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Op jacht naar respondenten in verborgen 
segmenten van de cannabissector

Nicole Maalsté

Tussen 2003 en 2006 heb ik voor mijn proefschrift diepte-interviews afgenomen 
bij 45 uiteenlopende spelers in de cannabissector, zoals thuistelers, organisato-
ren/financiers van hennepteeltprojecten, stekken- en zadentelers, kweekadvi-
seurs, tussenhandelaren, eigenaren/medewerkers van coffeeshops en growshops 
en andere leveranciers van teeltbenodigdheden (aarde, lampen, voedingslijnen, 
zaden). Alle respondenten zijn actief (geweest) in die zin dat zij geld verdien(d)en 
met hun activiteiten in de cannabissector, variërend van hobbyisten tot onderne-
mers die vanuit commerciële of criminele overwegingen opereren; 35 responden-
ten hebben ervaring met illegale hennepteelt (minimaal 10 en maximaal 24.000 
planten). Met uitzondering van enkele toeleveranciers geldt voor alle actoren dat 
zij in mindere of meerdere mate betrokken zijn bij illegale activiteiten, inclusief 
coffeeshop- en growshopondernemers die zich bezighouden met in- en doorver-
koop van cannabis en/of stekken. Het betreft een deels verborgen populatie. In 
tegenstelling tot andere Nederlandstalige studies naar cannabisondernemers is 
expliciet toegang gezocht in verschillende segmenten van de cannabissector. De-
corte en Tuteleers (2007) interviewden voornamelijk kleinschalige (buiten)telers 
(70% teelde nooit meer dan 20 planten), Rastovac (2007) sloot telers met minder 
dan 100 planten uit; Bovenkerk en Hogewind (2002) baseerden zich uitsluitend 
op gearresteerde cannabisondernemers, en Korf en Verbraeck (1993) interview-
den vooral hasjhandelaren die zij als ‘oude garde’ bestempelden.

Dit artikel bespreekt de mogelijkheden om een vertrouwensbasis op te bouwen 
en respondenten te rekruteren in de deels illegale cannabissector. Het beschrijft 
de voor- en nadelen van infiltratie in de cannabissector, het tegenvallende resul-
taat van de sneeuwbalmethode en het belang van creativiteit om verborgen deel-
segmenten te bereiken. Daarnaast wordt ingegaan op mogelijke risico’s die je als 
onderzoeker loopt, motieven van respondenten voor deelname aan een interview 
en de eventuele voordelen voor vrouwelijke onderzoekers in de door mannen 
gedomineerde cannabissector.

Rekrutering van respondenten

Een gebruikelijke manier om contact te leggen met verborgen populaties is het 
plaatsen van oproepen in dagbladen en tijdschriften, op websites en chatboxen, 
en op locaties waar deze respondenten mogelijk komen. Een andere veelbeproefde 
methode is de ‘sneeuwbalmethode’ waarbij één of meer sleutelinformanten wordt 
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gevraagd om andere respondenten aan te dragen, soms in ruil voor een vergoe-
ding (Barendregt e.a., 2005, p. 124).
De eerste manier is minder tijdrovend en levert een brede regionale spreiding op. 
Nadeel van zo’n indirecte contactlegging is dat het lastig is om voldoende ver-
trouwen te wekken en om in te schatten welk deel van de populatie wordt bereikt. 
Daarnaast bestaat bij rekrutering via internet de kans dat opsporingsambtena-
ren de contactlegging volgen. Het recente onderzoek van Rastovac (2007), die ze-
ventien telers interviewde voor haar scriptie, bevestigt dit vermoeden. Ondanks 
allerlei voorzorgsmaatregelen zijn haar gangen vrij eenvoudig na te trekken. De 
tweede manier biedt de mogelijkheid om specifieke respondenten rechtstreeks te 
rekruteren. Nadeel is dat de sneeuwbalmethode tijdrovend is en dat responden-
ten uit eenzelfde deelpopulatie komen, waardoor de onderzoeker slechts een deel 
van de verborgen populatie in beeld krijgt. Om dit te voorkomen kan een onder-
zoeker verschillende ‘sneeuwballen uitrollen’.
Het hoofddoel van mijn onderzoek is om een typologie van cannabisondernemers 
te ontwikkelen. Daarom streefde ik bij de rekrutering naar heterogeniteit en heb 
ik beide manieren gecombineerd. De Highlifebeurs en mijn eigen netwerk waren 
de twee belangrijkste ingangen voor de rekrutering van respondenten. Dit eve-
nement met de nieuwste technieken en materialen voor de cannabisteelt trekt 
jaarlijks meer dan tienduizend bezoekers en is een belangrijke ontmoetingsplek 
voor mensen die actief (willen) zijn in deze branche. Mijn netwerk van canna-
bisondernemers heb ik kunnen opbouwen doordat ik vanaf 1990 betrokken ben 
geweest bij diverse onderzoeken in de cannabisbranche.

Contacten leggen en opbouwen van een vertrouwensrelatie
Contact leggen gebeurt in een illegale branche vaak op voordracht van anderen. 
Door eerdere onderzoeken had ik met een aantal belangrijke contactpersonen 
(merendeels coffeeshop- en growshopexploitanten) al een vertrouwensrelatie op-
gebouwd. Om meer met de branche geassocieerd te worden, werd ik redacteur 
bij het tijdschrift Highlife en nam ik namens de beursorganisatie een enquête af 
bij bezoekers van de Highlifebeurs. Hierbij konden bezoekers ook aangeven of ik 
hen in een later stadium mocht benaderen voor een interview. In een artikel in 
Highlife (Maalsté, 2003) kondigde ik mijn aanwezigheid op de beurs aan en gaf 
ik uitleg over de bedoeling van mijn onderzoek. Zo verzamelde ik van binnenuit 
contactgegevens van 85 potentiële kandidaten voor een interview.
Door mijzelf en mijn bedoelingen op verschillende manieren zichtbaar te maken, 
kwam er een geruchtenstroom over mij op gang, zowel positief als negatief. Ik 
volgde hiermee Polsky (1967), die op basis van zijn eigen ervaringen een aantal 
boeiende adviezen geeft voor onderzoekers die criminelen in hun gewone omge-
ving bestuderen. Ik heb mijn intenties duidelijk kenbaar gemaakt, waarbij ik er 
uiteraard wel voor zorgde dat ik mijn omgangsvormen en taalgebruik aanpaste. 
Tegelijkertijd probeerde ik ervoor te waken om niet al te zeer met Highlife geasso-
cieerd te worden. Via mijn eigen netwerk en andere onderzoekswerkzaamheden 
bleef ik ook zichtbaar als wetenschapper, adviseur en publicist. Door vanuit ver-
schillende rollen te opereren, probeerde ik een neutrale, onafhankelijke positie 
te behouden, wat overigens niet altijd lukte. Sommige contactpersonen stelden 
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zich juist terughoudend op in hun informatieverstrekking, omdat ze mij in ver-
schillende hoedanigheden tegenkwamen en niet konden inschatten wat ik in die 
andere positie met hun informatie zou doen.
Een belangrijk voordeel bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie was dat ik 
het onderzoek niet in opdracht of met subsidie van derden uitvoerde. Hierdoor 
kon ik mijn respondenten verzekeren dat de informatie niet in andere handen 
terecht zou komen en ik bij de publicatie ervan niet medeafhankelijk was van der-
den. Daarnaast kreeg ik als vrouw vermoedelijk makkelijker toegang in deze door 
mannen gedomineerde branche. Ik kon mij uitgebreid laten informeren zonder 
dat dit bevreemding opriep: de meeste vrouwen weten immers niet hoe het werkt 
en ik was toch geen serieuze concurrent. Op enkele uitzonderingen na vervullen 
vrouwen in de perceptie van mannelijke cannabisondernemers voornamelijk on-
dergeschikte rollen, zoals het knippen van wiettoppen of het beschikbaar stellen 
van een ruimte. Door mijn eerdere onderzoeken in de cannabissector was ik goed 
op de hoogte van de ins en outs en kon ik respondenten met bestaande gebeurte-
nissen confronteren. Hierdoor kon ik afhankelijk van mijn gesprekspartner swit-
chen tussen verschillende rollen.

Selectieprocedure
De werkwijze die ik bij de selectie van respondenten hanteerde, is door Glaser en 
Strauss (1967, 62-63) geïntroduceerd als de ‘theoretical sampling’. De onderzoe-
ker zoekt daarbij voortdurend naar nieuwe respondenten om eerdere bevindin-
gen te verscherpen, bevestigen of corrigeren. Dit vergelijkingsproces speelt een 
cruciale rol bij de ontwikkeling van de theorie en bij de analyse, en gaat zo lang 
door tot geen nieuwe inzichten meer worden verkregen.
De potentiële kandidaten die ik via de Highlifebeurs rekruteerde, leverden een 
zeer gevarieerde populatie op. Om zo veel mogelijk verschillende respondenten 
in beeld te krijgen, hield ik bij de uiteindelijke selectie rekening met diversiteit in 
soorten ondernemers, leeftijd, geslacht, ervaring (de voorkeur ging uit naar on-
dernemers die al een tijdje meeliepen omdat ik ook ontwikkelingen in kaart wilde 
brengen) en spreiding qua regio. Tijdens de interviews vroeg ik of respondenten 
nog andere kandidaten wisten, waarbij ik gaandeweg het onderzoek steeds speci-
fieker kon omschrijven welke kandidaten ik nog zocht. Ook ben ik via mijn eigen 
netwerk op zoek gegaan naar specifieke respondenten, onder andere organisato-
ren van grotere teeltprojecten en vrouwen.
De sneeuwbalmethode leverde weinig op. Het verstrekken van ‘inside’ informa-
tie aan buitenstaanders wordt in deze sector niet op prijs gesteld. Uit reacties op 
Polderwiet (Maalsté & Panhuysen, 2007), waarin achttien bewerkte versies van 
de interviews zijn gebundeld, blijkt dat in de branche kritisch wordt gereageerd 
op de inzage die respondenten hebben gegeven over de omgangsvormen en werk-
wijze in de cannabissector.
Respondenten wilden dus niet dat anderen te weten zouden komen dat zij aan 
mijn onderzoek hadden meegewerkt en waren zelden bereid om namen van an-
deren door te geven. Ook growshopondernemers reageerden weinig toeschietelijk 
op mijn verzoek om respondenten te werven in hun zaak. Wanneer ik daar meer 
op had aangedrongen, zou dat bij een enkele growshop wel gelukt zijn, maar dan 
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had ik weer overwegend mensen uit een bepaalde zaak gehad. Het aanbieden van 
een vergoeding voor het aandragen van een respondent leek mij misplaatst: de 
meeste respondenten zouden dit eerder als een belediging zien. Uiteindelijk zijn 
slechts acht respondenten door een andere respondent aangedragen. Een gerichte 
oproep voor vrouwen leverde drie respondenten op (Maalsté, 2006).

Afspraken maken en verloop van interviews

Bereidheid tot medewerking aan een interview is slechts het begin voor een ver-
trouwensrelatie en betekent niet automatisch dat respondenten volledige open-
heid van zaken geven. De meeste respondenten troffen de nodige voorzorgs-
maatregelen bij het maken van een afspraak en sommige trokken mij eerst na 
bij andere mensen uit de branche of op internet. Een respondente vertelt welke 
voorzorgsmaatregelen ze nodig achtte om met mij te communiceren:

Ik heb weer een nieuwe prepaid telefoon en een nieuw e-mailadres genomen, want ik 
dacht ‘zo meteen wordt die onderzoekster afgetapt.’ Ze [lees: opsporingsinstanties] 
weten natuurlijk dat jij hiermee bezig bent. Er is net een inval geweest bij iemand 
met wie wij half zaken deden en dan denk je toch ‘ fuck’. En eigenlijk moet ik nu ook 
de batterij uit mijn telefoon nemen en jij ook.

Opvallend is dat ik dit ‘paranoïde’ gedrag met name tegenkwam bij de kleinere 
(thuis)telers. Ondernemers van grote teeltprojecten leken zich minder zorgen 
hierover te maken of waren wellicht zo geroutineerd in het nemen van voorzorgs-
maatregelen dat het eerder professioneel overkwam. In de meeste gevallen ver-
liepen de gesprekken zeer ontspannen en zou ik dergelijke voorzorgsmaatregelen 
onder de noemer ‘gezond wantrouwen’ of ‘risicobeperking’ willen scharen.
Hoewel veel respondenten pas één tot twee jaar na hun mondelinge of schrifte-
lijke toezegging werden benaderd voor een interview, waren de contactgegevens 
in de meeste gevallen nog juist. In sommige gevallen was het telefoonnummer af-
gesloten of reageerden zij niet op mijn e-mail of post. Tien personen hadden zich 
bedacht en wilden toch liever niet meer meedoen aan een interview.
Een groot deel van de respondenten had ik bij de contactlegging persoonlijk 
gesproken, waardoor ik tijdens de telefoongesprekken weinig hoefde uit te leg-
gen. Ik hield er rekening mee dat een opsporingsinstantie mij of één van mijn 
respondenten afluisterde. Het was meestal voldoende om te refereren aan onze 
ontmoeting of aan hun schriftelijke toezegging (bij de enquête). Soms kostte het 
meer overtuigingskracht en ging er uitgebreid mail- of sms-verkeer vooraf aan de 
uiteindelijke afspraak. Eenmaal is het interview een half jaar uitgesteld, omdat de 
respondent slachtoffer was geworden van een ripdeal, waarbij hij zijn hele oogst 
had moeten inleveren onder bedreiging van een vuurwapen en het kort na die 
gebeurtenis niet aankon om zijn verhaal te vertellen.
Een groot deel van de afspraken vond plaats in openbare gelegenheden die res-
pondenten zelf hadden uitgezocht. Om te voorkomen dat respondenten mij (ach-
teraf) als een mogelijke risicofactor zouden beschouwen (bijvoorbeeld wanneer 
onverhoopt vlak na een interview een inval zou plaatsvinden), sprak ik liever niet 
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af op teeltlocaties en onderstreepte ik dat ik niet geïnteresseerd was in exacte 
namen en plaatsaanduidingen. Ook benadrukte ik mijn onafhankelijke positie en 
maakte ik van tevoren duidelijke afspraken over het gebruik van de informatie. 
Hierdoor vormde het opnemen van de interviews voor de meeste respondenten 
geen probleem. Bij twee respondenten die dit liever niet hadden, heb ik zo letter-
lijk mogelijk meegeschreven en de gemaakte notities kort daarna uitgewerkt. Ik 
zette de taperecorder volgens afspraak uit wanneer iemand een specifiek verhaal 
liever niet op band had staan.

Risico’s en neutraliteit
Een moreel bezwaar waar je bij dit type onderzoek tegenaan kunt lopen, is dat je 
informatie krijgt over strafbare activiteiten en/of getuige daarvan bent zonder 
het recht op privacybescherming dat journalisten, advocaten of artsen hebben. 
Polsky (1967, 140) spreekt in dit verband over ‘guilty knowledge’ en stelt dat het 
daarom zaak is om van tevoren te bedenken waar je grenzen liggen. Tegelijkertijd 
moet je bereid zijn om in specifieke situaties daarvan af te wijken.
Ik deel de stelling van Bovenkerk (1998, 31) dat het een onrealistisch en onwen-
selijk idee is dat je eerder aanvaard zult worden als een van hen, als je getuige 
bent van hun illegale activiteiten. Desondanks was ik enkele malen getuige van 
harddrugs- en geldtransacties en handel in stekken en wiet, en moest ik wel eens 
risico’s nemen. Ik sprak soms af op locaties waar mogelijk strafbare activiteiten 
plaatsvonden zonder te weten wie daar aanwezig waren. Ook ben ik bij verschil-
lende respondenten in de auto gestapt zonder te weten waar we precies heengin-
gen. Een van de respondenten vertrouwde mij toe dat dit bij hem het ijs gebroken 
had.

Motieven deelname interview
In het algemeen vonden de respondenten het leuk om over zichzelf te praten. 
Daarnaast fungeerde ik als een moderne ‘biechtvader’: vaak was het de eerste keer 
dat respondenten op deze manier over hun werkzaamheden spraken. In sommi-
ge gevallen ontstond een bijna therapeutische situatie, omdat mensen door het 
gesprek op een andere manier tegen hun situatie gingen aankijken. Sommigen 
hoopten met hun verhaal mythes over de cannabissector en (de werkwijze van) 
henneptelers weg te kunnen nemen. Zonder risico kunnen vertellen over illegale 
bezigheden en/of vertellen van hun levensgeschiedenis en het rechtzetten van 
negatieve beeldvorming over illegale praktijken zijn overigens veelgehoorde mo-
tieven bij dit type onderzoek (zie bijvoorbeeld Bovenkerk, 1998, 33).
Ongetwijfeld waren er ook respondenten die het spannend vonden om (door een 
vrouw) geïnterviewd te worden. Weer anderen beschouwden het als een kick om 
hun eigen verhaal straks te kunnen lezen, terwijl niemand zou weten dat zij het 
waren. In die gevallen vroeg ik meer naar details of kwam ik later op zaken terug, 
omdat het risico op sterk aangedikte verhalen bij deze respondenten groter is.
Respondenten die niet (meer) mee wilden werken, gaven daarvoor redenen als 
gebrek aan vertrouwen, onduidelijkheid over het gebruik van de informatie, geen 
tijd of (gewijzigde) persoonlijke omstandigheden.
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Investeren, onafhankelijkheid, creativiteit en een beetje geluk in een 
mannensector

Hoewel ik de beschikking had over een uitgebreid netwerk in (zichtbare segmen-
ten van) de cannabissector, blijkt het niet eenvoudig om respondenten in verbor-
gen deelsegmenten te benaderen. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie door 
infiltratie in de onderzoekspopulatie is tijdrovend en kan verwarring veroorza-
ken over je bedoelingen. Daarom is het belangrijk je intenties open en zichtbaar te 
presenteren en duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de informatie. 
Dat het mij lukte om respondenten uit verschillende verborgen deelsegmenten te 
interviewen is niet alleen te danken aan de jarenlange tijdsinvestering en moge-
lijkheden voor contactlegging via bovengrondse cannabisondernemers. Van be-
lang is ook een combinatie van creativiteit en een dosis geluk: het aanbieden van 
mijn diensten aan de Highlife bleek een gouden zet (dat zoveel respondenten zich 
aanmeldden voor een interview verraste mij ook). Dat het onderzoek niet in op-
dracht van derden werd uitgevoerd, bleek eveneens een voordeel. Daarnaast kon 
ik als vrouw vermoedelijk makkelijker informatie loskrijgen in deze door mannen 
gedomineerde branche.
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