
Vijftien jaar lang is het piepkleine dorpje Lazarat de 
cannabishoofdstad van Europa, totdat in juni 2014 een enorme 

politiemacht de Albanese vrijstaat ontmantelt. Exact een jaar na de 
belegering bezoekt Nieuwe Revu het gehucht. En barst de hel los.

Tekst Emiel van Dongen en Renée van Heteren Fotografie Daan Vonk en Theo Roelofs

STONED VAN 
DE WIND 

HOE TWEE NEDERLANDSE JONGENS EEN ALBANEES WIETDORP OM ZEEP HIELPEN 
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Een jaar geleden hing hier een 
Puma-legerhelikopter met een 
elite-eenheid van de politie in 
de lucht, nu wapperen er 

blauwe vlaggetjes van de Democrati-
sche Partij boven het 
dorpsplein van Lazarat. Op 
de twee terrasjes aan het 
plein drinken mannen 
koffie en raki, ondertussen 
druk de regionale verkie-
zingen van overmorgen 
besprekend. Verder is het 
Zuid-Albanese dorp 
helemaal uitgestorven, op 
deze zonovergoten vrijdag-
morgen eind juni. Alle 
tuinen en akkers liggen nu 
braak. Dat was vóór de slag 
om Lazarat, tussen 16 en 20 
juni 2014, wel anders. 
Op Google Earth-foto’s uit 
de gloriejaren is te zien dat 
honderdduizenden canna-
bisplanten de hele vallei 

wietgroen deden kleuren. Vrachtwa-
gens met water reden af en aan en hon-
derden dagarbeiders kwamen tijdens 
de oogsttijd naar het dorp om (voor 
twintig tot dertig euro per dag) de 

toppen te knippen. Nu is 
er niets meer in het dorp, 
klaagt barman Ermal van 
het koffiebarretje op het 
dorpsplein. ‘Alle families in 
het dorp verbouwden wiet, 
dus nu heeft niemand nog 
werk. De slimme mensen 
hebben destijds wat geld 
gespaard, maar dat is nu na 
een jaar ook wel op.’
In de jaren na 1991, toen 
het communisme viel na 
bijna een halve eeuw para-
noïde dictatuur, werden de 
eerste planten gezaaid in 
Lazarat. Volgens Erion (een 
gefingeerde naam uit vei-
ligheidsoverwegingen), een 
leraar uit Lazarat, begon 

het heel klein, met enkele gezinnen die 
een paar planten hadden. Stilaan ging, 
op een enkele familie na, iedereen 
meedoen. Vanaf 2003 werd de teelt een 
stuk grootschaliger, om de laatste drie 
tot vier jaar voor de politie-inval uit te 
groeien tot industriële proporties.

NEDERZAAD
Het klimaat van het dorpje nabij de 
Griekse grens leent zich prima voor 
buitenwiet en de grond is er vrucht-
baar. Nog een belangrijke sleutel tot 
het grote succes: Nederlandse zaadjes. 
‘De laatste jaren gingen vrienden van 
mij naar Amsterdam en Rotterdam om 
zaadjes te kopen,’ vertelt barman Ermal. 
Het legde het dorp geen windeieren. 
Hoewel er steevast in de pers wordt ge-
sproken over een winst van 4,5 miljard 
euro, is het aannemelijker dat de Laza-
rati jaarlijks enkele tientallen miljoenen 
euro’s verdienden. ‘De dorpsbewoners 
kregen er voor Albanese begrippen 
goed voor betaald, in ieder geval meer 
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schuilplaatsen 
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geopend op de 
politie, onder 

andere met ra-
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KIEREWIET. Daan Vonk (r) en Theo Roelofs 
toverden overal in Lazarat wiet tevoorschijn. 
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dan het minimumloon. Maar de grote 
bulk dat werd verdiend bij de inter-
nationale verkoop, ging naar de grote 
bazen elders,’ stelt officier van justitie 
Johan van Vreeswijk, die het Albanese 
Openbaar Ministerie een jaar lang heeft 
geholpen met het aanpakken van de 
internationale, georganiseerde misdaad. 
Leraar Erion, wiens ouders ook canna-
bis kweekten, zag dat enkele jongens 
uit het dorp betrokken raakten bij de 
uitvoer. Ze werden, wat hij noemt, 
middle guys bij de georganiseerde 
misdaadbendes. Ieder jaar waren er 
volgens Erion drie groothandelaren bij 
wie de dorpsbewoners de wiet konden 
inleveren, steeds waren dit weer ande-
re mensen. Met onder andere ezeltjes 
werd de cannabis het dorp uit gesmok-
keld, voornamelijk naar Italië, Grieken-
land en Duitsland. Naar Duitsland werd 
de wiet bijvoorbeeld gesmokkeld in 
een enorm blok graniet van zeventien 
ton (waar ruim zeshonderd kilo can-
nabis in paste), dat te zwaar is om van 
de vrachtwagen te halen bij grenscon-
troles.
Zo’n grote openluchtcannabisfabriek 
kan niet onder de radar blijven. Er 
waren Google Earth-afbeeldingen, 
luchtbeelden van de Italiaanse politie 
en blogs van (buitenlandse) bezoekers. 
Iedereen wist dus dondersgoed wat er 
in Lazarat gebeurde, ook de politie.

Die durfde of wilde niet naar het berg-
dorp. Voor journalisten was het gevaar-
lijk om te gaan, vaak werden ze meteen 
weggejaagd. Een enkele toerist durfde 
het aan om Lazarat te bezoeken, maar 
foto’s en video’s maken was uit den 
boze.

BROMMERTOCHT
Daan Vonk en Theo Roelofs maakten in 
2012 een brommertocht door Albanië. 
Nadat de toen 25-jarige Amsterdammers 
allerlei cowboyverhalen hoorden over 
het dorp, besloten ze het erop te wa-
gen. Bij het binnenrijden van het dorp, 
ontmoetten ze een rechtenstudent met 
wie ze koffie zijn gaan drinken. Roelofs: 

‘Vanaf het balkon van het koffiebarretje 
zagen we dat achter alle metershoge 
muren om de tuinen en akkers heen 
wietplanten stonden. Dat hebben we 
gefilmd. Die jongen vond dat oké, zo-
lang hij er zelf maar niet opstond.’
De student nam ze daarna mee op een 
toer door het dorp en naar een wiet-
boomgaard, achter een groot metalen 
hek. Vonk: ‘We zagen een enorm veld 
dat vol stond met planten van drie me-
ter hoog. Een hele familie zat bij het 
huis wiet te knippen. Heel idioot. Stie-
kem heb ik snel wat foto’s gemaakt.’
Bij terugkomst maakte Vonk een vide-
overslag van de brommertrip (genaamd 
The Albanian Moped Trip), waarin hij 
ook de beelden van Lazarat monteerde. 
Vonk: ‘Na twee maanden had de video 
plots 21.000 YouTube-views op één 
dag. Een Albanese vrouw die we had-
den ontmoet, mailde: joh, hier sta je in 
alle kranten en ben je op het nieuws. 
Iemand bleek de pers getipt te hebben 
dat wij bewegende beelden hadden van 
Lazarat.’ 
Het werd breed uitgemeten in de Al-
banese media en politiek, zelfs de mi-
nister-president sprak op een gegeven 
moment over de video. In een latere 
YouTube-video tonen ze, enigszins 
trots, alle media die over hun video 
publiceerden en alle politici die erover 
spraken. Maar dan beginnen de bedrei-
gingen. Boze stoners spuwen hun gal, 
maar er zijn ook serieuzere doodsbe-
dreigingen die uit de hoek van de Al-
banese georganiseerde misdaad lijken 
te komen. Drie jaar na de brommertrip 
en een jaar na de politie-inval denken 
veel (blowende) Albanezen nog steeds 
dat Vonk en Roelofs door hun video 
verantwoordelijk zijn voor het oprollen 
van Lazarat. 

RAKETWERPERS EN MORTIEREN
Op maandag 16 juni 2014 valt het doek 
voor Lazarat, als achthonderd tot de 
tanden toe bewapende politieagenten 
met pantservoertuigen het dorp bin-
nentrekken. De Lazarati geven zich niet 
zomaar gewonnen en nemen de poli-
tiemacht onder vuur met machinege-
weren, raketwerpers en mortieren. De 
doorbraak in de slag om Lazarat komt 
op donderdag, precies een jaar voor 
het Nieuwe Revu-bezoek. Dan trekt 
een elite-eenheid van de politie in een 
Puma-helikopter over de Sopot-berg 
het dorp in. Na twee uur hebben ze een 
groep schutters uitgeschakeld, die met 

luchtafweergeschut de politie-opmars 
vertraagde. 
De actie duurt een werkweek, op vrij-
dag is Lazarat helemaal schoongeveegd 
en uitgekamd. De vangst: zevenduizend 
kogels, elf zware wapens, tien granaten 
en wat andere explosieven, veertien 
arrestaties (waaronder een 
notoire lokale drugsbaron) 
en honderddertig door-
zochte huizen. Wonder-
baarlijk genoeg raken er 
bij de veldslag slechts drie 
mensen gewond. Tijdens 
de inval steken dorpsbewo-
ners voorraden cannabis in 
de fik, waardoor een enor-
me wietwolk opstijgt. ‘Die 
dag gaf ik een rondleiding 
op het kasteel, we werden 
stoned van de wind,’ grapt 
een Nederlandse hostel-ei-
genaar uit de nabijgelegen 
stad Gjirokastër. De politie 
neemt tachtig ton wiet in 
beslag en vernietigt naar 
schatting 130.000 planten 

Albanese wietkweek. Bovendien was 
het goed voor de helft van de totale Al-
banese hennepproductie. 

KANDIDAAT-LIDMAATSCHAP EU
Toeval of – waarschijnlijker – timing, 
maar de slag om Lazarat eindigde op 
20 juni. Vier dagen later stemden de 
EU-landen (positief) over het kandi-
daat-lidmaatschap. Met Lazarat is de 
eerste slag geleverd, maar de strijd van 
de huidige socialistische regering van 
Edi Rama gaat door. In de eerste negen 
maanden van 2014 heeft Albanië 102 

en stekjes. Alles vernietigen lukt ze 
niet. Toen de Belgische tv-maker Tom 
Waes enkele weken na de inval een 
kelder betrad, bleken daar nog vele 
puinzakken vol met wiet te liggen. 
De ware reden achter het wegvagen 
van de Lazarater cannabisteelt is niet 

de brommertocht van 
Vonk en Roelofs, maar de 
droom om EU-lid te wor-
den. Albanië heeft sinds 
2001 al meer dan 300 mil-
joen euro EU-geld gekre-
gen. De immense corruptie 
en drugsproblemen van het 
Balkanland zijn de EU ech-
ter een doorn in het oog. 
Om lid te worden, moest 
het land dit aanpakken. 
Hoe kon dit beter dan door 
Lazarat te tackelen? Op 
talloze plekken in Albanië 
wordt op grote schaal can-
nabis geteeld. Lazarat was 
echter tot in alle uithoeken 
van Europa bekend en het 
gezicht geworden van de 

WIE(T) VERBOUWT HET? Bijna op elke foto van 
Lazarat zijn wiettuinen te zien. Op de foto boven rookt 
Daan Vonk een jointje van Lazaratse makelij.

INVAL. Een Albanese politie-eenheid valt op 25 juni 
Lazarat binnen. Bij die inval komt één agent om het 
leven. 
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ton marihuana in beslag genomen, te-
genover 96 ton tussen 2005 en 2013. 
Zo’n 2.200 plantages werden ontdekt, 
voornamelijk tijdens Italiaanse patrouil-
levluchten. 
Hoe kon deze illegale, openlijke mil-
joenenbusiness twintig jaar lang on-
verstoord doorgaan? Daarvoor moeten 
we volgens onderzoeksjournalist Gjergj 
Erebara teruggaan naar 1997. In het 
hele land brak een gewelddadige anar-
chie uit als gevolg van het instorten 
van een piramidespel, waar nagenoeg 
alle Albanezen hun spaargeld mee 
verloren. Erebara: ‘De autoriteit van de 
staat werd toen aangetast. Er ontstond 
een soort vete tussen Lazarat en de po-
litie, die het dorp niet meer in durfde. 
Zo werd het dorp een toevluchtsoord 
voor gezochte criminelen.’ Wapens wa-
ren – en zijn overigens nog steeds – in 
heel Albanië volop voorhanden 
aangezien in 1997 bij plunde-
ringen op wapendepots zo’n 
700.000 wapens zijn buitge-
maakt. ‘Omdat er veel geld was, 
konden de mensen in Lazarat 
invloed kopen bij politie en po-
litici,’ aldus Erebara. 
In Albanië is een dichtgekne-
pen oogje namelijk te koop, 
legt Johan van Vreeswijk uit. 
‘Er is sprake van institutionele 
corruptie, van laag tot hoog. En 
niet alleen in de politiek, maar 
ook bij de politie en de rechter-

lijke macht. Gevolg is dat je de laatste 
modellen Mercedes en Jaguar het eer-
ste in Tirana ziet rijden.’ 
Tijdens zijn jaar in Tirana hoorde Van 
Vreeswijk talloze voorbeelden. Een an-
ti-drugseenheid trof bijvoorbeeld een 
politieauto aan die afgeladen vol was 
met drugs. En een video lekte uit van 
toenmalig minister van Economische 
Zaken Dritan Prifti, die met zijn staats-
secretaris 70.000 euro in contanten aan 
het verdelen is.

OOGJE DICHTGEKNEPEN
Van Vreeswijk: ‘Lazarat kon alleen maar 
zo groot worden omdat her en der een 
oogje werd dichtgeknepen, tot op het 
allerhoogste niveau. In die landen ge-
beurt niets van enige omvang als niet 
van hogerhand de silent nod wordt 
gegeven.’ 

Veel Albanezen wijzen erop dat 
Lazarat een bolwerk is van de 
Democratische Partij, de partij 
van de als extreem-corrupt te 
boek staande Sali Berisha, die 
tot een jaar voor de ondergang 
van Lazarat premier was. Be-
risha wordt hier in Lazarat op 
handen gedragen, op de huidi-
ge premier Rama gespuugd. ‘De 
regering besteedt het geld nu 
alleen maar aan wegen en haar 
eigen imago. Elektriciteit, be-
lasting en benzine zijn duurder 
geworden en we hebben nog 

de planten zijn vernietigd, maar dat het 
criminele geld niet is afgenomen. Er 
zitten in Lazarat nog steeds criminelen, 
die doen wat ze willen. Naar het schijnt 
houden ze zich nu bezig met de bouw 
van onroerend goed aan de kust en in 
stadscentra.’ 
Volgens de politie was er sprake van 
een hinderlaag, die begon met het 
aangehouden busje vol wapens. Op 

foto’s is te zien dat een uit 
betonblokken opgetrokken 
muur van honderd meter is 
gesloopt om de politie be-
ter in het vizier te kunnen 
krijgen vanuit de schuil-
plaatsen. 
Volgens het Openbaar Mi-
nisterie zitten twee broers 
van 20 en 18 erachter. Zij 
zouden een half jaar lang 
een groep mannen hebben 
getraind voor de aanval op 
de politie. Het doel: van La-
zarat weer een politievrije 
republiek maken om zo de 
cannabisteelt nieuw leven 
in te blazen. 

cannabisfabriek was. Behalve dan de 
metershoge gefortificeerde muren om 
de tuinen en akkers, enkele grote villa’s 
aan de rand van het dorp en fuck poli-
ce-graffiti op de muren. Lazarat is ver-
gane glorie. Er is hier niets meer gaan-
de, is de conclusie. Hoe misleidend. 

VERGEVEN VAN MAFFIOSI
Enkele dagen na ons bezoek aan Laza-
rat wordt bij het dorp een 
busje aangehouden vol wa-
pens. Hierop trekt opnieuw 
een tot de tanden toe 
bewapende politiemacht, 
ditmaal vierhonderd man 
groot, het dorp binnen. 
Vanuit verschillende schuil-
plaatsen wordt het vuur ge-
opend op de politie, onder 
andere met raketwerpers 
en automatische geweren. 
Eén agent sterft, twee ra-
ken gewond. 
Het dorp is dus nog steeds 
vergeven van de maffiosi. 
Journalist Erebara: ‘Het pro-
bleem is dat vorig jaar wel 

HASHSTIKKE. De tuinen van Lazarat puilden ooit 
uit van de wietplantjes. Na de inval van de Albanese 
politie is dat een stuk minder. 

‘In Lazarat zijn 
veel mensen nu 

depressief of 
gokverslaafd. 
Een hele gene-
ratie heeft rijk 
geleefd, maar 

is nu alles kwijt’ 
WIETBUSINESS FIJN ZAKCENTJE
De Italiaanse financiële politie maakte 
luchtfoto’s van Lazarat en schatte de 
jaarlijkse productie op 900 ton, wat goed 
zou zijn voor 4,5 miljard euro ( 5.000 euro 
per kilo). Op straat in Rome of Athene 
werd misschien vijf euro per gram betaald 
voor wiet uit Lazarat, maar dat kregen de 
dorpsbewoners er niet voor. De Lazarati 
kregen zo’n 150 tot 300 euro per kilo be-
taald, terwijl een gezin 100 tot 250 kilo per 
jaar produceerde. De wietbusiness was 
dus goed voor zo’n 15.000 tot 75.000 euro 
per familie. Bepaald niet slecht, aangezien 
de gemiddelde Albanees maar 4.000 euro 
per jaar verdient. 
Volgens de ruimste, aannemelijke schat-
ting zou de opbrengst hooguit 500 ton zijn 
en zou het dorp maximaal enkele tiental-
len miljoenen euro’s per jaar verdienen.

maar een half uur per dag water,’ aldus 
barman Ermal.
Journalist Erebara: ‘In Lazarat zijn veel 
mensen nu depressief of gokverslaafd. 
Een hele generatie heeft – voor Alba-
nese begrippen – rijk geleefd, maar is 
nu alles kwijt. Het is een groot sociaal 
probleem.’ 
Leraar Erion: ‘De Lazarati zijn allemaal 
heel teleurgesteld en boos. Iedereen 
wist dat het kon gebeuren, maar ze 
hadden niet verwacht dat de inval vorig 
jaar al zou zijn.’ 
Tot overmaat van ramp zijn volgens 
Ermal bijna alle jongeren sindsdien 
vertrokken, naar verluidt om illegaal 
te gaan werken in landen als Canada, 
Duitsland en Polen. Bij zijn koffieten-
tje zitten inderdaad alleen maar oude 
mannen. Over straat lopen slechts een 
paar senioren, die allemaal vriendelijk 
groeten. Tijdens een wandeling door 
het dorp doet weinig nog herinneren 
aan de tijd dat Lazarat een geoliede 


