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Je werkt aan de grens met Polen en 
controleert vrachtwagens die de grens 
over willen. Er wil een koelwagen Europa 
in rijden. 
In het koelvak vind je tussen de verse vis 
een glazen potje met glibberige, zwarte 
smurrie met zachte balletjes erin. Na 
analyse blijken het visseneitjes te zijn. Op 
het e�ket staan le�ers waarvan je 
sommige herkent, maar andere ook niet. 

Je bent onderweg met de veerboot van 
Marokko naar Spanje. Naast je draagt een 
vrouw een lange, wijde jurk. 
Goed verstopt en beschermd tegen de 
zon hee� ze een draagzak onder haar 
jurk. Het lijkt alsof ze een baby in haar 
draagzak hee�. Maar is dat wel zo? Je 
kunt het niet goed zien, maar je vindt het 
wel een heel vreemde baby. 
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Je zit op het vliegveld van Paramaribo te 
wachten op de eerstvolgende vlucht naar 
Amsterdam. Het is hartje zomer en erg 
warm. 
Naast je zit een nogal zenuwach�ge jonge 
man. Als hij zijn koffer even opendoet, zie 
je dat die vol zit met plas�c flesjes. 
Vreemd dat hij zóveel water bij zich hee�, 
denk je nog. Even later wordt de man 
aangehouden door de douane. 
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Je werkt bij de douane op Schiphol. Er 
komt een houten krat binnen voor een 
overstap vanuit Zuid-Afrika naar China. 
Op de papieren staat dat er houten 
beeldjes in zi�en. 

Als je het krat opent zi�en er inderdaad 
houten beeldjes in, maar ze zijn wel erg 
zwaar voor houten beeldjes. Je opent een 
beeldje en er zi�en stukken van bruin en 
grijs steenach�g materiaal in.
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Smokkelverhaal 5
“Hé, wat een leuke fles!” denk je. In een 
taxi in Vietnam vind je een lege glazen 
fles, in de vorm van een grote kat. Leuk 
om je schelpenverzameling hier in te 
stoppen. Totdat je eraan ruikt. Bah, wat 
vies! Die hoef je dus niet in je kamer te 
hebben.
 “O ja”, lacht de chauffeur zenuwach�g, 
“daar hee� heel bijzondere wijn uit China 
ingezeten! Ruikt sterk, maar is een 
fantas�sch medicijn! Die hee� vast 
iemand laten liggen...?” Je vindt het een 
vreemd verhaal en hebt het gevoel dat er 
een luchtje aan deze zaak zit...


