de fysieke handel in verdovende 
middelen (zie o.a. May & Hough, 2004; Zaitch, 2005) als de drugshandel op cryp-
tomarkten (zie o.a. Aldridge & Décary-Hétu, 2016; Norbutas e.a., 2020) wijzen op 
de centrale rol van vertrouwen. De conceptualisering van vertrouwen in criminolo-
gisch onderzoek is volgens Von Lampe en Johansen (2004) te typeren als vaag, 
abstract en verre van eenduidig. Veelgebruikt in studies naar georganiseerde mis-
daad is de volgende definitie van Gambetta:

‘Trust refers to a particular level of the subjective probability with which an 
agent assesses that another agent or group of agents will perform a particular 
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action, both before he can monitor such action and in a context in which it af-
fects his own action.’ (Gambetta, 2000, 2017)

In deze beschrijving zien we dat vertrouwen zich richt op individuele ex-ante-in-
schattingen van vertrouwen ten aanzien van het gedrag van een ander. Vanwege de 
weerslag die de inschatting van vertrouwen kan hebben op het eigen gedrag, is er 
ook een nadrukkelijke link tussen vertrouwen en risico (Luhmann, 1988).
Er is het nodige bekend over de manier waarop vertrouwen in de context van geor-
ganiseerde criminaliteit tot stand komt. Studies naar criminele samenwerking, 
waar de uitdaging van vertrouwen zich nadrukkelijk voordoet, wijzen op het be-
lang van (bestaande) sociale relaties (Kleemans e.a., 2002; Van de Bunt & Kleemans, 
2007). Als dergelijke sociale relaties niet of maar in mindere mate aanwezig zijn, 
wordt gewezen op de mogelijkheid van de totstandkoming van vertrouwen uit ei-
gen ondervinding (Zaitch, 2005, 219-220). Vertrouwen, zo stellen Van de Bunt en 
Kleemans (2007, 58), is dan het resultaat en niet de voorwaarde voor samenwer-
king. Ten slotte hoeft het vertrouwen niet gebaseerd te zijn op eigen ervaringen, 
maar kan dit in de vorm van een reputatie ook in belangrijke mate afhankelijk zijn 
van de indrukken, oordelen en ervaringen van anderen (Van de Bunt & Kleemans, 
2007, 59-61; Zaitch, 2005).
Leukfeldt en collega’s (2019) laten zien dat criminele netwerken in het huidige ge-
digitaliseerde tijdperk als het gaat om vertrouwen in veel gevallen nog steeds hun 
heil lijken te zoeken bij bekenden. Vaak gaat het om contacten die ontstaan zijn in 
de fysieke wereld, maar online fora en cryptomarkten kunnen een broedplaats zijn 
voor sociale relaties (Leukfeldt e.a., 2017). Ten aanzien van cybercriminele feno-
menen wordt gepoogd inzichtelijk te krijgen hoe vertrouwen op online platformen 
tot stand komt (Holt e.a., 2016; Tzanetakis e.a., 2016; Bakken, 2020). Studies naar 
de handel in verdovende middelen op cryptomarkten maken inzichtelijk dat an-
ders dan op traditionele offline drugsmarkten vertrouwen op cryptomarkten gefa-
ciliteerd wordt door administrators, maar in het bijzonder ook door verkopers die 
zich professioneel opstellen in de communicatie naar potentiële afnemers, de na-
druk leggen op hun kwalitatief hoogstaande producten en dienstverlening, en 
daarmee actief hun best doen om nieuwe klanten te werven om meer omzet te ge-
nereren (Décary-Hétu & Dupont, 2013; Van Hout & Bingham, 2014). Review- en 
ratingsystemen maken op deze cryptomarkten inzichtelijk wat de reputatie van 
een bepaalde verkoper is (Tzanetakis e.a., 2016; Bakken e.a., 2017, 16).
Cryptomarkten worden beschouwd als een nieuw soort drugsmarkt die zowel open 
als anoniem is (Aldridge & Décary-Hétu, 2016), anders dan fysieke drugsmarkten 
die op basis van criteria als manier van communiceren, vertrouwen tussen kopers 
en verkopers, risico’s en geweld worden ingedeeld op een continuüm van open naar 
gesloten (May & Hough, 2004, 550-551) of van publiek naar privaat (Sandberg, 
2012). Digitale drugsmarkten op sociale media worden door Moyle en collega’s be-
schreven als ‘an intermediary market that lies in-between cryptomarkets and 
street-level drug markets’ (Moyle e.a., 2019, 108). In een recente bijdrage laten 
Bakken en Demant (2019) zien dat, net als bij offline drugsmarkten, de structuur 
van de digitale drugsmarkt sterk wordt ingegeven door risicoperceptie van zowel 
kopers als verkopers en de relatie tussen vraag, aanbod en handhaving door de 
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autoriteiten. Risico’s en sociale relaties hebben daarbij invloed op hoe open of ge-
sloten een digitale drugsmarkt is en hoe er door kopers en verkopers wordt gecom-
municeerd.
Bakken en Demant (2019) maken een onderscheid tussen gesloten en (semi)pu-
blieke digitale drugsmarkten. Op gesloten digitale drugsmarkten is de communica-
tie tussen gebruikers van het platform niet openlijk zichtbaar voor iedereen met 
toegang tot het internet. Gebruikers van deze applicaties moeten een zekere online 
connectie hebben – ze moeten elkaar volgen of hebben geaccepteerd – om een-op-
een te communiceren (Bakken & Demant, 2019, 260). Andere socialemediaplatfor-
men of applicaties zijn te typeren als publieke digitale drugsmarkten omdat ze ge-
kenmerkt worden door ‘one-to-many communication, spontaneous and impersonal 
social relations, and high levels of openness’ (Bakken & Demant, 2019, 260). Om-
dat het hier gaat om communicatie met onbekenden met doorgaans anonieme on-
line identiteiten, kan er niet teruggevallen worden op eerdere positieve ervaringen 
of op iemands (online) reputatie. Het ontbreekt met andere woorden aan manieren 
om een goede inschatting te maken van de betrouwbaarheid van aanbieders en 
potentiële afnemers van verdovende middelen (Bakken & Demant, 2019; Bakken, 
2020).
Om deze asymmetrische informatiepositie ten aanzien van vertrouwen te analyse-
ren is in een studie naar het dealen van drugs op sociale media door Bakken (2020) 
gebruik gemaakt van de signaleringstheorie (Gambetta, 2009; 2011). Deze theorie 
werd eerder toegepast in economie, biologie en antropologie (zie voor een over-
zicht Gambetta, 2011; en meer recentelijk ook in de criminologie Densley, 2012; 
Densley & Pyrooz, 2019). Signalen staan centraal in de signaleringstheorie, waar-
mee gedoeld wordt op ‘the stuff of purposive communication’, oftewel observeer-
bare kenmerken die doelbewust een zekere indruk proberen over te brengen (Gam-
betta, 2011, 170).
Ook voor cybercriminologische fenomenen toont dit theoretische perspectief zich 
bruikbaar. Zo maken Holt en collega’s (2016, 138) gebruik van de signaleringsthe-
orie om te laten zien hoe verkopers van gestolen data op cryptomarkten ‘signal 
their prospective trustworthy nature within the marketplace’ in een digitale omge-
ving waar zich ook de nodige onbetrouwbare verkopers bevinden. De communica-
tie en interpretatie van online signalen zijn voor zowel aanbieders als afnemers van 
illegale goederen en diensten een uitdaging omdat het probleem van het naboot-
sen (‘mimicking’) van betrouwbare signalen op de loer ligt online. Hardy en Nor-
gaard (2016, 521) stellen om die reden dat ‘criminals need both a costly signal of 
the trader’s credentials and a costless arbitrary group signal in order for this type 
of market place to run smoothly underground’. Bovendien is het belangrijk dat de 
online signalen goed en eenvoudig waar te nemen zijn en ‘costly for cheaters to 
signal a stellar reputation and fairly inexpensive for honest users to signal that 
they are authentic’ (Hardy & Norgaard, 2016, 521).
In de studie van Bakken (2020) zijn de inzichten uit de signaleringstheorie toege-
past op de profielen van dealers op Facebook, in het bijzonder door aandacht te 
besteden aan de manieren waarop zij (on)bewust proberen een criminele identiteit 
uit te stralen, en van welke signalen zij daarbij gebruik maken om over te komen als 
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betrouwbare dealers. Bakken (2020) laat zien dat dealers bewust bezig zijn met het 
neerzetten van een beeld van zichzelf:

‘This could be a professional-looking profile to imply a stable trade of various 
drugs across time, a personal profile to appeal to the one-time buyer emphasis-
ing the social relationship, or a cultural profile to catch the attention of recrea-
tional users interested in the social and cultural side of certain drugs.’ (Bakken, 
2020, 16)

Dealers op Facebook maken volgens Bakken (2020) gebruik van diverse (on)bewus-
te signalen om de aandacht van bepaald online publiek te trekken en richting hen 
een zekere betrouwbaarheid te communiceren.

De huidige studie

Om beter zicht te krijgen op de manier waarop vertrouwen op digitale drugsmark-
ten vorm en inhoud krijgt, roept Bakken (2020, 17) op ook de handel in verdoven-
de middelen op andere socialemediaplatformen te bestuderen. De huidige studie 
bouwt voort op de bovengenoemde studies door deze (theoretische) inzichten toe 
te passen op de manier waarop cocaïnedealers proberen om op Telegram Messen-
ger betrouwbaar over te komen. Vergeleken met andere sociale media biedt Tele-
gram Messenger een technische afscherming in de vorm van encryptie en daarmee 
de mogelijkheid om anoniem te communiceren, maar wel met de laagdrempelig-
heid die gebruikers gewend zijn van apps als Facebook, Instagram en WhatsApp. 
Anders dan in de studie van Bakken (2020) zal de focus in het onderhavige onder-
zoek niet liggen op de profielen op Telegram Messenger, maar op signalen van ver-
trouwen in de berichten in de diverse groepen waarin gedurende de onderzoekspe-
riode geobserveerd werd. Voordat wij de belangrijkste resultaten van onze analyse 
bespreken, geven we eerst meer inzicht in Telegram Messenger en het netnografi-
sche onderzoek dat ten grondslag lag aan deze studie.

Methodologie

De gratis berichtendienst Telegram Messenger biedt de mogelijkheid om met be-
hulp van een zoekfunctie verschillende groepen te vinden over uiteenlopende on-
derwerpen, waaronder de nodige groepen waarin de handel in illegale goederen of 
producten centraal staat. Gebruikers kunnen lid worden van deze groepen om de 
gedeelde berichten te lezen en bestanden (afbeeldingen, video’s, audio) op te slaan, 
maar de berichten in de groepen kunnen ook bekeken worden zonder lid te wor-
den. In de groepen op Telegram hebben gebruikers, net als in de groepschatfunctie 
op WhatsApp, de mogelijkheid om met alle gebruikers in de groep te communice-
ren. Als de interactie niet geschikt is voor het grote publiek, hebben gebruikers 
bovendien de mogelijkheid om op een gebruikersnaam te klikken en een privébe-
richt te sturen. De Telegramgroepen kunnen tot maximaal 200.000 leden bevatten 
en beheerders kunnen bots toevoegen om de (in)formele gedragsregels in de desbe-
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treffende groep te handhaven.3 Telegram Messenger kan op basis van deze functi-
onaliteiten gekenschetst worden als een publieke digitale drugsmarkt.
Deze bijdrage is gebaseerd op een netnografisch onderzoek dat gedurende drie 
maanden (februari-mei 2020) door de tweede auteur is verricht, als onderdeel van 
een bredere studie naar de handel in cocaïne, hasj en wiet op Telegram Messenger 
(Hendriksen, 2020). De term netnografie werd door Kozinets geïntroduceerd om 
te verwijzen naar manieren om de centrale principes van etnografisch onderzoek 
toe te passen op het bestuderen van gegevens die openbaar op het internet worden 
gedeeld (Kozinets, 2002; 2015, 79; Costello e.a., 2017). Het centrale uitgangspunt 
van de etnografische onderzoeksbenadering, het being there, is ook op digitale plat-
formen mogelijk, in verschillende klassieke veldrollen die geplaatst kunnen wor-
den op het continuüm van participant tot observant (Urbanik en Roks, 2020). On-
danks dat er ook meer participerende vormen van online veldwerk mogelijk zijn, 
biedt de online wereld vooral diverse mogelijkheden om anoniem te observeren 
(zie bijv. Murthy, 2008, Trottier, 2012). De tweede auteur verkoos deze variant, in 
het bijzonder omdat de groepen op Telegram de mogelijkheid bieden om de inhoud 
van de berichten en onderlinge gesprekken te zien, zonder dat gebruikers van het 
platform hun aanwezigheid of identiteit kenbaar hoeven te maken.4

Ter verkenning van de handel in verdovende middelen op de berichtendienst Tele-
gram werd door de tweede auteur begonnen met het zoeken op diverse termen die 
gerelateerd zijn aan drugshandel, waaronder de zoektermen ‘drugs’, ‘drugshandel’ 
en specifieke verdovende middelen zoals ‘wiet’, ‘hasj’ en ‘coke’. De groepen die aan 
de hand van deze zoektermen werden gevonden, werden door de tweede auteur 
uitvoerig doorgenomen om een inschatting te maken of er in een groep voldoende 
relevante data konden worden verzameld. Als bleek dat er veel relevante activitei-
ten in de groep werden waargenomen in de vorm van berichten over diverse verdo-
vende middelen en een groep meer dan 100 leden had, werden de naam van de 
groep en het aantal leden van de groep genoteerd. Om de zeggingskracht van de 
resultaten te vergroten werd besloten om de dataverzameling niet te beperken tot 
enkele Telegramgroepen, maar werden in totaal tien groepen gedurende drie maan-
den gevolgd. Tabel 1 geeft een overzicht van de naam van de groepen en het aantal 
leden5 bij zowel de aanvang van de dataverzameling als tegen het einde van het 
digitale veldwerk.

3 Gebruikers die zich niet houden aan de (in)formele regels van de groepen lopen het risico om voor 
een bepaalde tijdsduur verbannen te worden.

4 Het gebruik van sociale media als databron tijdens wetenschappelijk onderzoek roept een aantal 
ethische dilemma’s op (zie voor een overzicht Urbanik & Roks, 2020; Urbanik e.a., 2020). In deze 
studie zijn digitale interacties geobserveerd in groepen voor iedereen met de Telegram-app, een 
internetverbinding en een telefoonnummer. Het materiaal dat tijdens dit onderzoek werd verza-
meld, kan met andere woorden worden beschouwd als openbaar. Tijdens de dataverzameling is 
ervoor gekozen om op een unobtrusive wijze data te verzamelen in de vorm van screenshots. We 
hebben er niet voor gekozen om alle verzamelde berichten ‘ungoogleable’ te maken (Shklovski & 
Vertesi, 2012), vooral omdat hiermee een deel van het betekenisvolle empirische materiaal verlo-
ren zou gaan. Wel hebben we de gebruikersnaam achterwege gelaten, om zo directe herleidbaar-
heid en identificatie te voorkomen.

5 Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat het aantal leden (flink) kan fluctueren, omdat een 
gebruiker van Telegram op elk willekeurig moment van de dag kan stoppen met zijn/haar lidmaat-
schap van een specifieke groep.
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Tabel 1 Bestudeerde groepen op Telegram

Naam groep Aantal leden 
19 februari 2020

Aantal leden 
19 mei 2020

1. TELEMARKT XXL 8.662 1.2571

2. Drugs handel NL 6.591 5.599

3. MARKTPLAATS XXL 5.814 6.488

4. Drugs handel 4.161 4.371

5. #8Werkers 3.977 3.048

6. Amsterdam handel 3.073 4.487

7. Drugshandel/wapenhandel41 2.225 3.973

8. Prive groep2/chat 1.226 1.363

9. Pablo handel 328 387

10. Drugs Nederland 265 587

41 In de loop van het digitale veldwerk veranderde de naam van deze groep in Drugshandel020.

De data die ten grondslag liggen aan deze bijdrage werden verzameld door het ma-
ken van screenshots van berichten in de diverse groepen van Telegram. Ondanks 
dat het in de Desktop-versie van Telegram mogelijk is om alle informatie uit de 
groepen in één keer te downloaden, is hiervoor om verschillende redenen niet ge-
kozen. Allereerst bestond het risico dat met het downloaden van alle afbeeldingen 
en bestanden ook een zogeheten encrypted Remote Access Tool (RAT) – software 
waarmee je computer of mobiele telefoon voor hackdoeleinden gebruikt kan wor-
den – zouden kunnen worden opgeslagen, iets waar door diverse gebruikers in an-
dere groepen voor wordt gewaarschuwd (Hendriksen, 2020). Een meer wezenlijke 
overweging was echter dat het downloaden van alle informatie uit deze tien groe-
pen zou resulteren in een enorme hoeveelheid data, die vervolgens achteraf zou-
den moeten worden gefilterd op relevante berichten om de data toegankelijk te 
maken voor een kwalitatieve analyse. In de door ons bestudeerde Telegramgroepen 
werd namelijk meermaals per dag (exact) hetzelfde bericht gedeeld, maar passeer-
de ook allerlei content de revue die geen betrekking had op de handel in verdoven-
de middelen, zoals berichten over pinpasfraude, wapens en designerkleding.
Met voornoemde uitdagingen in het achterhoofd werd gekozen voor een manier 
van het verzamelen van data die beter aansluit bij de netnografische onderzoeks-
benadering. Aanvankelijk werden er één keer per week data verzameld in de tien 
groepen, maar na enkele weken bleek dat er dermate veel berichten werden ge-
plaatst dat deze manier van werken niet efficiënt was. Bovendien diende rekening 
te worden gehouden met het verlies van mogelijke data vanwege de ‘end-to-end-
encryptie’, waarbij bepaalde berichten na enkele dagen vanzelf vernietigd worden. 
Om het risico om data te verliezen te verkleinen en om de grote hoeveelheid data 
meer behapbaar te maken, is ervoor gekozen om één keer per twee of drie dagen 
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data te verzamelen.6 Deze routine droeg er bovendien aan bij dat de tweede auteur 
meermaals per week aanwezig was in de verschillende groepen en zo al tijdens de 
dataverzameling een eerste beeld kon ontwikkelen van de centrale thema’s in de 
berichten in de Telegramgroepen. De tweede auteur maakte tijdens het verzamelen 
van data in eerste instantie screenshots van alle berichten die betrekking hadden 
op handel in cocaïne, wiet en hasj. Deze manier van werken heeft gedurende drie 
maanden geresulteerd in 4.376 screenshots (Hendriksen, 2020).
Voor de huidige bijdrage is echter alleen ingezoomd op de berichten in deze groe-
pen die betrekking hadden op de handel in cocaïne. Daarvoor is het aantal 
screenshots door de eerste auteur teruggebracht tot ongeveer 1.750 screenshots 
waarin informatie te vinden was over de handel in cocaïne. Hierbij dient opge-
merkt te worden dat het hier niet gaat om 1.750 individuele berichten over cocaï-
ne. De lengte van sommige berichten maakte dat deze verspreid dienden te worden 
over meerdere screenshots. Bovendien werden er – en daar komen we in de bespre-
king van onze resultaten uitvoerig op terug – meerdere dezelfde berichten in de-
zelfde groepen per dag geplaatst en ook meerdere dezelfde berichten in verschillen-
de groepen.7 De 1.750 screenshots die voor deze bijdrage zijn geanalyseerd, geven 
geen representatief beeld van online dealen van cocaïne – of verdovende middelen 
meer in het algemeen – op Telegram Messenger, maar ze geven wel een goed in-
zicht in de manier waarop cocaïnedealers in de door ons bestudeerde groepen ge-
bruik maken van Telegram Messenger om hun goederen en diensten te adverteren.
De 1.750 screenshots zijn op de volgende wijze geanalyseerd. Allereerst zijn met 
behulp van enkele thematische codes ontleend aan de bestudeerde literatuur 
– waaronder de codes ‘vertrouwen’ en ‘signaal’ – de verzamelde data toegankelijk 
gemaakt (Evers, 2015, 56 en 92-93). Na deze eerste grove analyse op basis van 
thematische codes werd overgegaan tot open coderen om recht te doen aan onder-
werpen in de screenshots, zoals ‘advertentie’, ‘betrouwbaar’ en ‘professioneel’, die 
niet konden worden geschaard onder de eerder gebruikte thematische codes (Evers, 
2015, 89). Bovendien werden de reeds toegekende codes in deze tweede fase op 
meer inductieve wijze verfijnd. De eerder gebruikte thematische hoofdcode ‘sig-
naal’ werd verfijnd in de open (sub)codes ‘prijs’, ‘kwaliteit’ en ‘service’. Gedurende 
de patroonanalyse vond een hercodering van de bestaande codes plaats om zicht te 
krijgen op overstijgende patronen in de data. Via de (sub)codes ‘professioneel’, 
‘prijs’, ‘kwaliteit’ en ‘service’ werd de code ‘verkooptactiek’ aangemaakt als specifi-
catie van de thematische code ‘signaal’.

6 In de resultaten laten we zien wanneer het bericht geplaatst werd en in welke groep. Doordat soms 
om de week (gedurende de eerste weken van de dataverzameling) en soms om de twee of drie da-
gen screenshots werden gemaakt in de Telegramgroepen valt niet te achterhalen wanneer een be-
richt precies geplaatst is, mede omdat Telegram enkel het tijdstip weergeeft en niet de datum. Om 
deze reden geven we aan in welke periode het screenshot is gemaakt.

7 Ook deze dubbele berichten zijn gedurende de eerste weken van de dataverzameling meegenomen. 
In het restant van de dataverzameling zijn deze berichten alleen meegenomen wanneer ze op be-
paalde onderdelen afweken van de eerdere berichten, bijvoorbeeld vanwege andere prijzen, nieuwe 
aanbiedingen of andere producten die werden aangeboden.
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Resultaten

We beginnen met het geven van een korte beschrijving van de manier waarop coca-
ine op Telegram wordt aangeboden, met bijzondere aandacht voor de vorm van de 
inhoud van de berichten in de verschillende door ons bestudeerde groepen. Vervol-
gens staan we uitgebreid stil bij de manier waarop cocaïnedealers in deze ‘online 
advertenties’ proberen om betrouwbaar over te komen.

Drugsadvertenties op Telegram Messenger
Een korte blik op de berichten in de door ons bestudeerde groepen op Telegram laat 
zien dat er van het ‘advertisement problem’ (Gambetta, 2009, 150) op dit platform 
geen sprake is: in de onderzoeksperiode viel een constante stroom aan berichten 
waar te nemen waarin verdovende middelen te koop aangeboden werden. In de 
door ons bestudeerde groepen passeerden in de periode van de dataverzameling 
vrijwel alle mogelijk verdovende middelen de revue, in de vorm van specialistische 
berichten over één specifieke drug of in een vrijwel uitputtende opsomming van 
alle verdovende middelen8 die zijn opgenomen op Lijst I en II van de Opiumwet. 
Uitzondering waren berichten waarin gevraagd werd naar cocaïne, in de vorm van 
‘wie heeft goede coke’9 of ‘coke flakes gezocht pb’.10

De communicatie in de Telegramgroepen in deze studie laat er geen misverstand 
over bestaan dat we hier te maken hebben met dealers. Allereerst valt uit de gebrui-
kersnamen af te leiden dat we hier te maken hebben met drugsdealers: in veel ge-
vallen bevatte hun naam een directe verwijzing naar drugs, naar handel of naar 
cocaïne. Daarnaast kan uit de berichten waarin cocaïne in verschillende prijsklas-
sen, uit verschillende bronlanden en in verschillende hoeveelheden wordt aange-
boden, opgemaakt worden dat we hier te maken hebben met verkopers van cocaï-
ne. Naast deze expliciete signalen van de handel in cocaïne, troffen we ook signalen 
in de berichten aan die zich voor het niet-ingevoerde publiek op het eerste gezicht 
wat moeilijker laten ontcijferen. In de berichten werd gebruik gemaakt van digitale 
beeldtaal die verwijst naar cocaïne (vgl. Moyle e.a., 2019), zoals emoji’s van sneeuw 
of ijs ( , maar ook bolletjes sneeuw of iglo’s), het gebruik van andere (bekende) 
benamingen voor cocaïne zoals , verwijzingen naar de verpakking waarin cocaï-
ne doorgaans geleverd wordt ( ), of de manier waarop het product geconsumeerd 
wordt ( ).

Op basis van berichten lijken er grofweg twee soorten dealers actief te zijn op Tele-
gram Messenger. Aan de ene kant zien we voorbeelden van verkopers die vrij korte 

8 Tussen de berichten over drugs door werden er ook wapens en, na de intelligente lockdown in 
Nederland vanaf 15 maart 2020, ook mondkapjes en desinfecterende handgel te koop aangebo-
den. Ook kwamen we voorbeelden tegen van berichten waarin niet alleen drugs werden aangebo-
den, maar ook pinpassen werden gevraagd om phishing mogelijk te maken (Hendriksen, 2020; vgl. 
Roks & Monshouwer, 2020).

9 Amsterdam handel, 19-26 februari 2020.
10 Amsterdam handel, 19-26 februari 2020. ‘Pb’ vormt een verwijzing naar ‘privébericht’, een functie 

die gebruikers in staat stelt om een-op-een met elkaar te communiceren.
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en sobere berichten plaatsen, zoals ‘Mensen hier goede SOS nodig? Bericht me’,11 
zonder verdere informatie over de prijs van de cocaïne die zij aanbieden. Meer in 
het oog springend waren echter de berichten van de meer professionele digitale 
dealers. Allereerst omdat zij meermaals per dag hetzelfde bericht plaatsen in de-
zelfde groep, maar ook op exact dezelfde wijze in de verschillende andere groepen 
die wij gedurende drie maanden hebben geobserveerd. Dit kan gezien worden als 
een bewuste tactiek om de aandacht van potentiële klanten te trekken en om er-
voor te zorgen dat zij niet naar beneden (hoeven te) scrollen in de Telegramgroep. 
In het empirische materiaal dat wij gedurende drie maanden hebben verzameld, 
vielen 23 unieke professionele digitale dealers te onderscheiden.
De online advertenties van deze professionele digitale dealers waren uitgebreid, 
met berichten die verspreid moesten worden over meerdere screenshots om alle 
tekst te verzamelen. Deze berichten hadden door het taalgebruik en de vormgeving 
een professionele uitstraling. Op deze professionaliteit werd op verschillende ma-
nieren in de berichten ook gealludeerd. Zo begon een van de digitale dealers ieder 
bericht met de volgende tekst in dikgedrukte letters: ‘[gebruikersnaam] Advertise-
ment’. Bovendien presenteerden deze digitale dealers zich, conform het 
 ‘crime-as-work’-perspectief (Letkemann, 1973), als bedrijf – en in andere berich-
ten zelfs als ‘multinational’12 – en gaven zij aan waar in Nederland ze gevestigd 
waren. In uitgebreide berichten werd in meerdere talen weergegeven dat deze digi-
tale dealers in staat waren verschillende soorten verdovende middelen te leveren, 
in verschillende hoeveelheden.
Naast een onderscheid in de professionaliteit van de berichten van de verschillende 
dealers geeft onze analyse van de berichten ook zicht op verschillende doelgroepen 
waar de advertenties zich op lijken te richten. Een aantal dealers verwoordt expli-
ciet dat de cocaïne ‘alleen voor eigen gebruik’13 is. Dit vertaalt zich in het enkel te 
koop aanbieden van gebruikershoeveelheden, tot een maximaal aantal gram. Er 
zijn echter ook dealers die zowel consumenten als andere dealers lijken te bedienen 
en dus grotere hoeveelheden cocaïne te koop aanbieden, variërend van een halve 
gram tot 100 gram.14 Ook andere dealers voegen aan hun berichten toe dat de mo-
gelijkheid voor het afnemen van hoeveelheden vanaf 50 gram bespreekbaar is, 
maar ‘alleen vertrouwd’,15 zoals een dealer beschrijft, of alleen als de cocaïne wordt 
opgehaald.16 Dit voorbeeld geeft zicht op de onzekerheid die de verkopers van co-
caïne via Telegram ervaren. We zien dit ook geadresseerd worden in berichten die 
zich rechtstreeks lijken te richten tot mensen die hen zouden willen bestelen of 
beroven, of de politie: ‘Alleen serieuze kopers, Rippers worden afgestraft!!’17 

11 Drugs handel NL, 19-25 maart 2020.
12 Prive groep 2/chat, 19-26 februari 2020.
13 MARKTPLAATS XXL, 9-11 april 2020.
14 MARKTPLAATS XXL, 12-14 april 2020.
15 MARKTPLAATS XXL, 10-14 mei 2020.
16 MARKTPLAATS XXL, 12-14 april 2020.
17 MARKTPLAATS XXL, 15-18 april 2020.
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 ‘Recen18 op eigen risico mensen’,19 gevolgd door een knipoog of ‘Racers en politie 
word van mijlen ver herkend, DENK ER NIET AAN!!!!’20

In het vervolg van deze bijdrage gaan we nader in op de manieren waarop de dea-
lers in dit onderzoek proberen zo betrouwbaar mogelijk over te komen. Of, en zo ja 
hoe, het op basis van de informatie in de door ons bestudeerde berichten tot een 
daadwerkelijke transactie tussen aanbieder en afnemer komt, kan op basis van 
deze studie niet worden achterhaald. De door ons bestudeerde berichten geven 
geen informatie over de verdere werkwijze, behalve een vermelding van een Tele-
gram-handle of gebruikersnaam aan het einde van het bericht, naar alle waar-
schijnlijkheid met als doel om de transactie via de zogenaamde ‘secret chat’-functie 
van Telegram voort te zetten. Anderen nemen een 06-nummer in hun advertentie 
op of geven aan dat ze bereikbaar zijn via de online app met encryptie Wickr of via 
versleutelingsservice Encro.21 Ook wordt niet duidelijk hoe de betaling verloopt. In 
sommige berichten wordt er expliciet geschreven over ‘cash’ of ‘bitcoin’ en ook an-
dere digitale dealers maken tegen het einde van hun advertentie melding van de 
mogelijkheden tot betaling via bitcoin.

Betrouwbare signalen?

In het restant van deze bijdrage gaan we nader in op de online drugsadvertenties, 
met bijzondere aandacht voor de signalen die de aanbieders van cocaïne gebruiken 
om hun betrouwbaarheid te communiceren. We doen dit door stil te staan bij een 
aantal verkooptactieken die vallen te herkennen in de door ons bestudeerde be-
richten. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan signalen over de kwaliteit 
van het product, de prijs, de service en, ten slotte, reacties van klanten.

‘Top Quality cocaine. Straight from the brick’
Bancroft en Reid (2016, 43) stellen dat er veel onzekerheid bestaat over de kwali-
teit van drugs, zowel voor afnemers als voor aanbieders. Vanwege de rating- en 
reviewsystemen bestaan er op cryptomarkten manieren om gebruikerservaringen 
te delen, een reden waarom zowel kopers als verkopers deze digitale drugsmarkten 
prefereren boven offline drugsmarkten (Van Hout & Bingham, 2013). Op Telegram 
ontbreekt het aan dergelijke geformaliseerde manieren van feedback door kopers 
en is het voor potentiële klanten onduidelijk wat de kwaliteit is van de goederen die 
op dit platform worden aangeboden. De dealers op Telegram lijken op deze asym-
metrische informatie in te spelen door de goede kwaliteit van de door hen aange-
boden cocaïne te benadrukken. We zien dit op verschillende manieren terugkomen 
in de door ons bestudeerde berichten, bijvoorbeeld in de vorm van omschrijvingen 
als ‘Top Quality cocaine. Straight from the brick’,22 soms voorzien van een foto of 
een korte video waarop de cocaïne zichtbaar is. Omdat dergelijke beelden gezien 

18 ‘Recen’ of ‘racen’ is straattaal voor iemand beroven.
19 Amsterdam handel, 15-19 mei 2020.
20 MARKTPLAATS XXL, 29 april-3 mei 2020.
21 TELEMARKT XXL, 15-18 april 2020.
22 Drugshandel/wapenhandel, 9-11 april 2020.
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kunnen worden als een signaal dat ‘easy to fake’ is (Gambetta, 2009), zien we ook 
voorbeelden waarbij een blaadje met de gebruikersnaam eveneens zichtbaar is op 
de (bewegende) beelden: in dergelijke gevallen hebben we te maken met een ‘costly 
signal’, dat moeilijker na te bootsen is.
Kwaliteit is een veelgebruikte term in de online drugsadvertenties, zoals in de 
vorm van algemene opmerkingen als ‘Kwaliteit waar je “U” tegen zegt’.23 Naast 
deze generieke aanduidingen zien we ook voorbeelden van passages uit berichten 
waarin meer specialistische termen en insider knowledge worden gecommuniceerd, 
zoals ‘Altijd rocks en altijd shiny’,24 ‘Pure flakes’25 of ‘Top coke dikke schubben van 
de blok #altijdpuur’.26 Voor potentiële klanten met kennis over het product en ge-
bruikerservaring kunnen dit signalen zijn die wijzen op een goede kwaliteit van de 
cocaïne. Ook herkennen we meer feitelijke kwaliteitsaanduidingen van de cocaïne, 
soms vergezeld van een emoji met een ontploffend hoofd27 als verwijzing naar de 
goede kwaliteit van de cocaïne, in de vorm van typeringen als ‘negen strepen’28 of 
‘minimaal 92% zuiverheid’.29

Het voorbeeld van de communicatie van de hoge zuiverheidsgraad van de cocaïne 
kan gezien worden als een ambigu signaal. Aan de ene kant zien we dat aanbieders 
proberen onderscheidend te zijn in termen van de kwaliteit van het product dat zij 
aanprijzen, zoals de volgende beschrijving onder de dikgedrukte tekst ‘Weet wat je 
gebruikt!’:

‘De “pure” die wij aanbieden is ook ECHT puur! na gebruik zult u merken dat 
de kwaliteit die wij beschikken niet zomaar overal te vinden en/of te vergelij-
ken is met de meeste dealers.’ (TELEMARKT XXL, 15-19 mei 2020)

Vergelijkbaar waren berichten waarin verkopers expliciet aangaven geen ‘rotzooi’ 
of versnijdingsmiddelen aan de cocaïne te hebben toegevoegd. Aan de andere kant 
rijst de vraag of de geadverteerde kwaliteit in de berichten realistisch is. De Natio-
nale Drugsmonitor laat namelijk zien dat de cocaïne op de markt in 2018 gemid-
deld 65,5 procent was, en dat de cocaïne daarmee in vergelijking met andere Euro-
pese landen zeer zuiver was. Bovendien, zo schrijven Van Laar en collega’s (2020, 
168) ‘is 89% het maximaal haalbare volumepercentage van cocaïne base in snuifco-
caïne (cocaïne-HCL)’. Aanduidingen van cocaïne in de advertenties op Telegram die 
dit percentage te boven gaan, zouden daarmee eerder gezien kunnen worden als 
een signaal van onbetrouwbaarheid van deze specifieke aanbieder.

‘Laat je niet misleiden door afwijkende prijzen’
De prijs van verdovende middelen varieert meer dan die van andere (legale) goede-
ren en is afhankelijk van allerlei factoren, waaronder de beschikbaarheid en kwali-

23 TELEMARKT XXL, 15-19 mei 2020.
24 MARKTPLAATS XXL, 19-25 maart 2020.
25 TELEMARKT XXL, 15-19 mei 2020.
26 Drugshandel/wapenhandel, 10-14 mei 2020.
27 Amsterdam handel, 3-5 april 2020.
28 MARKTPLAATS XXL, 12-14 april 2020.
29 Drugshandel 020, 15-19 mei 2020.
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teit van de drugs en de (gepercipieerde) risico’s van de verkoper (Moeller & Sand-
berg, 2019, 290). Ook kan het soort drugsmarkt invloed uitoefenen op de prijs. Zo 
laten Moeller en collega’s (2020) zien dat de prijs van verdovende middelen op 
cryptomarkten hoger kan liggen vanwege de ‘transaction fees’ die worden gere-
kend voor het modereren en onderhouden van het platform, maar dat de aanwe-
zigheid van veel aanbod en veel vraag ook kan leiden tot competitie tussen verko-
pers, en daarmee kan resulteren in lagere prijzen.
De berichten over cocaïne op Telegram bevatten verschillende prijzen voor de aan-
geboden cocaïne (zie bijvoorbeeld figuur 1). Soms bevatten berichten in het geheel 
geen informatie over de prijs van de cocaïne die te koop wordt aangeboden. Hierte-
genover zien we professionele dealers die in uitgebreide prijslijsten – soms opgeno-
men in het bericht en soms in de vorm van een losse afbeelding met een heuse 
menukaart – adverteren met hun aanbod. Er zijn dealers die cocaïne aanbieden die 
zowel gerookt als gesnoven kan worden, soms zelfs in verschillende hoeveelheden 
en zowel ‘puur’ als ‘versneden’. Ook zien we dealers die cocaïne aanbieden afkom-
stig uit verschillende bronlanden – veelal aangeduid met de vlag van het land – en 
ook (subtiele) prijsverschillen rekenen voor cocaïne uit Bolivia, Colombia of Peru. 
Deze prijsverschillen lijken gebruikt te worden als kwaliteitsaanduidingen, waarbij 
er voor de kwalitatief betere cocaïne door afnemers meer betaald moet worden.

Figuur 1 Drugshandel/wapenhandel, 19-26 februari 2020
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Naast deze meer exclusieve en duurdere cocaïne zien we aan de andere kant dealers 
die adverteren met aanzienlijk lagere prijzen dan gemiddeld. Een digitale dealer 
vermeldt bijvoorbeeld ‘25% goedkoper dan de huisdealer’30 te zijn. Ook zijn er dea-
lers die nieuwe klanten proberen te winnen door te adverteren met acties, zoals het 
volgende bericht illustreert:

‘Alleen voor gebruikers: 
 – Puur = € 60,- 1 gram
 – Puur = € 30,- 0.5 gram
 – Versneden = € 50,- 1.5 gram

ACTIE 
 – Versneden = € 40,- 1 gram
 – Versneden = € 20,- 0.5 gram’

(TELEMARKT XXL, 12-14 april 2020)

Meer dealers hanteren deze verkooptactiek, bijvoorbeeld in de vorm van berichten 
als ‘Dit weekend actie voor kleine afnemers’,31 door te adverteren met een korting 
vanaf het besteden van een bepaald bedrag of door het aanbieden van een extra 
halve gram cocaïne wanneer er grotere gebruikershoeveelheden cocaïne worden 
aangeschaft.32

Van dit signaal gaat, net als bij de signalen over de kwaliteit van de cocaïne, een 
zekere ambiguïteit uit. Aan de ene kant kan een competitieve prijs gezien worden 
als een verkooptactiek om aan klantenbinding te doen. Te lage prijzen kunnen vol-
gens de dealers op Telegram echter ook een signaal zijn van onbetrouwbaarheid, 
zoals we zien in het volgende bericht:

‘Laat je niet flashen door die lage prijzen van andere aanbieders. Originele colo 
is moeilijk te krijgen in kleine hoeveelheid. 90% van wat men verkoopt is op-
nieuw geperst (zelfs hele blokken met flakes), bij mij dus NIET! Hier gaat het 
om kwaliteit en liefde voor het (origineel) product. Wil je kwantiteit dan wens 
ik je veel succes maar dat is niet mijn ding. Ik doe niet aan toeristencoke!’ (TE-
LEMARKT XXL, 15-19 mei 2020)

Stuntprijzen en aanbiedingen op Telegram zouden wijzen op gebrekkige kwaliteit 
en worden hier gecontrasteerd met ‘kwaliteit’ en een bijna ambachtelijke ‘liefde 
voor het product’. Ook andere dealers waarschuwen klanten in de vorm van state-
ments als: ‘laat je niet misleiden door afwijkende prijzen’.33

30 MARKTPLAATS XXL, 9-11 april 2020.
31 Amsterdam handel, 15-18 april 2020.
32 MARKTPLAATS XXL, 9-11 april 2020 en Drugs handel 020, 15-19 mei 2020.
33 Drugshandel/wapenhandel, 10-14 mei 2020 en TELEMARKT XXL, 15-19 mei 2020.
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‘Beste service van Telegram’
Naast de kwaliteit en de prijs van de cocaïne zien we dat de dealers veel aandacht 
besteden aan het communiceren van de betrouwbaarheid van de service die zij bie-
den, iets waarover op Telegram – anders dan op cryptomarkten – geen informatie 
wordt verstrekt. Het merendeel van de online advertenties voor cocaïne wordt ge-
kenmerkt door een zakelijke en professionele beschrijving en een klantvriendelijke 
toon, die parallellen vertonen met die op de cryptomarkten (Van Hout & Bingham, 
2013). We zien dit bijvoorbeeld terug in de gebruikersnamen van de dealers, waar-
bij door een aantal nadrukkelijk gebruik wordt maakt van variaties op populaire 
– en betrouwbare – bezorgdiensten, zoals Thuisbezorgd en Deliveroo. In de door 
ons bestudeerde berichten komen we allerlei slogans en oneliners tegen waarmee 
de verkopers adverteren met de kwaliteit van hun diensten, waaronder: ‘De beste, 
snelste & voordeligste van telegram’,34 ‘#1 Cocaine service’35 of ‘Betrouwbare dea-
ler(s) met constant goede kwaliteit & Service!’36 Een meer uitgebreide beschrijving 
van de kwaliteit van de service zien we terug in figuur 2.

Figuur 2 MARKTPLAATS XXL, 29 april-3 mei 2020MARKTPLAATS XXL, 
29 april-3 mei 2020.

34 MARKTPLAATS XXL, 15-18 april 2020.
35 Drugs Nederland, 12-14 april 2020.
36 TELEMARKT XXL, 15-18 april 2020.
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De dienstbaarheid die we terugzien in de advertenties van deze digitale dealers lijkt 
expliciet gericht te zijn op het wegnemen van eventueel wantrouwen bij potentiële 
klanten. Dit valt bijvoorbeeld terug te lezen in het volgende bericht: ‘Onze bezor-
ger(s) gaan snel en netjes te werk, zijn zowel eerlijk als betrouwbaar en zullen u een 
veilige dienst leveren.’37 Andere dealers geven op een soortgelijke manier aan dat ze 
‘hygiënisch en zorgvuldig’38 te werk gaan en dat er altijd vriendelijke bezorgers aan 
de deur verschijnen.
Naast het bieden van een goede, snelle service – waarbij menigeen aangeeft ‘24/7’ 
bereikbaar en beschikbaar te zijn voor bestellingen – lijken met name de professio-
nele digitale dealers erop uit te zijn om klanten aan zich te binden. Sommige dea-
lers bieden de mogelijkheid aan om de cocaïne vooraf te proeven of testen, in som-
mige gevallen wel op kosten van de koper. We zien de klantenbinding echter het 
meest duidelijk terug in de vorm van ‘niet goed, geld terug’-garanties,39 waarmee 
geadverteerd wordt, maar ook in gratis accessoires die worden geleverd bij bestel-
lingen, zoals een ‘gratis snuifbuisje’.40 Ook berichten waarbij wordt vermeld dat 
klanten bij veelvuldig inkopen korting kunnen krijgen, lijken gericht op het aan-
gaan van een langere relatie met klanten of, zoals een van de berichten het ver-
woordt: ‘We zijn Kwaliteit gericht en doen alles eraan om u tevreden te houden als 
klant voor een betrouwbare en lange samenwerking als doel.’41

Naast deze berichten met een zakelijke en klantvriendelijke toon troffen we in de 
door ons bestudeerde screenshots ook een beperkt aantal uitzonderingen aan, zo-
als het volgende voorbeeld illustreert: ‘Je kunt gerust een bericht sturen voor vra-
gen. Mensen die mij tijd gaan lopen verspillen omdat ze het niet vertrouwen. KAN-
KER AUB OP.’42 De agressieve toon in het bericht – gevangen in capslock, het 
digitale equivalent voor schreeuwen – kan verschillende potentiële klanten af-
schrikken. Bezien vanuit de signaleringstheorie zou dit bericht, hoe paradoxaal dit 
ook moge klinken, juist kunnen duiden op betrouwbaarheid. Het is voor onbe-
trouwbare aanbieders immers bijzonder contraproductief om een dergelijk bericht 
te plaatsen wanneer ze kopers zouden willen oplichten, en wantrouwen of onzeker-
heid over de service of omgang met de verkoper is niet iets dat dealers die kwaad in 
de zin hebben zich kunnen permitteren. Bovendien is het eenvoudig om een pret-
tig en vriendelijk bericht op te stellen dat potentiële klanten niet afschrikt.

‘Pizza was lekker man’
Analoog aan klantbeoordelingen die ook gebruikt worden op legitieme marktplaat-
sen als Bol.com en Marktplaats wordt de betrouwbaarheid van online verkopers 
voor potentiële kopers inzichtelijk gemaakt door zogenaamde rating- en reviewsys-
temen (zie o.a. Tzanetakis e.a., 2016; Bakken e.a., 2017, 16). Aangezien Telegram 
Messenger een dergelijke functie niet kent, is het voor potentiële kopers niet mo-
gelijk om de eerdergenoemde verkooptactieken en door dealers gebruikte signalen 

37 MARKTPLAATS XXL, 15-18 april 2020.
38 Drugshandel/wapenhandel, 15-18 april 2020.
39 MARKTPLAATS XXL, 9-11 april 2020.
40 MARKTPLAATS XXL, 15-18 april 2020.
41 MARKTPLAATS XXL, 15-18 april 2020.
42 Drugshandel/wapenhandel, 22-24 april 2020.
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te verifiëren op betrouwbaarheid. In een eerdere studie naar fraude en oplichting 
op Telegram wordt melding gemaakt van berichten waarin verkopers exposed wer-
den als onbetrouwbare oplichters (Monshouwer, 2019). Dergelijke voorbeelden 
troffen we in de door ons bestudeerde berichten niet aan. Sterker, de berichten in 
de Telegramgroepen bevatten vooral voorbeelden van cocaïnedealers die op ver-
schillende manieren expliciet communiceren dat ze betrouwbaar zijn, bijvoorbeeld 
door dit als zodanig te benoemen of door zichzelf te beschrijven als een ‘bekende 
leverancier’.43

Op Telegram Messenger vallen ook online advertenties waar te nemen waarin de 
digitale dealers zelf klantreacties opnemen, zoals het volgende voorbeeld illus-
treert:

‘Reacties na eerste aflevering:
Yoo gozer, net een hapje geproeft en hij smaakt verukkelijk! Ik weet waar ik 
voortaan pizza bestel
Yo [naam dealer], die pure pizza is erg lekker en die andere moet ik nog proe-
ven. Thanks bro!
Pizza was lekker man , 1 van de betere hier uit de omgeving’ (MARKTPLAATS 
XXL, 15-18 april 2020)

De aanduiding ‘pizza’ lijkt hier gebruikt te worden als ‘conventional sign’ (Gambet-
ta, 2009, 150-151) voor cocaïne, zodat beide partijen zich in het geval opsporings-
diensten meelezen met de communicatie tussen koper en verkoper – die naar alle 
waarschijnlijkheid via WhatsApp of sms is verlopen – kunnen beroepen op de ver-
koop van pizza. Opmerkelijk is echter dat de digitale dealer die deze klantreactie in 
zijn bericht opnam, in zijn gebruikersnaam wel expliciet het woord ‘coke’ gebruikt. 
Ook in andere advertenties valt te zien dat vergelijkbaar positieve reacties opgeno-
men worden in het laatste deel van de online advertenties, veelal verwijzend naar 
de goede kwaliteit van het product of de snelle, veilige en betrouwbare service. 
Vergelijkbaar is het screenshot in figuur 3, dat een van de digitale dealers deelde 
van een Whatsapp-conversatie met een van zijn klanten.

43 TELEMARKT XXL, 15-19 mei 2020.
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Figuur 3 Amsterdam handel, 15-18 april 2020

Vorenstaande reacties zouden gezien kunnen worden als een betrouwbaar signaal. 
Tegelijkertijd zijn dergelijke berichten ook een goed voorbeeld van iets dat op Tele-
gram eenvoudig na te bootsen is, anders dan op cryptomarkten. Er is immers geen 
manier om te controleren of de klantreacties authentiek zijn of vooral opgenomen 
worden om een betrouwbare indruk te wekken. We kwamen wel een voorbeeld te-
gen dat moeilijk na te bootsen is en bovendien een opmerkelijke gelijkenis ver-
toont met de review- en ratingsystemen op cryptomarkten. In meerdere groepen 
troffen we een bericht aan waarin een van de 23 professionele digitale dealers werd 
omschreven als ‘Betrouwbaar’, voorafgegaan door een ‘groen vinkje’, en gevolgd 
door zijn gebruikersnaam, Telegram-handle en de verschillende producten die hij 
te koop aanbiedt (‘Coke, XTC, MDMA & Wiet’44).

44 Amsterdam handel, 15-18 april 2020.
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Discussie

Om een bijdrage te leveren aan kennis over de digitalisering van drugsmarkten via 
socialemediaplatformen hebben we in dit artikel verslag gedaan van een verken-
nende studie naar de handel in cocaïne op Telegram Messenger. De resultaten van 
het onderzoek laten zien dat Telegram fungeert als een online marktplaats voor de 
handel in verdovende middelen, maar tevens – zoals ook een eerder onderzoek 
naar fraude en oplichting op Telegram inzichtelijk maakt (Roks & Monshouwer, 
2020) – voor allerhande andere illegale goederen en diensten. De berichten die ge-
plaatst werden in de tien groepen die gedurende drie maanden werden geobser-
veerd, geven zicht op een publieke digitale drugsmarkt met een levendig aanbod 
van verdovende middelen.
De centrale vraag die wij geprobeerd hebben te beantwoorden in deze bijdrage luid-
de: ‘Hoe proberen dealers van cocaïne op Telegram Messenger betrouwbaar over te 
komen?’ Deze vraag werd ingegeven vanuit de constatering dat Telegram een rela-
tief nieuw socialemediaplatform is, waar gebruikers anoniem kunnen communice-
ren, elkaar niet kennen en om die reden ook niet van elkaar weten of ze te vertrou-
wen zijn. In dit onderzoek ging de aandacht uit naar de manieren waarop aanbieders 
van cocaïne omgaan met dit wantrouwen ten aanzien van de producten en dien-
sten die zij aanbieden. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat cocaïnedea-
lers op Telegram op verschillende manieren proberen de indruk te wekken dat zij 
betrouwbaar zijn. In de online drugsadvertenties die geplaatst werden in de tien 
Telegramgroepen werd allereerst de term ‘betrouwbaar’ expliciet gebruikt door de 
verkopers om naar zichzelf te verwijzen. Daarnaast valt er in de door ons bestu-
deerde berichten een aantal verkooptactieken, gericht op het benadrukken van de 
kwaliteit van de goederen en service en (competitieve) prijsstrategieën, te herken-
nen om potentiële klanten te trekken. Met deze verkooptactieken lijken de aanbie-
ders van cocaïne zich te willen profileren als betrouwbare handelspartners in een 
digitale context, waar er vanwege de afwezigheid van reeds bestaande sociale rela-
ties tussen koper en verkoper, eerdere verkoopervaringen of geformaliseerde re-
view- en ratingsystemen (vgl. Tzanetakis e.a., 2016) vragen of zorgen kunnen zijn 
over hun betrouwbaarheid.
Voortbouwend op eerdere studies naar de online communicatie van vertrouwen 
(Holt e.a., 2016; Bakken, 2020) werd gebruik gemaakt van de signaleringstheorie 
(Gambetta, 2009; 2011) om nader in te gaan op signalen die cocaïnedealers gebrui-
ken om betrouwbaar over te komen. Onze resultaten laten zien dat dealers op Te-
legram geen gebruik lijken te (hoeven) maken van versluierde vormen van commu-
nicatie om het hoofd te bieden aan het ‘advertisement problem’ (Gambetta, 2009, 
150). De door ons bestudeerde screenshots laten er namelijk geen misverstand 
over bestaan dat het hier gaat om berichten waarin cocaïne te koop wordt aangebo-
den, doordat expliciet de term ‘cocaïne’ of andere bekende aanduidingen als ‘sos’ of 
‘wit’ werden gebezigd of gebruik werd gemaakt van digitale beeldtaal die bekend is 
uit andere analyses van digitale drugsmarkten (Moyle e.a., 2019; Bakken, 2020). 
Ook in de gebruikersnamen van de digitale dealers in de door ons bestudeerde be-
richten zien we duidelijke verwijzingen naar de handel in cocaïne of verdovende 
middelen. De openheid waarmee cocaïne in de door ons geobserveerde groepen 
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wordt aangeboden, wijst erop dat de digitale dealers zich betrekkelijk anoniem wa-
nen, iets dat naar alle waarschijnlijkheid wordt ingegeven door de technische func-
tionaliteiten op het gebied van encryptie op Telegram.
In de verkooptactieken in de door ons bestudeerde berichten herkennen we ver-
schillende signalen die bedoeld lijken om richting potentiële klanten zo betrouw-
baar mogelijk over te komen. Het merendeel van deze signalen kunnen we zien als 
dermate ‘easy to fake’ dat de vraag zich opdringt hoe betrouwbaar ze daadwerkelijk 
zijn, maar vooral ook hoe potentiële klanten de betrouwbaarheid van deze claims 
inschatten. In het licht van de signaleringstheorie worden de signalen in deze stu-
die, anders dan in het onderzoek van Bakken (2020) naar dealers op Facebook, 
gekenmerkt door een zekere ambiguïteit als het gaat om vertrouwen of betrouw-
baarheid. Deze ambiguïteit heeft geen betrekking op het multi-interpretabele ka-
rakter van het gebruikte signaal zelf om risico op ontdekking door opsporingsdien-
sten te voorkomen, zoals in de signaleringstheorie. Eerder rijst het beeld dat de 
signalen in de door ons bestudeerde berichten geenszins eenduidig zijn, en boven-
dien, afhankelijk van de waarnemer, een signaal zouden kunnen zijn van zowel 
betrouwbaarheid als onbetrouwbaarheid. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de 
positieve klantenreacties die sommige dealers aan het einde van hun bericht ge-
bruiken als informeel equivalent van de reviewsystemen op cryptomarkten. Som-
mige potentiële afnemers zullen dit beschouwen als een goed teken, terwijl andere 
meer scepsis aan de dag zouden kunnen leggen en het interpreteren als een derma-
te goedkoop signaal dat dit wellicht juist indicatief is voor een minder betrouwbare 
verkoper.
Een wezenlijke vraag die zich naar aanleiding van de resultaten van deze studie 
opdringt, is hoe deze online gedragingen in verhouding staan tot de daadwerkelij-
ke, fysieke verkoop van cocaïne. Criminologische studies naar het gebruik van so-
ciale media wijzen immers op de performativiteit van het online gedrag op sociale 
media dat (lang) niet altijd in verhouding hoeft te staan met wat er offline gebeurt 
(zie voor een overzicht Stuart, 2020). Afgaande op de resultaten van deze studie 
kan gesteld worden dat het daadwerkelijke vertrouwen tussen aanbieder en afne-
mer van cocaïne niet in de openbare groepen op Telegram tot stand komt. Wel is 
het aannemelijk dat een deel van de online advertenties, zeker de berichten die 
gekenmerkt worden door een professionele, zakelijke en klantvriendelijke beschrij-
ving, kan resulteren in een privébericht als opmaat naar de daadwerkelijke verkoop 
van cocaïne. De totstandkoming van het vertrouwen dat noodzakelijk is voor een 
transactie zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden tijdens een-op-eengesprek-
ken tussen koper en verkoper, ofwel in de privéberichten op Telegram of via een 
ander medium.
Om een meer volledig beeld te krijgen van de digitalisering van drugsmarkten op 
sociale media zouden voornoemde beperkingen kunnen worden geadresseerd. In 
navolging van een aantal Scandinavische studies (Bakken & Demant, 2019; De-
mant e.a., 2019; Bakken, 2020) zouden observaties op digitale drugsmarkten op 
sociale media gecombineerd kunnen worden met interviews met de (ver)kopers 
van de online aangeboden verdovende middelen. Om beter te begrijpen hoe er op 
deze digitale drugsmarkten wordt omgegaan met de uitdaging van vertrouwen, 
zou er expliciet aandacht kunnen worden besteed aan de manier waarop aanbie-
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ders hun betrouwbaarheid communiceren op deze platformen, maar ook aan wat 
potentiële klanten zien als betrouwbare signalen. Bovendien kan er met een derge-
lijke opzet ook meer zicht worden gegeven op hoe beide actoren omgaan met wan-
trouwen in het verloop van de transactie, bijvoorbeeld ten aanzien van de levering 
en betaling van de producten, en in hoeverre dit eveneens plaatsvindt langs digita-
le weg of resulteert in fysieke ontmoetingen en betalingen.
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