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Testen van meetapperatuur
De bij het PCN aangesloten VCE-leden hebben bij het PCN-bestuur aangedrongen om op
de markt zijnde apparatuur, die de sterkte van THC kan meten, te onderzoeken en te
testen. De door ons op papier gezette wensen hebben ertoe geleidt dat tijdens de
maandelijkse PCN-vergadering tot een demonstratie van een prototype, die plaatsvond
op de derde maandag in juni 2012, tijdens de maandelijkse PCN-vergadering. Bovendien
vond op 4 juli 2012 bij TGC-trading een demonstratie plaats voor zo’n 80 ongebonden
coffeeshops.
Zo bleef de vraag, aan wat en hoe is deze machine geijkt, onbeantwoord. Het antwoord ‘met
GCMS’ betekent dat het prototype is getest aan de GCMS van de universiteit van Maastricht.
Het Maastrichtse prototype is geijkt aan de Maastrichtse GCMS en wij hadden liever gezien
dat er een objectieve meting elders in het land had plaats gevonden. Zo laat een GCMSsysteem (meeting 13 % THC) ergens anders in het land de identieke monsters bepaalt werd
op ongeveer 5%. Drie keer achter elkaar bemonsteren met eenzelfde glaasje leverde in de
demonstratie drie verschillende uitkomsten op en de informatie dat het in deze drie
gevallen ging om monsters van 10% en hoger. Dit kan veroorzaakt worden door de zich
telkens ophopende kristallen, die achterblijven als het volgende monster wordt getest.
Wellicht is de man die de demonstratie geeft de volgende keer zo goed voor elk nieuw
monster een steriel verpakt glasbekertje te gebruiken. De standplaats van dit (30x30x30
cm?) apparaat is in de coffeeshop (beneden? boven?).
In een gemeenschappelijke aanschaf zit het voordeel dat we allemaal werken met dezelfde
machine, dat is, zeg maar, een toekomstige vergelijking. Wij hebben het hier over grotere
apparatuur dan het zakformaat machientje, waarvan we hopen dat de TH de golflengte van
het teruggezonden licht van THC- kristallen op de bladeren van de Cannabis Sativa
Nerlandica kan bepalen. Een dergelijke apparaat met laptop is niet draagbaar. We hebben
de man die de demonstratie kwam geven verteld dat minister Opstelten de 2e Kamer heeft
toegezegd de aanwezigheid van een dergelijk groot apparaat in de shop niet te zien als een
voorbereidingshandeling (als in artikel 11 in de Opiumwet bedoeld) en dus wat hem betreft
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niet strafbaar is. Waarbij wij denken: en dus niet in beslag mag worden genomen, want als
die weg is kunnen we niet meten of het toekomstige harddrugs zijn. Bovendien kost
dergelijke loodzware apparatuur 20.000,- euro excl. btw. en dat is ook niet iets wat je even
doet. De enige manier om korting te krijgen is de gelijktijdige aanschaf van 10-tallen
machines.
Uit de meest recente brief van de ministers Schippers en Opstelten aan de 2e Kamer blijkt
dat het getal minder willekeurig is dan we tot dusver dachten. Het kabinet is voornemens
de hasj uit het menu van de coffeeshop te verwijderen en zij grijpen hiertoe de kans die Van
der Steur (VVD) ze geboden heeft, zoals te lezen is in Kamerstukken II, 2011-2012, 24 077
Drugbeleid, nr. 288-7. Zo is het argument van de steeds sterker wordende wiet gebruikt om
er paal en perk aan te stellen, er is voorzichtigheidshalve een lage grens uitgezocht. Hasj is
al jaren in THC- waarde voorbijgestreefd door de Nederwiet. Vergelijkenderwijs zit hasj om
en nabij 15 tot 25%, omdat het hier om een geconcentreerd product gaat waar heel veel
planten ingaan, terwijl de wiet van één plant komt. Door vanaf 15% alles harddrugs te gaan
noemen, vallen de hasj en de superwiet weg uit het assortiment in de coffeeshop. De
consument kan daardoor voor de hasj alleen bij de straathandelaar terecht, de hasjthuisteelt, die bestaat namelijk niet.

Deelname rondetafelgesprek in Den Haag,
georganiseerd door D66
Op 1 mei 2013 zouden eind april door Kamerleden ontvangen tekst van kracht worden: met
ingang van die datum mag in coffeeshops wiet verhandeld worden, die maximaal 14% THC
mag bevatten (in de toelichting van de staatssecretaris staat 'tot' 15% en dus niet tot en met
15%). En wat hebben wij hiervan gemerkt? Niets.
Dat kostte de nodige inspanningen, waarbij D66 het voortouw nam de andere partijen te
mobiliseren de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) als Parlement te stuiten, hangende

het antwoord op een groot pakket Kamervragen. Een opsomming en formulering van
vragen menen wij ook de hand van Eerste Kamerleden te herkennen. Een
gemeenschappelijk document 1/2 beslaat uit bijna 10 pagina's, is de vinden op de website
van het Parlement. Ook de voorzitter van de VCE Lisa Lankes heeft deel genomen aan het
op 23 april 2013 door D66 georganiseerd rondetafelgesprek, waar verschillende
vertegenwoordigers van politieke partijen en de experts aanwezig waren en hebben wij aan
10 vragen bijgedragen. Na een rappel in het najaar2013, berichtte de staatssecretaris dat de
complexiteit van de vragen meer tijd vroeg om te beantwoorden.

WOB- procedure (Wet Openbaarheid Bestuur)
Het balletje is gaan rollen na een WOB procedure van Hester Kooistra, humanistiek
onderzoekster te Amsterdam.
De uitkomst was een rapport waarin Justitie, Politie, het Nederlands Forensisch Instituut en
de verslavingszorg ernstige bezwaren uitten tegen een invoering van een 15% THC –
percentage als maximum voor cannabis. Het regime zou ook gelden voor de consument, die
zich zonder gemakkelijk (en goedkope) test- en meetapparatuur niet kan vergewissen van
enige sterkte, cannabisconsumenten uit gemeenten met een 0-optie en alleen illegale
verkooppunten kent, kan ‘verkeerde cannabis’ gemakkelijk tot een strafblad leiden.

gehalte. Formeel-juridisch is het bovendien onmogelijk om een kwaliteitsstempel van de
overheid af te geven voor een illegaal middel. De eerste voorlopige berichten van het
onderzoek doen vermoeden dat het THC-gehalte van nederwiet in de afgelopen jaren niet
is gestegen, maar hoger ligt dan van geïmporteerde wiet. De minister stelt dat als het roken
van het aantal joints wordt aangepast aan het THC-gehalte, er minder joints met een hoger
THC-gehalte zullen worden gerookt en dat men daardoor minder schadelijke stoffen van
tabak zal binnenkrijgen. Desgevraagd zegt zij toe dat zal worden nagegaan wat hierover in
de literatuur bekend is. Zij wil het THC-gehalte jaarlijks blijven controleren. Bekeken wordt
of het mogelijk is om de coffeeshophouder de gegevens uit het onderzoek te laten
vermelden op de producten. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 24 077, nr. 88)
De shops vervullen voor jongeren een nuttige sociale functie als buffer tegen de criminele
scene rond harddrugs. De vraag komt op of niet zou moeten worden overgegaan tot
legalisering van de aanvoer van softdrugs naar de shops. Liberalisering zonder meer, dat wil
zeggen volledige commercialisering van de handel in softdrugs, achten wij ongewenst. Het
gebruik dient, o.a. door voorlichting te worden ontmoedigd.(Tweede Kamer, vergaderjaar
1994–1995, 24 077, nrs. 2–3)
Bron : www.cannabis-kieswijzer.nl

Enkele citaten van de minister van
VWS, Dr. E. Borst-Eilers:
De minister staat uit het oogpunt van de volksgezondheid sympathiek tegenover de
gedachte van een kwaliteitscontrole. Er vindt jaarlijks een controle plaats naar het THCgehalte in cannabis. Ook loopt er een onderzoek naar de aanwezigheid van residuen van
bestrijdingsmiddelen. In het debat is uiteengezet dat er problemen van technische aard
zijn. Een groot deel van de productieketen onttrekt zich aan de waarneming, waardoor pas
in de coffeeshop kan worden gekeken naar residuen van bestrijdingsmiddelen en het THC-
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350M...
EN DE ZICHTBAARHEID
De macht van het getal
Het vaste voornemen van de CDA 2e Kamerfractie 2010, coffeeshops per direct te
sluiten, desnoods via verbod op vestiging in woonwijk met het argument van de
afstand, zorgt er voor dat meer dan 100 gemeenten met coffeeshops en een goede
aanpak, ruimtelijke ordening, het kiezen tussen verhuizen of voorzien in nuances,
haast onmogelijk. Dit is niet de menselijke maat, maar de macht van het getal
(250, 350. …, enz.?). Op al deze punten is de gemeenteraad (als zijnde het enig en
hoogste beslissingsbevoegd orgaan van de gemeente) feitelijk ontdaan van haar
bevoegdheid, zaken in de stad onderdeel te laten zijn van een doelmatige
ruimtelijke ordening, die gedragen wordt door de burgers van de stad.
Uit de Eindhovense evaluatie d.d. 16 december 2015 over het i-criterium en de gevolgen
ervan, blijkt dat straatdealers toeristen die bij de coffeeshops worden weggestuurd van
drugs voorzien en ook minderjarigen wisten de weg te vinden naar deze straatdealers, die
niet vragen naar de leeftijd of aan die je een legitimatiebewijs moet laten zien.

1’12” minuut verder lopen
“Dan de afstandseis. Honderd meter verder van de
scholen voor voortgezet onderwijs. Het 1 minuut en 12
seconden verder lopen kan de beleidsdoelstelling de
zichtbaarheid van coffeeshops voor scholieren te
verkleinen moeilijk realiseren. Er zijn inmiddels ook

Tijdens een PCN-bestuursvergadering werd positief gereageerd op het aandringen van VCEleden om aan alle PCN-leden een brief te sturen waarin onze ervaringen in Eindhoven of
elders in het land en tips met voorbereidingen zijn beschreven.

coffeeshops waaraan je zelfs niet kan zien dat het een
coffeeshop is. Voor welke problemen vormt die 1’12” een

Hiernaast een citaat uit de PCN-ledenbrief d.d. 08-08-2012,
auteurs: K. Zwart / L. Lankes
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Aldus J. Dielesen, mede eigenaar High Times

oplossing?
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1’12” minuut verder lopen
We wijzen erop dat een verhuizing in wezen betekent, een verhuizing van het
ene adres, waar horeca-exploitatie is toegestaan naar een ander adres, wat
voortzetting van de horeca-exploitatie mogelijk maakt. Formeel is het dus zo
dat de droge horecavergunning van het ene adres wordt ingetrokken en we
hopen dat het aangeleverde adres een nieuwe droge horecavergunning
oplevert. Een tijdlang op 2 plekken een vergunning met 2 gelijktijdige
horecavergunningen betekent materieel, dat er een tijdje een dubbele, dus
extra, coffeeshop open is. Dien je een aanvraag voor een droge
horecavergunning op het nieuwe adres in, dan dien je je aanvraag te voorzien
van een huurcontract, een optieovereenkomst en/of een koopcontract. Er zijn
gevallen bekend waarin 33 keer (Heerlen), 22 keer (Alkmaar) of maar een paar
keer (Haarlemmermeer), je niet elke keer een pand kon aanschaffen en effe
wegdoen, als het adres opnieuw moeilijkheden zou opleveren. Wij hebben het
op onze vergaderingen wel over de ‘verhuisregeling’, deze regeling voorziet
enerzijds in een artikel in de APV, waarin een termijn genoemd wordt,
waarbinnen de coffeeshop een nieuwe plek gaat betrekken.
Anderzijds is het nodig tijdens de zoektocht naar geschikte panden, dat de
betrokkene de betrokken ambtenaar het gevonden adres telefonisch mee
deelt, opdat de ambtenaar de volgende dag kan reageren met de melding of
het adres geschikt is of ongeschikt. Is het pand geschikt dan kan een aanvraag
met de bijgevoegde informatie bij de gemeente worden ingediend, Deze
werkwijze bespaart ons de verplichting van alle voorgaande panden huur-,
optie- en koopovereenkomsten proberen terug te draaien of te annuleren. In
het geval van Heerlen bespaarde de gemeente zich tenminste 33 bezwaarschriftenprocedures. De coffeeshop zou, om duidelijkheid te krijgen, 33 keer
in bezwaar zijn gegaan tegen een afwijzing.
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Om beide partijen veel extra werk te besparen hebben betrokkenen bij de
gemeente een praktische aanpak verkozen, door het telefonisch checken van
de aangegeven adressen zo eenvoudig mogelijk te houden. De 2 elementen
tezamen vormen de verhuisregeling. (-) In Heerlen werd de 34e locatie geheel
in orde bevonden. Geduld is een schone zaak. En: eind goed al goed. Op je
oude adres blijft de etalageruit achter met daarop de naam van de
horecagelegenheid. Deze ruit zal je niet kunnen verhuizen, want materieel zit
je op de nieuwe locatie met mogelijk een etalageruit, waarop in elk geval het
woord coffeeshop niet terug te vinden is.
Bezien we de 1’12’’ minuut verder lopen onder de microscoop, dan zien we
dat het woord zichtbaarheid wel in relatie met afstand wordt neergezet, maar
na de verhuizing heb een gevel met geen enkel element dat aan een
coffeeshop doet denken, anders dan een summiere aanduiding. Eén
geaccepteerde uitzondering op deze regel dat een coffeeshop zich niet als
zodanig zal afficheren, is de summiere aanduiding, zoals het Amsterdamse
wit/groene vignet met opschrift coffeeshop. Het ware ons liever geweest dat
we gezien hadden dat alle coffeeshops vrijwillig dit witgroene vignet
aanbrengen. Als je in Amsterdam het vignet niet op de etalageruit of op de
gevel geschroefd hebt, daar krijg je als coffeeshop een Waarschuwing voor (3
x and ‘you‘re out’). Willen we voorkomen dat coffeeshops door
buurtbewoners worden aangezien als drugspanden, een summiere
aanduiding, zoals beschreven, voorkomt dit misverstand.”

HANDHAVINGSMATRIX
Nieuwe ontwikkelingen
Een andere ontwikkeling, die van beweging getuigd, deed zich voor in Leeuwarden waar,
hoewel Leeuwarden toch in het Noorden ligt, controles op de I-eis werden uitgevoerd. Wat
gaat hierna gebeuren, dreigen nu bestuurlijke maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van sluiting van de shop? Wat komt of staat er in het bij het stappenplan horend overzicht aan bestuurlijke sancties (handhavingmatrix) vermeld? In Leeuwarden kunnen ze tegenwoordig
zeggen dat die handhavingmatrix niet langer zal bestaan uit door de burgemeester opgeschreven stappenplan, maar dat dit een politieke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad
is geworden.
Tot voor enkele maanden was de situatie gelijk in de meer dan 100 gemeenten waar coffeeshops gevestigd zijn. We doelen op de situatie waarin de gemeenteraad het coffeeshopbeleid
vaststelt, waarbij de raad voorzien wordt van een als achtergrondinfo te beschouwen informatie betreffende overtredingen van het langs democratische weg vastgesteld coffeeshopbeleid. Tot dusver beschreef de burgemeester de aard der overtredingen, hij/zij bedacht er
een bestuurlijke sanctie bij en gaat als een soort van rechter de eigen beslissingen beoordelen. Dit zijn iets te veel petten voor één mannetje, er is hier dus niets van wat maar enigszins
van doen heeft met de Trias Politica. Het draagvlak omvat ook maar 1 persoon. Willen we
dat alle ins en outs van de handhavingmatrix in de raad besproken worden, dan neemt het
draagvlak aanzienlijk toe, maar moet de burgemeester een deeltje van zijn bevoegdheden
afstaan.
Burgemeester Crone vroeg de Leeuwarder gemeenteraad of de raad hiervoor haar politieke
verantwoordelijkheid gaat opnemen, een ruime meerderheid van de raad gaf aan deze verantwoordelijkheid op zich te willen nemen. Dit kan de raadsleden op den duur inzichten
geven in het aantal keren dat het stappenplan is toegepast en in welke mate de straftoemeting gelijkelijk werd toegepast. Zo lang de handhavingmatrix beschouwd moet worden als
achtergrondinformatie, leidt dit tot het bespreekbaar maken van de handhaving voortkomende statistische gegevens.
Toegespitst op de I-eis: In een brief aan de Leeuwarder gemeenteraad van 9 april 2013, schrijft
de burgemeester namens het college van B en W:

In zijn brief d.d. 19 november 2012 aan de 2e Kamer beschrijft de minister het
afstandcriterium dusdanig dat teneinde geen getal terug te vinden is, maar
veeleerder het woord ‘zichtbaarheid’ op de voorgrond is komen te staan,
buiten de term ‘lokaal maatwerk’.
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“Het feit dat er op dit moment geen signalen zijn van coffeeshopbezoek door buitenlanders
en daarmee gepaard gaande problematiek, maakt dat handhaving van dit criterium geen
hoge prioriteit behoeft.” Derhalve stelde de burgemeester voor dat de politie, die belast is
met de controles van de coffeeshops, het I-criterium kan meenemen in de jaarlijkse controles
(drie maal per jaar) in de coffeeshops. Citaat uit voornoemde brief aan de gemeenteraad:
“Bij overtreding van het I-criterium zou bijvoorbeeld de volgende reactie in het handhavingarrangement kunnen worden opgenomen: 1. een schriftelijke waarschuwing; 2. Last onder
dwangsom van € 250,- per keer met een maximum van € 1250,-. Wij hebben besloten ons coffeeshopbeleid op bovengenoemde wijze aan te passen en zullen het handhavingarrangement
ook zoals voorgesteld aanpassen”.
Bron : K. Zwart, G.J. ten Bloemendal

Vasthouden aan clichés brengen geen voorruitgang
In het verleden zijn de expertise en ervaringen van coffeeshopondernemers vaak genegeerd
en we hebben weinig invloed kunnen nemen op een beleid dat meer en meer zijn invulling
kreeg door politieke krachttaal. Beleidmakers gingen niet op zoek naar de oorsprong en de
verbanden, maar bleven hangen in tal van clichés waarmee harm reduction steeds meer op
de achtergrond is geraakt. Een taskforce hennepteelt werd in het leven geroepen en een
grootscheepse aanpak van de criminele bendes en netwerken belooft. Aanscherping van
regels en wetten, nieuwe richtlijnen om het nieuwe beleid vorm te geven, naast wildste
verdachtmakingen en dreigingsbeelden, die ongevraagd aan de burger zijn opgedrongen.
Door dit 'dreigingsbeeld' zijn ook onze coffeeshopregels meerdere malen gewijzigd en
aangescherpt. We zijn korter hand tot vrijplaatsen verklaard en met grootscheepse controles
van bestuurlijke interventieteams geconfronteerd. Dat heeft dan heel wat in beslagname van
de hennepvoorraad van de coffeeshop opgeleverd, maar van de andere gruwelijke verdachtmakingen (mensenhandel, wapenhandel, witwassen, moord en doodslag) gerelateerd aan
de coffeeshops, is teneinde niet veel overgebleven. De verdachtmaking, dat o.a. onze achterdeur gekoppeld moet zijn aan criminele netwerken blijven onverminderd overeind en
daarmee blijven zich de clichés in tal van drugsnota's tot in het oneindige herhalen, de gekste
getallen overnemend (85% zou export zijn).
De gestrengheid lijkt door te zijn geschoten met talloze Bibob-onderzoeken, BITE- controles,
nog minder coffeeshops, nog zwaardere sancties, nog meer vergunningdrempels bij de al
bestaande beperkingen, zoals geen wijziging van bedrijfsvorm of overdraagbaarheid alleen
onder de voorwaarde dat het om een familielid gaat. We zitten vast in een uitsterfbeleid met
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een maximum aantal coffeeshops (van 15 naar 13), plus eentje in Helmond, dat maakt 14
coffeeshops voor de regio Noord-Brabant. Met het maximum aantal coffeeshops is eigenlijk
het minimum aantal coffeeshops bedoeld. Velen jaren later is er nog geen enkel coffeeshop
in de regio geopend ondanks de inzet van onze burgemeester de regiogemeenten aan te
moedigen een coffeeshopbeleid te formuleren naar het principe : elk gebied verzorgd zijn
eigen gebruikers. Blijkbaar willen de 0-optie gemeenten niet aan de coffeeshop, er was ooit
sprake dat er 28 coffeeshops voor onze regio nodig zouden zijn, daar is in al die jaren niets
van terecht gekomen.
Door de helft van de coffeeshops te sluiten grijpt de overheid in op een markt (behoefte van
de consument), zonder dit ingrijpen op deze markt te reflecteren. Dit is ten nadele van de
coffeeshopbezoekers die gebaat zijn bij enige concurrentie zodat producten betaalbaar blijven en men op goede service kan rekenen.
Bijvoorbeeld de gemeente Helmond en je kunt het gerust een mallotig coffeeshopbeleid noemen met maar 1 coffeeshop en een vestigingsbeleid zodat zich zeker nooit concurrentie zal
kunnen vestigen naast die ene coffeeshop ter plaatse. En als die ene shop de gedoogregels
overtreed en langdurig gesloten moet worden, heb je als gemeente een probleem bij gebrek
aan enige andere coffeeshop in de stad. Het alternatief voor de consument is dan de illegale
handel of naar een Eindhovense coffeeshop rijden. Tot op heden heeft het niet geleid tot een
grondige herziening van het coffeeshopbeleid ter plaatse en voorziet ook Helmond niet in
de behoefte van de eigen gebruikers en veel Helmonders bezoeken dan ook Eindhovense
coffeeshops, in Helmond heb je namelijk weinig keuze.

Uitwerking sancties
Met steeds minder coffeeshops en een gelijkblijvende vraagkant komt een langdurige sluiting
van een coffeeshop ook in Eindhoven steeds harder aan. Na de sluiting van een coffeeshop
zijn de shop(s) in de buurt getroffen van een plotselinge extra toestroom van bezoekers, waar
noch de logistiek, noch de achterdeur van de coffeeshops op berekend zijn. Was het maar zo
dat alle bezoekers van de gesloten coffeeshop zich over de resterende 12 coffeeshops ging
verdelen. Afhankelijk hoeveel coffeeshops de burgemeester gelijktijdig sluit, 1, 2 of 3, blijkt
uit navraag onder de leden omzetverhogingen van 30, 50, 75 en zelfs tot 100% aan de orde
te zijn geweest in bijvoorbeeld 2008, toen de burgemeester 3 coffeeshops gelijktijdig sloot.
De VCE-leden waren destijds stomverbaasd over de rigoureuze maatregel 3 coffeeshops gelijktijdig voor zo een lange periode te sluiten.
De torenhoge sancties, waarvan we proportionaliteit en gestrengheid nimmer zullen begrijpen, wetende welk enorme inpakt dit op onze bedrijven heeft, zien weinig licht van reflectie.
Je bent als coffeeshopondernemer geschokt als je leest dat je voor een minderjarige, die er

een sport van maken om bij ons binnen te dringen, per direct een half jaar gesloten kan worden. Voorheen kreeg je als 1e sanctie een waarschuwing ofwel de mogelijkheid je te beteren
en maatregelen te nemen de controle op minderjarigen nog meer aan te scherpen. Nergens
uit bleek dat de coffeeshops de controle op minderjarigheid hebben laten versloffen. Coffeeshops controleren streng op leeftijd en vanaf 1 mei 2012 werd zelfs van elke bezoeker het
identiteitsbewijs gecontroleerd.
Ons lijkt, behalve voor de overtreding van de richtlijn H (harddrugs), maximaal één maand
sluiting voor overtredingen aangaande gedoogcriteria voldoende. Neem bijvoorbeeld de
sancties voor te veel handelsvoorraad. Het is al erg genoeg voor de getroffen ondernemer
dat alle handelsvoorraad in beslag werd genomen door de Officier van Justitie, maar dat
daaraan ook nog langdurige sluitingen gekoppeld moeten zijn, naast de inbeslagname en
de veroordeling door de strafrechter, lijkt meer op een creatieve zoektocht om coffeeshop
nog zwaarder te straffen, straffen waarvan de proportionaliteit ernstig zoek is geraakt, gezien
de enorme bedrijfsschade die wij daardoor ondervinden en de commotie die zo'n sluiting
bij de overgebleven coffeeshops veroorzaakt. Coffeeshopbezoekers die zich vaak al jaren
kennen zien elkaar niet meer en sociale contacten worden door een sluiting abrupt onderbroken, men moet op zoek naar een andere ontmoetings- en ontspanningsruimte en gebruiksruimte. Ook de bezoekers worden opgejaagd en moeten weer een nieuwe stek zien te
vinden waar ze het naar hun zin hebben, want in de gesloten coffeeshop kunnen ze voor
lange tijd niet meer terecht.
Mochten we 25 jaar vertrouwen erin hebben gehad dat actieve opsporing niet onze achterdeur gold, heeft dit beleid een trendbreuk ondergaan en wij zijn zo langzamerhand allemaal
voorzien van een strafblad. Vele kilo's cannabis zijn in onze ogen onnodig vernietigd, temeer
omdat bekend is dat de eindbestemming van de in beslag genomen coffeeshopvoorraad de
coffeeshopbezoeker is en niet de internationale criminele drugshandel. De door de Officier
van Justitie in beslag genomen en in de verbrandingsoven verbrande coffeeshopvoorraad
zal opnieuw gekweekt moeten worden bij een gelijkblijvende vraag van de consument, die
na de sluiting van de coffeeshop elders zijn aankoop moet doen. We hadden verwacht dat
na ruim 30 jaar coffeeshopbeleid bij een halvering van het aantal coffeeshops tenminste een
verdubbeling van de 500 gram als maximale winkelvoorraad in aanmerking zal komen, maar
tot dergelijke inzichten en kleine verbeteringen is het tot op heden heelaas niet eens gekomen. De strafrechters zijn de kwestie met de handelsvoorraad van de coffeeshops beu en zo
komt het steeds vaker tot een veroordeling zonder strafoplegging. De torenhoge, door de
burgemeester opgelegde sancties bij het aantreffen van teveel handelsvoorraad, passen
steeds minder bij de veranderde opvattingen dat coffeeshops een voorraad meer dan 500
gram nodig hebben om te kunnen functioneren.

Voortzetting uitsterfbeleid
Sommigen coffeeshops hebben geen (geschikte) opvolgers binnen de familie, ook zijn er weinig enthousiaste familieleden te vinden die onder huidige omstandigheden een overname
van een coffeeshop in overweging willen nemen. Het gedoe met de achterdeur en de enorme
bedrijfsrisico's zien ze niet zitten, neergezet worden als crimineel evenmin en ook wij, die in
de voetstappen van onze ouders willen treden, voelen intussen wat het allemaal beteken.
Het vereist veel ervaring en kennis om onder complexe regelgeving een coffeeshop te kunnen
exploiteren. Kan een ondernemer de deskundigheid en ervaring niet tijdig doorgeven en zijn
er geen overnamekandidaten, gaat het bedrijf voorgoed dicht, waarmee waardevolle deskundigheid onder de medewerkers, even als hun banen en een in de buurt geaccepteerde
coffeeshoplocatie verloren gaat. In andere steden blijkt een overname van een coffeeshop,
door personen die geen familie zijn van de eigenaar, geen probleem, evenmin wijzigingen
van bedrijfsvormen. Waarom zou het in Eindhoven wel een probleem moeten zijn, is het hier
dan zoveel anders dan in andere steden? Er is toch ook nog een wet Bibob? We begrijpen niet
waarom in Eindhoven zo krampachtig aan deze (uitsterf) regels wordt vastgehouden en blijft
het een alsmaar terugkerend onderwerp tijdens onze vergaderingen.

Behoefte aan normale bedrijfsvoering
Aan elke toevoeging van een toezichthouder/leidinggevende (floormanager) op de horeca
exploitatievergunning, wat wel eens vaker voorkomt in de horeca, de eis te verbinden van
een volledige nieuwe aanvraag horeca exploitatievergunning (á €4500,-), tot nu toe altijd gevolgd door een (herhaaldelijke) Bibob-onderzoek die vele maanden duurt, vormt een ernstige
belemmering op onze bedrijfsvoering. Acht maanden tot een jaar wachten op de uitkomst
van een bibob-onderzoek geeft al veel spanning en stress, de ondernemer kan elk moment
een brief verwachten waarin staat dat hij op kort termijn nog meer documentatie dient aan
te leveren, eveneens heerst gedurende deze periode een personeelstop op leidinggevenden.
Bevalt de nieuwe floormanager niet of neemt deze zelf ontslag, kun je gedurende het bibobonderzoek geen nieuwe leidinggevende aanmelden totdat het onderzoek afgerond en de
nieuwe vergunning verstrekt is. De ondernemer moet in zo'n geval vervolgens opnieuw een
vergunning aanvragen á € 4500,- of genoegen nemen met een slecht functionerende werknemer of de vertrekkende werknemer meer salaris bieden opdat deze blijft werken voor de
coffeeshop. Het aannemen van een nieuwe floormanager betekend de forse investering van
€4500,- voor slechts één werknemer. De eis voor de coffeeshopondernemer, om telkens om
de 5 jaar een nieuwe vergunning aan te vragen, volstaat niet als een periodieke toetsing en
wordt dus elke gelegenheid benut om een Bibob-onderzoeken te kunnen toepassen, enkel
door deze eis te stellen aan de vergunning. De burgemeester blijft vasthouden aan verdachtmakingen als dat criminelen invloed zouden kunnen hebben op onze bedrijven en alsof dit
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bij elke toevoeging van een leidinggevende op de vergunning al het geval zou kunnen zijn.
Wij herkennen ons niet in het door de burgemeester geschetst beeld en zou een 5-jarig ‘herexamen’ voldoende moeten zijn. Wij voelen ons getreiterd door deze maatregel en willen
tenminste aan de voorkant graag kunnen functioneren als een normaal horecabedrijf, naast
de periodieke Bite-controles, door ons als extra belastend ervaren en schaamte voor de buurt
en de passanten bij ons achterlatend. Niet behandelt worden als een normaal horecabedrijf,
maar als een paria, een vrijplaats die aangepakt moet worden, werkt de beeldvorming in de
hand, dat we ondanks een vergunning en doorlopen Bibob-onderzoeken, een soort criminelen zijn. Enerzijds wordt in het belang van de openbare orde van ons verwacht dat we aan
de vraag van de consumenten voldoen, anderzijds leidt benodigde handelsvoorraad om aan
deze vraag te voldoen tot strafvervolging alsook tot sluiting van de coffeeshop en wordt het
aangemerkt als slecht levensgedrag. De banken blijven aandringen om de bankrelatie te beëindigen en verzekeraars zeggen de polissen op, waardoor bedrijfsvoering ook aan de voorkant voortdurend onder druk staat. Coffeeshopbeleid raakt steeds meer verwijdert van de
realiteit en bestaat meer en meer uit politieke krachttaal, tezamen met de andere problemen
die we daardoor ondervinden wordt het steeds moeilijker om een coffeeshop aan de voorkant te runnen, wat teneinde neerkomt op een stressvol bestaan, de achterdeur meegenomen. Wij willen niet jammeren, maar in deze spagaat en onder de aanhoudende druk wordt
ook bij ons op gezette tijden de menselijke belastbaarheid zwaar op de proef gesteld.

Cannabis wordt steeds duurder, hardrug blijft stabiel
of zakt in prijs
Wij maken ons al jaren zorgen over de opkomst van chemische drugs, in onze coffeeshops is
ook hierover voorlichting te vinden en we hebben op onze "Hang op's" gewaarschuwd. voor
XTC en GHB. De prioriteitstelling om cannabisteelt hard aan te pakken heeft Nederwiet duurder gemaakt. De harddrugs is intussen geen strobreed in de weg gelegd en worden steeds
goedkoper. In een alsmaar veranderende chemische samenstelling, is het letterlijk een zevenkoppig monster geworden. Hak je er 1 kop eraf, groeit er meteen een nieuwe en nog lelij-

kere kop na. We kunnen niet begrijpen dat softdrugs zoveel prioriteit geniet en door aanhoudende repressie aan prijsopdrijving wordt gedaan, wat door de crimefighters wellicht als
zege wordt beschouwd, vergetend dat alle drugs ondanks de grote inspanningen nog elke
dag voorhanden zijn, met als enig verschil dat een prijsopdrijving ten koste van de softdrugconsument is veroorzaakt en de harddruggebruiker daarentegen is alsmaar goedkoper uit.
Volksgezondheid in de zin van harm reduction lijkt op dit punt uit het oog verloren, de boodschap aan de gebruikers, van drugs voor hun plezier, is de verkeerde.

Maatschappelijke relevantie
Coffeeshops bestaan in Eindhoven al meer dan 30 jaar, sommigen vinden voortzetting in de
2e generatie. De leden van de VCE menen een zinvolle bijdrage te hebben geleverd aan de
maatschappij, door de cannabiskleinhandel uit de criminele sfeer te halen, de markten van
soft- en harddrugs te scheiden en de gebruiker een veilige verblijfsruimte aan te bieden. Het
is gezellig in coffeeshops en we kennen zeer weinig agressie, er wordt geschaakt of backgammon gespeeld, de muziek staat zacht en er worden al snel gesprekken gevoerd. Bezoekers
krijgen voorlichting over veilig gebruik van cannabis, we waarschuwen ook voor andere drugs
en er is een klachtenpostbus. Een gestandaardiseerde opleiding voor medewerkers is op
komst en we hebben een concept regulering achterdeur ontwikkeld, de kleine zelfvoorziende
teler met 5 planten niet vergetend. Voorkoming van overlast en een goed contact met de
buren is voor ons vanzelfsprekend, net als het buiten de deur houden van harddrugs. Er zijn
weinig klachten over coffeeshops, we zijn begaan met onze omgeving en de stad. Onze bezoekers en medewerkers liggen ons aan het hart. Dit getuigd van maatschappelijke besef bij
de coffeeshopondernemers en in het bijzonder bij de leden van de VCE. Wij zijn een voorbeeld
voor velen in de branche en er zijn nog maar weinig coffeeshops in Nederland waar geen
voorlichting aan te treffen valt. VCE-leden, die ook aangesloten zijn bij het PCN (Platform
Cannabisondernemingen Nederland) hebben hun invloed uitgeoefend om verspreiding van
voorlichtingsmateriaal in coffeeshops gewoon te maken. We doen aan opkomstbevordering
tijdens alle verkiezingen doormiddel van posters flyers, filtertips etc. met de opdruk
"Ga Stemmen".

‘WE HEBBEN DIE SCHEIDING NIET VOOR NIETS GEMAAKT’
64

Eindhovens kleinste coffeeshop heeft ook de langste voorgeschiedenis; het naast gelegen ‘blowcafe’ de bakkerij is al zo oud als het gedoogbeleid.
Toen de gemeente een fysieke scheiding eiste tussen de verkoop van alcohol en softdrugs, werd een deel van het cafe omgebouwd tot coffeeshop,
met een eigen ingang, De Apotheker
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De Apothekerr

‘Eindhovens kleinste coﬀeeshop’
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Een nieuwe burgemeester
Neergezet worden als criminele vrijplaats en aanhoudende verdachtmakingen maakten dat
onze ervaringen en expertise weinig zijn benut. Wij erkennen ons niet in geschetst beeld onderdeel te zijn van criminelen bendes en netwerken. Wij willen beleid, wat ons aangaat, graag
meehelpen ontwikkelen en tijdig knelpunten aangeven, een beleid dat breed gedragen wordt
door de Eindhovense gemeenteraad. Wij willen politici aanmoedigen nieuw beleid mee te
ontwikkelen, ver van clichés en met het oog op harm reduction, geschoeid op de realiteit en
de behoefden van de cannabisconsumenten, gevolgd door evaluaties. Wij kijken terug op
een burgemeester die zich ingespannen heeft om regulering van onze achterdeur te bewerkstelligen. Inzake lokaal sanctiebeleid en regelgeving hebben we echter op weinig begrip
kunnen rekenen. Geen Trias Politica voor coffeeshops, de man met de 3 petten op besliste
alles zelf. Wij hopen dat de nieuwe burgemeester een klein beetje van zijn bevoegdheden wil
afstaan, coffeeshopbeleid in de gemeenteraad bespreekbaar wil maken en als het om de
handhavingmatrix en de sancties gaat, niet zoals voorheen in de sompige categorie ‘achtergrondinformatie' verdwijnt. Wij zijn een nieuwe generatie ondernemers en willen het goed
doen met het oog op transparantie. Wij hebben behoefde aan dialoog, uitwisseling van
ervaring en standpunten om cannabisbeleid in goede banen te geleiden op weg naar
regulering.

Indian
n

Coffeeshops zijn niet het probleem, ze zijn onderdeel van de oplossing op weg naar harm
reduction en regulering van de cannabisteelt.

Waar hebben we het over?
De hardnekkigheid van de minister van justitie om niet tot regulering over te
gaan speelt criminelen in de kaart, betekent een aanslag op onze volksgezondheid en vormt een groot risico voor ons veiligheidssysteem.
Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, nieuwjaarstoespraak 6 januari
2014.
Bron: www.voc-nederland.org
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‘Ik heb een hele dagtaak aan het gedoogbeleid’
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THE NEXT GENERATION
Murat Tagluk
Ik was een hele moeilijke puber, wilde altijd tegen de stroom in zwemmen. Ik kon niet zo
goed omgaan met autoriteit. Mijn ouders zijn talloze keren in de lerarenkamer geweest, luisterend naar de onvrede van leraren over mijn gedrag. Ik heb altijd met mijn identiteit geworsteld. Een belangrijke oorzaak van deze worsteling was de coffeeshop die bij ons thuis gerund
werd. Mijn familie maakte lange dagen in de coffeeshop, we hadden nooit weekenden samen
en al heel vroeg leerde ik hoe hypocriet het gedoogbeleid kon zijn. Altijd wordt het maar gezien als iets slechts. Ik wilde me hiervan distantiëren.
Jaren later heb ik nu de leiding in onze coffeeshop. Hoewel ik dit niet helemaal gepland had,
heb ik mijn rol geaccepteerd en merk ik hoe mooi de branche is waarin wij werken.
Ik ben verantwoordelijk voor de broodwinning van zoveel mensen. Gelukkig zien we een
trend over de wereld waarbij steeds meer landen overgaan op reguleren en legaliseren van
het gebruik, de verkoop en teelt van marihuana.
Helaas is er in Nederland een andere trend zichtbaar. Terwijl landen als Uruguay en de Verenigde Staten experimenteren met legalisatie, merken we in Nederland een trend die veel
repressiever van aard is. De wietpas is hier een goed voorbeeld van. Ondanks de stem van
vele burgers en burgemeesters, wil Den Haag geen regulering van de achterdeur. Er wordt
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beweerd dat ruim 80% van de productie naar het buitenland wordt geëxporteerd. Ik wil even
zeggen dat wij niets met export te maken hebben. Wij willen een veilige omgeving creëren
waarin mensen kunnen genieten van een lekkere joint. Dat daarbij strenge regels gepaard
gaan, snappen wij ook wel. Sla er alleen niet in door. Wie heeft er zin om over 500 gram na te
denken als de productie niet eens gereguleerd is.
Desondanks waren de afgelopen twee en een half jaar zeer leerzaam voor mij. De samenwerking tussen de verschillende coffeeshops is top. Mijn collega’s hebben mij veel geleerd over
de branche en ondernemen en staan iedere keer voor mij klaar als ik advies nodig heb. Samen
zijn wij de voorvechters voor regulering van cannabis in Zuidoost-Brabant. Ik ben trots dat
we de wietpasperiode heb doorstaan en dat we constant met verschillende belanghebbenden contact hebben gehad en in gesprek zijn gebleven.
Coffeeshops zijn er! En zullen er altijd zijn! In welke vorm dan ook. Misschien dat de minister
ooit inziet hoe mooi deze branche is en welke vele mogelijkheden het heeft.

Eurogarden
n

THE NEXT GENERATION

Coffeeshop Euro Garden

‘Ik was een hele moeilijke puber’
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Erdogan Demirci
Kleinzoon van een Turkse gastarbeider en zoon van een horecaondernemer. Ik ben Erdogan
Demirci, 32 jaar oud en bedrijfsleider van Coffeeshop Meetpoint. Zoals elke vader had gewild
dat zijn kind later een goede toekomst heeft en een opleiding volgt, heb ik gekozen voor het
ondernemerschap. Uitdagingen niet uit de weg gaan, van niets iets maken, dit ben ik zei ik
tegen mezelf. In 2003 heb ik mijn intrede gemaakt bij Coffeeshop Meetpoint, het bedrijf van
mijn vader. De kans om mijzelf te ontplooien op zelfstandig vlak heb ik natuurlijk niet afgeslagen. De tijd is snel gegaan maar niet zonder risico's. Ook heb ik veel geleerd in deze
branche, bijvoorbeeld hoe te communiceren en overleg te plegen met verschillende instanties en overheidsorganen en er ging een hele nieuwe wereld voor me open, achteraf gezien
een onlosmakelijk verbonden deel met het ondernemerschap. Jaren geleden hebben we
samen met onze collega's de koppen bij mekaar gestoken en hebben de VCE nieuw leven in-
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geblazen. We werden een betrouwbare gesprekspartner voor gemeente en politie en ons
imago is sterk verbeterd in de stad, ook de burgemeester spreekt zich positief over ons uit.
Ondanks dat het coffeeshopbeleid een gedoogbeleid is, zie ik ergens toch lichtpuntjes en
heb ik een positieve kijk op de toekomst. Net als ik, zijn er nog een aantal jonge ondernemers
die hun vader willen opvolgen. Wij worden of zijn het nieuwe gezicht van deze coffeeshops,
opererend binnen de wettelijke grenzen met sociale maatschappelijk intenties. Laten we
hopen, dat de inzet door alle partijen die de afgelopen jaren betrokken en begaan waren met
de coffeeshops of de VCE, ook in de toekomst zal voortduren.
Coffeeshop Meetpoint

Meetpointt

THE NEXT GENERATION
‘Uitdagingen niet uit de weg gaan’
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Aernout Ackermans
De coffeeshop is gelegen aan het Stratumseind en bestaat sinds 1999 in zijn huidige
vorm, eigenlijk al sinds 1978.
Mijn vader Arnie Ackermans was een van de eerste cannabisondernemers in Eindhoven.
Hij was eigenaar van café ‘t Begijntje waar hash “onder de tafel” werd verkocht en gedoogd.
Toen de verkoop van alcohol en cannabis op aandringen van de gemeente (rond 2001) werd
gescheiden en alcohol en cannabis niet meer samen verkocht mochten worden, is hij de
coffeeshop begonnen boven het café met een coffeeshopvergunning.
Mijn zus en ik zijn bij wijze van spreken geboren en getogen tussen de horeca. Sinds 2006
beheer ik de coffeeshop op de eerste etage en mijn zus runt café Stage op de begaande
grond. De coffeeshop is een klein bedrijf met 8 werknemers, wij zijn elke dag geopend vanaf
12:00 uur.
Als woordvoerder van de VCE heb ik in de turbulente periode rond de “wietpas en het Icriterium” veel pers te woord gestaan.
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Graag wil ik de beeldvorming rond coffeeshops veranderen en probeer de cannabisbranche
in een beter daglicht te stellen, al is dat soms lastig na de vaak negatieve berichten in de
media.
Coffeeshops zijn naar mijn mening niet de boosdoeners maar een onderdeel van de
oplossing. Het halfslachtige beleid waar we al jaren mee te maken hebben, heeft ervoor
gezorgd dat coffeeshopondernemers in een spagaat zitten.
Gelukkig blijf ik positief en ben er nog steeds van overtuigd dat het beleid in de toekomst
een positieve wending neemt.
De teelt zal gereguleerd moeten worden zodat we op een normale en maatschappelijk
verantwoorde manier zaken kunnen doen. En een einde komt aan de hypocrisie.
“Een WIN- WIN situatie voor iedereen.”

Upstairs
s

THE NEXT GENERATION
‘Een Win-Win situatie voor iedereen’
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WIE IS
GROENE
BOB?
Cannabisgebruik in het verkeer
is verboden en kan met de
nieuwe speekseltest eenvoudiger
worden opgespoord door de
politie. Ben je met de auto? Speel dan
op zeker en kies een Groene Bob!
De Groene Bob blowt of drinkt niet, zodat hij of
zij andere mensen veilig naar huis kan rijden. Maak
als cannabisconsument duidelijke afspraken over vervoer: kies
een Groene Bob, gebruik het openbaar vervoer of neem een taxi.
De Groene Bob is een initiatief van de Verenigde Coffeeshops Eindhoven. Met deze
multimediale campagne wil de VCE bijdragen aan de verkeersveiligheid en onze klanten zo
goed mogelijk informeren over verstandig en prettig gebruik van cannabis.

‘Groene BoB’ in coffeeshops Eindhoven
Op 23 oktober 2014 stemde de Eerste Kamer in met een aanscherping van de
Wegenverkeerswet. De strafmaat voor het rijden onder invloed van drugs en drank is
verhoogd. Voor bestuurders die zich beperken tot één drug – bijvoorbeeld cannabis – en dat
niet combineren met alcohol zijn grenswaarden vastgesteld. Voor de combinatie drank en
drugs geldt echter zero tolerance, oftewel een nullimiet. De politie kan weggebruikers
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verplichten tot een speekseltest. Is die test positief, dan neemt een arts bloed af; de analyse
hiervan dient als wettelijk bewijs.
Wie met één pilsje en / of één jointje achter het stuur wordt getest hangt dus een forse straf
van justitie boven het hoofd, inclusief het voor lange tijd verliezen van het rijbewijs.
Complicerende factor: THC, één van de werkzame stoffen in cannabis, is nog tot zeker
veertien uur na het gebruik aantoonbaar met een speekseltest, terwijl het effect maar twee
tot vier uur duurt. Ligt na het roken van een joint de grenswaarde bij 4, 8, of 12 uur, waarna
weer aan het verkeer kan worden deelgenomen? We weten het niet en het zal bij elk
individu ook net iets anders zijn.

Veilig Verkeer Nederland niet blij met wietvariant
Reden genoeg voor de VCE om onze bewustmakingscampagne rond het gebruik van
cannabis “ De Groene Bob” nieuw leven in te blazen. We lanceerden deze campagne al in

december 2009 om de bewustwording over cannabis en verkeer te stimuleren. Veilig
Verkeer Nederland (VVN) stuurde destijds vrijwel meteen een advocaat op de VCE af, die
onmiddellijke stopzetting van de campagne eiste, wegens vermeende inbreuk op het
merkrecht. Bij ons leefde nog lang de hoop dat VVN zelf met een campagne zou komen over
dit actuele en relevante thema. Zes jaar later heeft VVN nog steeds geen initiatief genomen
op het gebied van drugs in het verkeer, ook missen we een brede campagne of de risico’s
van medicijngebruik in het verkeer.

BOB, taxi of openbaar vervoer
De flyers en posters van de Groene Bob verschenen dus opnieuw in onze coffeeshops. De
doelstelling is onveranderd: bijdragen aan de verkeersveiligheid en het informeren van
cannabisconsumenten over de aangescherpte regelgeving. Coffeeshopbezoekers worden
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aangespoord duidelijke afspraken over vervoer te maken. Automobilisten kunnen een
Groene Bob (‘Bewust Onbenevelde Bestuurder’) aanwijzen die niet blowt of drinkt, zodat hij
of zij andere mensen veilig naar huis kan rijden. Ook openbaar vervoer en taxi’s zijn veilige
opties.

Mogelijk juridische stappen om 'groene BOB'
campagne VCE
Wederom dreigde het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid juridische stappen te
nemen, omdat 'BOB' uit onze koker te voorschijn kwam. We waren genoodzaakt om de
campagne te staken. Concreet betekende dit dat de VCE de domeinnaam
www.degroenebob.nl moest annuleren en het teken BOB stopzetten.

EINDHOVEN - De Eindhovense coffeeshops moeten hun eerder deze maand gestarte campagne
rond 'De Groene Bob' nu al weer staken. Dat eist het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid,
eigenaar van de merknaam Bob.
De coffeeshops, verenigd in de VCE, besloten onlangs hun klanten opnieuw te gaan waarschuwen
voor het rijden onder invloed van softdrugs. Daarvoor hervatten ze hun eerder gestaakte campagne
rond 'De Groene Bob' uit 2009. Die campagne werd in Eindhoven bedacht, maar kwam destijds
niet van de grond omdat Veilig Verkeer Nederland dreigde met juridische stappen wegens misbruik
van het logo en naam van de bekende Bob-campagne.
DW Z[ _djheZkYj_[ lWd Z[ if[[ai[bj[ij ec Zhk]i][Xhk_a X_` m[]][Xhk_a[hi ef j[ ifeh[d"
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Coffeeshops in Eindhoven
moeten
Groene Bob staken
De aangekondigde verbeterde aanpak van
het rijden onder invloed van drugs laat nog
steeds op zich wachten. Minister Ard van
d t de
der Steur (Veiligheid en Justitie) denkt dat
daarvoor reeds aangenomen wet pas voorjaar 2016 ingaat.
De VCE heeft haar doel bereikt, een bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid, de
consument zo goed mogelijk geïnformeerd over verstandig en prettig gebruik van
cannabis.

www.degroenebob.nl Account Suspended

Stoppen met campagne en website
Het Belgisch instituut eist nu dat de Eindhovense coffeeshops binnen 7 dagen met de campagne
en bijbehorende website stoppen, anders onderneemt ze gerechtelijke stappen. De Eindhovense
coffeeshops beraden zich nu op de eis van de Belgen, zo laten ze in een reactie weten.
(Bron: ED 21 november 2014)
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ENQUÊTE:
METEN IS WETEN
Wat was de “oude toestand”

2008

Bij debatten over de
wetswijzingsvoorstellen Opiumwet in
vergaderjaar 1975-1976 is in de Tweede
Kamer wel ferm gesproken over een
toekomstig evalueren van het nieuwe
drugbeleid en het nut van
sociaalwetenschappelijk onderzoek,
maar nadien bleven daartoe te zetten
stappen achterwege.

In 2008 hebben we zelf de stap gezet en in samenwerking met het PCN (Platform Cannabisondernemingen Nederland) waar de VCE lid van is, het Instant Onderzoek Coffeeshopbezoekers opgestart. Met als doel vooroordelen te bestrijden bij de landelijke en lokale overheid
met feiten over coffeeshopbezoekers, de resultaten van dit sociaal wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingezet voor gesprekken met de lokale politiek en/of in overlegsituatie
met gemeenteambtenaren.
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De binnenkomende contributies zijn niet toereikend om ‘n onderzoeksinstituut of commercieel bedrijf ‘n ‘opdracht’ te verstrekken. Sociaalwetenschappelijk onderzoek is behoorlijk
duur, dat onderzoek grootscheeps aanpakken maakt ‘t heel gauw onbetaalbaar.
De VCE is een kleine vereniging (8 leden), de PCN een wat grotere (45 leden) vereniging. De
binnenkomende contributies van beide verenigingen boden de mogelijkheid om het ontwikkelen van software, zes laptops en zes printers aan te schaffen waardoor we in staat waren
op zes plaatsen tegelijk enquêtes af te nemen.
De coffeeshopondernemers nemen de kosten van zes dagrapporten en het shoprapport voor
hun rekening, het stadsgezicht wordt door de VCE betaald (gemeenschappelijke kosten, door
de VCE leden opgebracht) en het landelijk overzicht komt voor rekening van het PCN (en is
door PCN leden opgebracht).
Wij hopen, door de verzamelde gegevens in kaart te brengen, aan beschrijvingen van de sociale geografie van dit land bij te dragen.
In de enquête software is een algemene indeling naar herkomst aanwezig. Deze algemene
indeling geeft in het eindrapport de volgende indeling betreffende de herkomst van de geënquêteerden:
•
•
•
•
•

Gemeente: wijkcode
Gemeente
Rest van provincie
Rest van Nederland
Buitenland

Daarnaast krijg je ook een beeld van de herkomst van inwoners uit het buitenland naar land.
Voor ons onderzoek Nulmeting Coffeeshopbezoekers Eindhoven 2008/’09 werd op 2x 3 dagen
(op maandag- dinsdag- woensdag in eerste cluster of, in cluster twee: op donderdag- vrijdag- zaterdag) door enquêteurs (uitzendbureau werkstudenten), uitgerust met een laptop
en een printer, de vragenlijst coffeeshopbezoekers afgenomen en zijn de antwoorden direct
op de laptop ingevoerd.
Het onderzoek beperkt zich tot die coffeeshopbezoekers, allemaal cannabisgebruikers. Cannabisgebruik is sinds 1976 niet strafbaar, Cannabisbezit is wel strafbaar gesteld, ingaande
1953 is die strafbaarstelling tot op heden onverkort van kracht. Dat brengt met zich mee dat
de gebruikelijke organisatie van ‘n steekproef (uit ‘n kaartenbak at random, willekeurig,

kaarten trekken, op het beschreven adres aanbellen of het telefoonnummer intoetsen en de
vragenlijst afnemen) vervangen diende te worden door aan de deur van de coffeeshop aan
at random geselecteerde bezoekers te vragen 4 à 5 minuten mee te werken aan de enquête
coffeeshopbezoekers.

En… nu het in ‘t Zuiden anders is,
hoe anders is dat dan?
Voor ons onderzoek onder Coffeeshopbezoekers Eindhoven 2012 werd geënquêteerd tussen
23 april en 31 mei 2012.
Ingaande 1 mei 2012 werden de nieuwe gedoogvoorwaarden B en I in de Zuidelijke
Nederlanden ingevoerd, per 1 januari 2013 gelden de aan de limitatieve opsomming
AHOJ-G toegevoegde gedoogvoor- waarden B en I in heel Nederland.. Het omslagpunt 1
mei 2012 bracht allerlei verzwaringen van de administratieve lastendruk met zich mee, terwijl
de klanten in toenemende mate wegbleven diende zich bedrijfsreorganisatie en bezuiniging
aan en hebben coffeeshopondernemers sterk moeten wennen aan de nieuwe situatie en heel
wat moeten improviseren.
Om er absoluut zeker van te zijn dat van de gegevens niets verloren zou gaan, is besloten de
enquête op papier af te nemen, de papieren vragenlijsten daar te houden, veilig in de shop
op te bergen om alles wat op papier staat, later alsnog in de laptops in te voeren, de 6
dagrapporten te produceren en toe te werken naar het shoprapport.
Wat betreft het door objectieve enquêteurs afnemen van de vragenlijst, zij opgemerkt dat
rond het 1 mei omslagpunt coffeeshopondernemers wegens reorganisatie afvloeiingsregelingen tot stand moesten brengen, waarmee in de shop en daarbuiten algemeen bekend
werd dat coffeeshops het personeelsbestand gingen inkrimpen. Dat het inhuren van (extern)
mankracht verkeerd valt bij medewerkers die te horen hebben gekregen, boventallig of
overcompleet te zijn (gelet op het afnemend aantal bezoekers) is begrijpelijk. Vrijwilligers,
familieleden en de nog net wel in de shop tewerkgestelde hebben vragenlijsten afgenomen
en zijn (waren) doende data in de laptops in te voeren.
Het stadsgezicht, de enquêteafname Eindhoven 2012 (n = 2421), geeft het gecombineerd
resultaat van 4 shoprapporten. Dit rapport kunt u opvragen via:

secretariaat@vce-eindhoven.nl.
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Enquête vragen uitgelicht!
Opinie van coffeeshopbezoekers m.b.t. stelling 0,0 ‰ THC in het verkeer
Reactie op de stelling 0,0 ‰ THC in het verkeer:

precies vastgesteld dat het bij gebruik van middelen gaat om enige hoeveelheid, waarvan
de gebruiker weet, dan wel kon weten, dat door die stof z’n rijvaardigheid
(reactievermogen) beïnvloed is. Zo is een en ander nadien ook in de Wegenverkeerswet
komen te staan.

Met Hollanditis, met o.a. ons afwijkend drugsbeleid, zitten we als het ware in ons eigen
openluchtlaboratorium. Er is de afgelopen 50 jaar wat betreft cannabis van alles
onderzocht, maar tot fundamenteel onderzoek, tot dubbelblind testen in ’n klinische
omgeving en ‘n begin van zo’n opzoektabel kwam het alsmaar niet.
In onze voorlichtingsflyer, 12 hasj- en wiettips (Leidsepleinbeheer/BCD/Jellinek,
Amsterdam 1997, heruitgave VCE, Eindhoven 2008) ontraden wij gebruik van cannabis op
school, op het werk en in het verkeer.

alleen over fietsers, auto’s en andere verkeersdeelnemesrs-op-wieltjes. De
uitgaansgebieden lijken meer en meer samen te vallen met gebieden waar preventief
gefouilleerd mag worden.
Dit alles heeft heel wat publiciteit gegenereerd en veel gespreksstof opgeleverd, het is dan
ook niet verwonderlijk dat zich wijzigingen in de opvattingen van coffeeshopbezoekers
hebben voorgedaan.

Nadien is herhaaldelijk naar voren gebracht dat metabolieten van THC zich vastzetten in het
vetweefsel en maar langzaam verdwijnen. De 0 kiezen wordt wat onpraktisch als iemand,
die 14 dagen geleden een joint gerookt heeft, vals-positief test omdat, als gezegd, de sporen
lang aanwezig blijven.
Zo kwam Verkeer & Waterstaat tot een drempelwaarde voor cannabis, te weten 0,25 ųg/ℓ
(microgram per liter) bloed, waarmee ‘n scheiding tot stand komt. Zit je boven de
drempelwaarde dan moet je mee naar het politiebureau.
Bij GHB is dat al bij 0,1 ųg/ℓ !

Het oeroud Wegenverkeersreglement verbood – kort samengevat – alle verkeersdeelnemers drugs te gebruiken. Te denken valt aan drugs als alcohol, slaapmiddelen,
rustigmakers, Ritalin speed, geneesmiddelen of doping, zelfbereide dope als GHB, tot
verboden bezit uitgeroepen natuurproducten als cannabis hollandica of paddenstoelen en
een omvangrijke en groeiende lijst met chemisch vervaardigde shit die je niet aanwezig (in
je bezit) mag hebben. De Tweede Kamer had ter bestrijding van rijden onder invloed heel
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Het gebezigde woord “enige” sluit uit dat je nog aan zoiets als het bepalen van een
grenswaarde toe kan komen. Maar er bestaat geen tabel waar je in op kan zoeken welke
effecten teweeg worden gebracht door welke wiet met welk percentage THC en hoe lang
effecten aanhouden.

Het blazen in kleine apparaten, ballonnetjes, verkleurende sticks of inleveren van spuug is
een voorselectiemiddel, alleen de bloedproef of ademtester op het politiebureau levert
wettig en overtuigend bewijs van het onder invloed zijn. Zo liet minister Eurlings (CDA) ons
in 2009 per teletekst weten. Want de ontworpen wetgeving zou met spoed behandeld
worden, naar de Overkant gestuurd en ingaande juni 2010 in werking treden. Toen viel het
kabinet Balkenende in februari 2010 en kwam het in de 2e Kamer even niet meer aan de
orde.
Onder het kabinet Rutte 1: Kamerlid Sander de Rouwe (CDA) bevroeg minister Schulz van
Haegen (VVD) op dit onderwerp, het door Eurlings aangekondigd wetsontwerp werd
ingetrokken en een nieuw wetsontwerp aan (de voorzitter van) de Tweede Kamer
toegestuurd.
Onder het kabinet Balkenende werd als Binnenlandse Zaak door minister Ter Horst (PvdA)
de voetganger aangewezen als verkeersdeelnemer, teneinde het blazen en spuugmeteren
in bepaalde uitgaansgebieden te mogen gaan invoeren, immers minister Eurlings ging
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Hoe kom je naar de coffeeshop, soort vervoer?
Bij de VCE heeft dit beeld geleid tot het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, bedoeld
voor en gericht op eenzame bestuurders van motorvoertuigen, met o.a. aanmoediging van
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groepsvervoer met ‘n cleane chauffeur die niet(s) ingenomen (heeft), aansporing in
beweging te komen (lopen, fietsen) en aansporing meer gebruik te maken van openbaar
vervoer. Wat blijft is de behoefte aan fietsenrekken.

Verblijfsduur coffeeshopbezoekers
De recentelijk ingevoerde nieuwe regels hebben van ‘n gezellig gebeuren en sociale
contacten iets gemaakt, wat meer in de buurt van ‘n afhaalcentrum komt, zoals zichtbaar is
in verschillen tussen nulmeting 2008/9 en enquête Coffeeshopbezoekers 2012 voor wat
betreft de verblijfsduur in de shop.
Anno 2008 luidde het vooroordeel dat coffeeshops voornamelijk bevolkt worden door
figuren die daar hele dagen maar zitten te zitten. Door te enquêteren kunnen we met

resultaten van metingen 2008/9 hopelijk dat vooroordeel ontkrachten: feitelijk verblijft
slechts 1 op 8 bezoekers (13,3%) langer dan ’n uur in de coffeeshop. Anno 2012 verblijft nog
slechts 1 op 33 bezoekers (3%) langer dan ’n uur in de coffeeshop. Maar liefst 78,5% van de
coffeeshopbezoekers is binnen ’n kwartier weer vertrokken.
Ook bij een Kort Bezoek (< 5 minuten, 58,2%) is er voldoende tijd de vraag te
beantwoorden, aandacht te vestigen op en door bezoeker laten meenemen van onze flyer
12 Hasj en Wiet Tips of te verwijzen naar andere informatiebronnen.
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met al onze buitenlanden, een jaloersmakend laag aantal junks. Dit beleid is concreet en
tastbaar: in de coffeeshop worden de harddrugs met harde hand geweerd en kan slechts 1
product verkocht worden, cannabis in de vorm van hasj of wiet. Daarmee is aanschaf en
consumptie mogelijk zonder straatdrugspushers, die elk denkbare drug aanprijzen. Ook
kan je op straat geript worden. Als je geript wordt moet je aangifte doen, als er niemand iets
doet gaat het rippen door. Het heeft natuurlijk enorm geholpen dat in de
voorlichtingsmaterialen en mondeling vanuit de coffeeshop heroïne het label - a losers’drug
- kreeg opgeprikt. In de coffeeshop heerst er bovendien sociale controle, op straat de
anarchie.
In 2012 is het beeld grondig gewijzigd. Als informatiebron aangeduide vrienden is aan de
orde bij 1/3e van de bezoekers, 32,5%,
de ouders als informatiebron zijn nog maar 1,4%.
Daartegenover staat een meer dan verdubbeling van het percentage bezoekers dat zijn
informatie van het internet haalt, van 17,4% (2008) naar 37,4% (2012).
Uit tijdschriften als High Life, Essensie etc. putte 3,6% (2008) informatie, in 2012 is dit
teruggelopen naar 3%.

Informatiebronnen
Hoe komen de geënquêteerde coffeeshopbezoekers aan hun drugsvoorlichting, waar halen ze
hun informatie over cannabis vandaan?
Meer dan de helft betrekt de informatie van vrienden, ook worden ouders als
informatiebron opgegeven, maar door slechts 3% (2008) van onze bezoekers, een
verwaarloosbaar klein aantal gevallen in vergelijking met de categorie vrienden. Binnen
deze vriendengroep geven ouderen de toon aan en in de 70er jaren is onderzocht of het ging
om objectieve informatieverstrekking of dat de vriendengroep iemand overhaalde het eens
te proberen. Het verschijnsel overgehaald te worden, maar zelf te beslissen is sindsdien
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aangeduid met het begrip Peer Group- Presure. Bestrijders van cannabis wezen hierop en
suggereerden dat het eerste gebruik gelijk de eerste stap zou zijn naar de verslavende
heroïne, cocaïne of nog verslavendere middelen als Perfetine (Meth- amfetamine) of erger.
Feit is dat bij een eerste trekje er wel THC op het rode bloedlichaampje zit (i.p.v. zuurstof),
maar dat de lever nog moet leren aan die THC een hydroxy-keten te smeden. De eerste krijg
je het dus wel benauwd, maar van de THC merk je niets. Bij sommige mensen duurt dit
even, soms dagen later. Van een massaal overstappen van cannabis op heroïne komt bijna
niet meer voor, aanvankelijk ontwikkelde de verslaafdenpopulatie zich van 0 (aug.1972) tot
om en nabij 100.000 junkies (1977/78), thans wordt dit geschat op 7.000 en afnemend
(2012). Het doel van het scheiden der markten heeft in ons land geleid tot, in vergelijking

volgende enquête komend resultaat zou het in kaart brengen van de specifieke
internetaansluitingen zinvol zijn.
De bezoekers halen hun informatie in toenemende mate in de coffeeshop, van 1 op 7
onderweg naar 1 op 6 maar over afnemend bibliotheekbezoek zijn wij net zo verontrust als
u: de bibliotheek als informatiebron bezoeken, het komt minder en minder voor, 1,5%
(2008), 1% (2012).
In 2008 liet 4,6% van de shopbezoekers zich informeren door de ‘media’ (TV, radio, krant,
teletekst). Door de ingevoerde wijziging van beleid en aanloop naar de verkiezingen was er
over cannabis weer heel wat te kijken, te horen en te lezen in de ‘media’, de actualiteit noopt
tot kennisnemen: 7,6% van de bezoekers haalt in 2012 informatie uit de media.
Novadic/Kentron is thans informatiebron voor 0,5% van de coffeeshopbezoekers (0,7% in
2008).

1 op de 7 bezoekers verschaft zich drugsinformatie in de coffeeshop, 14,4% (2008), thans
een groter aandeel, op weg naar 1 op de 6 bezoekers 16,6% (2012). Het gaat hier om de flyer
- 12 hasj- en wiettips - (1997), die in verschillende verschijningsvormen door coffeeshops
heruitgegeven is. Bovendien zijn in de coffeeshops folders en flyers van het Trimbosinstituut beschikbaar gesteld aan de bezoekers om gratis mee naar huis te nemen. Het
aanbod omvat alle drugs, uitgezonderd de tabak. Het Trimbos- instituut rekent per flyer een
kostprijs vermeerderd met verzendkosten. Kon dit in 2008 nog uit de winst gefinancierd
worden, nu is het zo dat de shops in de Zuidelijke Nederlanden ernstig teruggeworpen zijn
en alleen met vergaande bezuinigingen het hoofd nog boven water weten te houden.
Het lijkt erop dat de info/invloed van vrienden afneemt, zo als voorgaand beschreven. Wat
we niet kunnen zien in ons materiaal is een antwoord op de vraag of onder onze bezoekers
de social media als vervanger van life- bezoek aan invloed gewonnen hebben. Dit zou
kunnen betekenen dat zo’n 20% van onze bezoekers vaker twittert dan elkaar ziet. Uit een
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Vooroordelen worden tegemoet getreden met feiten, gebaseerd op actuele
onderzoeksresultaten

Herkomstgebied
Wat betreft de herkomst van onze bezoekers dat spreekt voor zich. In 2008 (n = 3077), het
ging om 8,71% die aangaf hier niet te wonen, of afkomstig te zijn uit het buitenland. Deze
categorie ontbreekt aan de pie 2012.
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HANDBOEK
COFFEESHOPMEDEWERKER
Onze samenleving is gediend met een adequaat functionerende coffeeshopbranche met als
trefwoorden: professionaliteit en transparantie. Een coffeeshop heeft een sociale functie,
het is een veilige plek waar cannabisconsumenten hasj en wiet kunnen aanschaffen en
onder het genot van een kop koffie een jointje kunnen roken in een gezellige sfeer.
Om bezoekers goede voorlichting te kunnen geven, is het belangrijk dat
coffeeshopmedewerkers over branche gerelateerde kennis beschikken. We willen bereiken
dat cannabis consumenten zo verstandig mogelijk hun cannabis gebruiken. Met de juiste
instelling en informatie kan de coffeeshopmedewerker ze daarbij helpen en van informatie
voorzien, zodat de kans op het ontstaan van problemen zo klein mogelijk wordt gehouden.

GOEDE DOELEN/JUBILEUM
2014 jubileumjaar Vereniging
Coffeeshops Eindhoven.
VCE is maatschappelijk betrokken, regelmatig doneren wij aan goede doelen en kiezen wij
zorgvuldig een goed initiatief uit.
Stichting ALS Amyotrofische Laterale Sclerose.
Een ongeneeslijke zenuw-/spierziekte, waarbij spiergroepen een voor een uitvallen. De
levensverwachting is slechts 3 tot 5 jaar.

Begin 2015 heeft de Vereniging Coffeeshop Eindhoven besloten een handboek samen te
stellen en in 2016 uit te brengen. Het handboek behandelt alle relevante onderwerpen die
te maken hebben met het werken in een coffeeshop, met als doel een uniforme informatieen kennisverstrekking aan medewerkers van bij het VCE aangesloten coffeeshops.
Tijdens de inwerkperiode worden nieuwe medewerkers op hun kennis getoetst door een
kennistoets en wordt het handboek verstrekt als naslagwerk.
Het streven is om de informatie toegankelijk te maken voor alle coffeeshopmedewerkers
doormiddel van hedendaagse en moderne scholingsvormen.
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Op 20 oktober 2014 heeft Candy Dulfer ‘Ambassadrice van de Stichting ALS’ een avond
georganiseerd met vele bekende artiesten. De opbrengst van de avond gaat naar de
Stichting ALS. 'Boegbeeld' en ALS-patient Hein van Duivenboden uit Waalre wilde al langer
iets doen met Candy Dulfer, die zich sinds 2011 inzet voor ALS.
De opbrengsten van deze avond gaan naar project Mine, een grootschalig DNA onderzoek
om de genetische basis van de spierziekte ALS te achterhalen en uiteindelijk een medicijn te
vinden voor ALS. Daarom werken alle artiesten belangeloos mee en dragen partners en
sponsors een steentje bij om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wij dragen dit initiatief een warm hart toe en hebben hier het 15 jarig jubileum van de VCE
gevierd en een extra bedrag gedoneerd aan de Stichting ALS.
Bron: http://www.clubdauphine040.nl/
Op 8 december 2014 is Hein van Duivenboden uit Waalre overleden. Hij heeft de strijd
tegen ALS moeten opgeven, Hij is 48 jaar oud geworden. Hein was in de regio Eindhoven
een boegbeeld in de strijd tegen de zenuw- en spierziekte ALS.
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Samen één uur het lic
r d ag 23 m

EARTH HOUR 2013

Samen één uur het licht uit voor de aarde
zaterdag 23 maart vanaf 20:30 uur

Het Rode Kruis en Stichting Vluchteling slaan de handen ineen en starten de actie:

“Nederland helpt Syrië".
Het geweld in Syrië gaat onverminderd door. Daarbij vallen veel slachtoffers. Duizenden
mensen zijn al gevlucht voor het geweld. Er is dringende behoefte aan medicijnen,
medische hulp, water en opvang.
De VCE ondersteund deze actie van harte, er is een bedrag ingezameld onder de leden en
gedoneerd aan dit goede doel.

VCE poster Earth Hour
Elk jaar eind maart is Earth Hour het moment waarop je laat zien dat je de aarde belangrijk
vindt. Door een uur het licht uit te doen geven miljoenen mensen, bedrijven en gemeentes
wereldwijd op hetzelfde tijdstip een signaal af dat ze zich zorgen maken over de toekomst
van onze planeet. En vooral over de rol van klimaatverandering als één van de grootste
bedreigingen voor onze natuur. Vanaf 20:30 uur gaat dan overal ter wereld ( ook bij de VCE
aangesloten coffeeshops) 1 uur het licht uit. Earth Hour! Met deze symbolische actie wordt
er wereldwijd een signaal afgegeven dat we zuiniger moeten omgaan met onze aarde.
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Schrijf je in op www.wnf.nl/earthhour
www.vce-eindhoven.nl

2014 JJUBILEUMJAAR PINK
Zaterdag
Z
atterd
dag 13
13 sept
september
temb
be
er 2014 vierde coff
coffeeshop
f eeshop Pink
ff
zijn 30-jarig bestaan. Dit hebben we uitbundig gevierd met Oud-collega’s, familie, vrienden, bekenden
en relaties. En uiteraard geproost op een
“BUITENGEWOON STUKJE VRIJHEID IN ONS LAND”.
H
Het
was een gezellig
feest,
fe
wat niet ongemerkt
voorbij
vo
is gegaan, er
waren
w
onder andere
optredens
op
van Def-p &
Beatbusters,
Be
Postmen,
he
het Broken Brass
Es
Esemble en Jules
De
Deelder. Ook de
in
inmiddels overleden
Amand trad op. Hij
Am
sl
sloot
zijn optreden
af met de woorden:
“neem
“n
het leven niet
te serieus want je overleeft het toch niet”.
Het jubileum
werd gevierd in de Oude Rechtbank en Tuchthuis van
j
Eindhoven, heden ten dage een mooie horecagelegenheid in het centrum. Het was een
zonnige en warme septemberdag, waardoor het binnenplein en café zich al snel vulde met
de gasten. Sommigen hadden elkaar jaren niet meer gezien. Oud-collega’s, familie,
vrienden, bekenden en relaties van de Pink liepen door elkaar en deze mix aan mensen
zorgde voor een bijzonder prettige sfeer. Onder het genot van een jointje en een drankje
werd er gepraat, gedanst, gegeten en gelachen.

Uitnodigingsfilmpje: https://vimeo.com/104252838
Aftermovie: http://vimeo.com/109293944
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PINK
is het onbetwiste vlaggenschip
van de Eindhovense
Coffeeshopbranche, de oudste
nog bestaande shop van de stad
en zeker de bekendste...
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Pink
k

‘Nog steeds een van de mooiste van Nederland’
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JUBILEUMJAAR HIGH TIMES
1985 – 2015
Het 30 jarig jubileum hebben we uitbundig gevierd!
Met de bus naar Rotterdam. Een spannende Tuk Tuk
Challenge. Een speurtocht door het hart van de stad!
Alle highlights kwamen voorbij: De Euromast,
de Erasmusbrug, de Kubus woningen,
De Rotterdam en nog veel meer!
Zoals gewoonlijk begonnen we in de High Times met een kopje koffie en een sigaretje, waarna
we om 11 uur met de bus vertrokken.
Twee uur laten mochten we onze benen strekken in Rotterdam. Nog in afwachting wat we
gingen doen kregen we eerst een lunch maar al snel werd het duidelijk. Een speurtocht door
het hart van Rotterdam met de Tuk Tuk’s.
Toen de teams bekend werden, begon ook iedereen fanatiek te worden. Terwijl wij ons een
weg baande door de stedelijke jungle, wordt het teaminzicht getest met verrassende vragen
en opdrachten. Aan de bestuurder de taak om ervoor te zorgen niet uit koers te raken! Tijdens
de tocht draaide het om
kennis, oriëntatie, navigatievermogen & creativiteit!
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Het was leuk hoe mensen betrokken en competitief aan de speurtocht begonnen. Zo reden
we in verschillende Tuk Tuk’s, in verschillende groepen door het centrum van Rotterdam. En
owee als de teams elkaar tegen kwamen. Sneller en slimmer willen zijn en elkaar de loef af
willen steken.
We hebben ontzettend gelachen.
Het team van de baas had gewonnen… Na felicitaties, medailles een heerlijke barbecue,
drankjes en gezelligheid ging de dag verder en vertrokken met de bus, we kwamen aan in de
‘the middle of nowhere’, waar we naar de musical ‘De Soldaat van Oranje’ gingen. Alsof je zo
een spannende avonturenfilm bent binnen gestapt met veel spectakel. Een aangrijpend
verhaal. De meesten waren voornamelijk onder de indruk van het draaiend decor.

High Times
s

2015
JUBILEUMJAAR
JUBILE
HIGH TIMES

Al met al een gezellige dag met veel plezier. Een kans om collega’s beter te leren kennen en
samen het 30 jarig bestaan van High Times te kunnen vieren. Op naar het volgend jubileum.
Elza

‘Complete metamorfose in 2014’
97

VCE Jaarverslag 2011-2015.qxp_Opmaak 1 31-08-16 23:35 Pagina 98

4 juni 2015

INFORMATIEAVOND
ZIENSWIJZE VCE
KWEEKPLAN
Naar aanleiding van het aangekondigde Raadsdebat
op 23 juni 2015 over het lokale Coffeeshop beleid,
o.a. ten aanzien van het ingezetenencriterium en het
reguleren van de “Achterdeur”, heeft de VCE de

deze avond raadsleden, die nog niet in de gelegenheid zijn geweest een Coffeeshop te
bezoeken, de mogelijkheid aanbieden tot een korte rondleiding.

Voorzitters en raadsleden uitgenodigd om ons plan
en zienswijze hierover kenbaar te maken.
Gezien de wereldwijd veranderende situatie op het gebied van regulering en legalisering
kan het haast niet anders, dat op termijn dit onderwerp in Nederland op de agenda gaat
komen.
Gezien de huidige “overspannen” situatie op de cannabismarkt willen wij liever niet nog
vele jaren wachten en liever proberen om samen vroegtijdig al met een oplossing te komen.
Wij hebben een alternatief plan ontwikkeld om binnen de bestaande gedoogsituatie te
komen tot een structurele oplossing van de ‘Achterdeurproblematiek’. Tevens willen wij op
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Toelichting VCE Kweekplan
Het gaat bij dit plan 'Regulering Achterdeur Coffeeshop' om een conceptversie. Na gelang
de ontwikkelingen zal het plan verder in details worden uitgewerkt, het blijft een dynamisch
proces. We hebben knelpunten aangegeven en een raamwerk geschetst waarin regulering onder huidig gedoogbeleid - mogelijk zou kunnen zijn. Tal van gesprekken met onze
adviseur (Koos Zwart †) en discussies over dit complexe onderwerp zijn aan de
vergadertafel hieraan vooraf gegaan.

Het VCE- coöperatiekweekplan, waar de thuisteler 2 planten voor eigen gebruik teelt en 2
van zijn planten afstaat aan de coöperatie, die door een beheerder in een aparte ruimte
worden opgekweekt ten behoeve van de bevoorrading van de coffeeshop, is een plan, die
iets meer omvat dan alleen het reguleren van de achterdeur van de coffeeshops. De
thuisteler met tot 5 planten tussen wal en schip te laten vallen, zou slechts een halve
oplossing zijn in het streven de criminaliteit te bestrijden ofwel de goeden van de slechten
te scheiden.
Na het lezen van ons Coöperatie- plan werd door een lokale ambtenaar afd. veiligheid
vastgesteld, dat er geen toezicht was op de thuisteelt. Dat klopt, maar toezicht is er nu ook
niet op wie thuis een paar wietzaadjes in de potgrond stopt, men doet dit in het algemeen
altijd buiten het zicht van de overheid, om ruiming van de planten en een eventuele boete
te voorkomen. Als de kleine zelfvoorziende thuistelers ingebed zijn in een coöperatie, is

contact mogelijk tot deze groep kwekers en zouden we in de toekomst wellicht tot een
betere brandveiligheid kunnen komen, wij denken hierbij aan teelt met LED- verlichting, om
maar een voorbeeld te noemen. Met een keuze om ook alle 4 planten door de beheerder
van de coöperatie op te laten kweken, als er bijvoorbeeld thuis om een dringende redenen
(opgroeiende pubers, ziekte, etc.) van eigen teelt moet worden afgezien of voorzover de
eigen oogst te kort schiet, kan worden teruggevallen op de in de Stadstuinruimte
geproduceerde wiet, die via de coffeeshops verkrijgbaar is. De coffeeshop fungeert dan als
een soort clubhuis.
Al lijkt het coöperatiekweekplan sterk op het model van een Cannabis Socialclub (voortaan
CSC), echter het CSC-model beperkt zich op telers die alle gedoogde planten op één locatie
willen kweken, al dan niet door een aangestelde beheerder verzorgd of om deze zelf te
verzorgen. Over thuisteelt wordt in een model Cannabis Socialclub niet gesproken, maar
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het neemt niet weg, dat dit in de praktijk wel gebeurt. Uruguay is hierin omzichtig geweest
en legaliseerde teelt voor eigen gebruik.
Met de wet voorbereidingshandelingen is het onder andere ook voor de zelfvoorziende
thuisteler moeilijker geworden om aan zaadjes en kweekbenodigdheden te komen, we
kunnen beter voorkomen dat ze bij gebrek aan alternatieven hiervoor alsnog bij de
criminelen moeten aankloppen. En als er dan al een overschotje van de oogst mocht zijn,
hoe klein dan ook, zien wij het liever in de coffeeshop terecht komen, teneinde ook deze
'keten' gesloten te krijgen.
We kunnen heden al stellen, dat een zelfvoorziende thuisteler zelden of weinig beroep doet
op cannabis van criminele achtergrond, hij/zij verzorgd zich immers zelf. Het is verstandig
ook de thuisteler voor eigen gebruik tijdig op te nemen in reguleringsplannen, anders
blijven we voorlopig zitten op een politieke onvolkomenheid, teneinde te wachten op
legalisatie duurt ook voor deze groep gebruikers veel te lang.

Eindhoven
De stad van burgemeester Rob van Gijzel, een van de drie initiatiefnemers van het Joint
Regulation manifest, laat zich graag voorstaan op technologische innovatie. Een
experiment met gereguleerde cannabisteelt past prima in brainport Eindhoven. Philips kan
voor de (led)verlichting zorgen, de Technische Universiteit voor de innovatie. Nog een
voordeel: de stad heeft de meest actieve lokale coffeeshopbond van het land, de VCE
(Verenigde Coffeeshops Eindhoven). Door jarenlang te investeren in goede contacten en
informatieoverdracht heeft de VCE een positie waar collega’s in andere steden jaloers van
worden. Als de coffeeshops en Van Gijzel eendrachtig opereren richting Den Haag, kan er
weleens iets moois ontstaan in de Lichtstad
Bron: voc-nederland
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‘WHAT
A IF CANNABIS
AT
CURED CANCER’

Al duizenden jaren wordt cannabis als geneeskrachtig kruid gebruikt vanwege zijn
medische toepassingen. Het eerste gebruik van cannabis voor zijn geneeskarchtige
eigenschappen wat bekend is, dateert uit 2737 v. Chr. In China (Kerssemakers, Meerten,
Noorlander, Vervaeke, 2008). Opvallend is dat juist in afgelopen honderd jaar de medische
toepassingen onderbelicht zijn geraakt. Sinds de nadruk is komen te liggen op het
potentiële gevaar en het strafbaar stellen van cannabismisbruik, zijn de voordelen van de
cannabisplant uit het oog verloren. In deze sfeer van cannabisvrees kon wetgeving ontstaan
die herintroductie van medicinal cannabis vele Jaren in de weg stond.

Een bejaarde dame laat trots een foto van haar buitenplant op
haar telefoon zien en vertelt dat ze daar olie van gaat maken.
Ik heb het ook bij me, want ik gebruik het al sinds januari.

Het negatieve drugsimago van cannabis zorgt ervoor dat er een taboe op heerst. Artsen
schrijven het vaak niet voor en de wetenschap op dit gebied gaat langzaam vanwege de
obstakels die de Opiumwet met zich meebrengt. Toch heeft Nederland een leidende positie
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar de medicinale werking van wiet

Hoe is het mogelijk dat een plant die de mens zoveel goeds te bieden heeft al eeuwen
verboden is?
Zouden de chemicaliën welke gevonden worden in marihuana verschillende dodelijke
kankersoorten kunnen voorkomen of zelfs genezen? Zouden de tumorregulerende
eigenschappen van cannabinoïden ooit de uitputtende medicijnen, chemotherapie en
bestralingstherapie, welke ons vaak meer kwaad doen dan goeds, gaan vervangen? Ontdek
de waarheid over dit eeuwenoude medicijn terwijl hoog gerespecteerde wetenschappers
op het gebied van cannabinoïde-onderzoek hun werkelijk ongelofelijke ontdekkingen
toelichten en illustreren.
What if Cannabis Cured Cancer somt de opmerkelijke onderzoeksresultaten van de
afgelopen jaren op over de beschermende effecten tegen kanker van recent ontdekte
bestandsdelen van marihuana. De meeste medici zijn zich niet bewust van de
behandelingswaarde en preventieve waarde van deze informatie en implicaties."
Andrew Well, M.D. (Gepromoveerd medicus).

En ik voel me er goed bij.’ Op de vraag of ze het niet gek vindt

(VICE verslaggeefster Gwen Pol).

dat iets dat zo goed werkt niet gewoon bij de apotheek ligt,
antwoordt ze: ‘Maar die medicijnen

Kunnen de chemische stoffen gevonden in marihuana
meerdere dodelijke vormen van kanker voorkomen en zelfs
genezen?

verkopen ze ook graag. Dat is bizznizz. Ik

http://www.trektuwplant.be/csc/spip.php?article129

had pillen voor te hoge bloeddruk en voor
schildklier: ik gebruik he-le-maal niets
meer, alleen druppeltjes. Dat is voldoende.
Ik heb geen pijn, ik slaap als een roos.’
(VICE docu, Gwen Pol)
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What if Cannabis Cured Cancer verscheen In 2010 in de VS en is
geregisseerd door Len Richmond. Aan het woord komen een
reeks internationale topwetenschappers, onder wie Raphael
Mechoulam, die in 1964 als eerste THC isoleerde. Hij legt uit dat
tot midden jaren tachtig onbekend was hoe THC en de andere
stoffen in cannabis precies werken. Inmiddels is die kennis er
wel en is er hard bewijs geleverd voor de heilzame werking van
cannabis bij o.a. depressie, Multiple Sclerose, glaucoom,
migraine, misselijkheid, posttraumatische stressstoornis en chronische pijn. En dat zonder
de belastende bijwerkingen van ‘gewone’ medicijnen.

Toelichting bij dvd
Door Freek Polak (Stichting Drugsbeleid, Stichting Verbond voor Opheﬀing van het Cannabisverbod)

De dvd ‘What if Cannabis Cured Cancer’ gaat over therapeutische effecten van cannabis die
grotendeels niet of te weinig benut worden, en vaak helemaal niet onderzocht. Dit is een direct
gevolg van het wereldwijde drugsverbod, ook al staan de internationale drugsverdragen
wetenschappelijke en medische toepassing toe. drie punten van kritiek, die elk op zich al
ernstig genoeg zijn.
1. Er wordt te weinig onderzoek gedaan naar een reeks van mogelijke therapeutische
effecten van cannabis, en het heeft er de schijn van dat zulk onderzoek wordt
tegengehouden onder invloed van de farmaceutische lobby.
2. Een aantal therapeutische effecten van cannabis zijn inmiddels voldoende
vastgesteld, maar artsen zijn daarvan te weinig op de hoogte. Zij passen de
geneeskrachtige werking van cannabis bij talrijke aandoeningen te weinig toe.
3. Het verbod van cannabis voor recreatief gebruik berust op bedrog. Het eerste van
de 5 delen van de dvd gaat over de geschiedenis van cannabis, en laat zien hoe in
de Verenigde Staten na het einde van de Drooglegging in 1933 op basis van bedrog
het verbod van cannabis werd ingevoerd. Zo kon de bestrijdingsbureaucratie
gewoon kon blijven doorwerken.
Veel andere verboden roesmiddelen (o.a. MDMA, ibogaïne, ayahuasca en
psilocybine) hebben ook therapeutische effecten die te weinig worden toegepast.
Onderzoek hiernaar vindt zelden en slechts op kleine schaal plaats, waardoor aan
miljoenen mensen effectieve – en bovendien relatief goedkope – behandeling van
hun ziekte of klachten wordt onthouden.

Wilt u een uurtje uittrekken voor deze belangrijke film en uw
achtergrondkennis over dit onderwerp vergroten. Stuur dan een berichtje naar
secretariaat@vce-eindhoven.nl er zijn nog enkele dvd’s beschikbaar.

De VOC, Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, en de SDB,
Stichting Drugsbeleid, en andere organisaties die pleiten voor vervanging van het
drugsverbod door wettelijke regulering, protesteren tegen de beperking van het
onderzoek naar deze therapeutische toepassingen. Door het drugsverbod worden
zowel het onderzoek naar zulke therapeutische effecten, als de toepassing van
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middelen met vastgestelde therapeutische waarde in ernstige mate belemmerd.
Het toonaangevende Amerikaanse NIDA, National Institute on Drug Abuse
(de naam geeft al aan dat ze alleen in misbruik en schadelijke effecten van drugs
geïnteresseerd zijn) heeft een budget van ongeveer 1 miljard dollar per jaar, en
betaalt daarmee wereldwijd 80% van de research. Het NIDA houdt vol dat cannabis
geen therapeutische effecten heeft.
Eén van de bijzondere eigenschappen van cannabis is het grote aantal
verschillende aandoeningen waarbij aanwijzingen bestaan voor therapeutische
effecten, naast een aantal ziekten waarbij deze werking al voldoende is
aangetoond. Door deze grote verscheidenheid aan therapeutische effecten wordt
het pleidooi voor cannabis als geneesmiddel voor sommige mensen minder
geloofwaardig. Verslavingsarts Jeffrey Hergenrather zegt hierover:
“People have a hard time believing that cannabis can have all of these fantastic
effects that are described. But what we’re doing is just stimulating a natural system
that is already there.”

Op recept zijn op dit moment slechts drie varianten verkrijgbaar, met verschillende
gehaltes aan THC en CBD, terwijl in de natuur talrijke varianten bestaan. Deze
zouden door veel mensen thuis gekweekt worden, als dit was toegestaan. Ook
deze voor de hand liggende oplossing voor de gebrekkige beschikbaarheid van
cannabis voor medicinale toepassing kan door de beperkende wetgeving niet
toegepast worden.
Veel mensen hebben gemerkt dat cannabis voor hun ziekte of aandoening een
goed middel is, maar dat de procedure te moeizaam is en de medische
verstrekking te duur of onvoldoende werkzaam. Zij zijn dus op de coffeeshop
aangewezen. Daar is de precieze aard van de wiet echter niet bekend. De kwaliteit
is wisselend en er kan tijdens de kweek van alles zijn toegevoegd. Dit is niet de
schuld van de coffeeshops, maar van het halfslachtige gedoogbeleid waardoor de
teelt en aanvoer nog altijd gecriminaliseerd zijn.
Freek Polak, Psychiater, Amsterdam .

Cannabis kan gebruikt worden om 'obesitasziektes' te behandelen
Cannabisplanten kunnen in de toekomst de basis vormen voor een nieuwe behandeling voor
'Cannabis stopt verspreiding borstkanker'

zwaarlijvige patiënten die risico lopen op diabetes en hart- en vaatziekten. Dat meldt de

Een bestanddeel dat te vinden is in de cannabisplant kan de

Britse krant The Sunday Telegraph.

verspreiding van vele vormen van agressieve kanker stoppen.

Wetenschappers hebben twee bestanddelen in cannabisplanten ontdekt die zorgen voor een

Dat stellen Amerikaanse wetenschappers.Onderzoekers

verhoging van de hoeveelheid energie die het lichaam verbrandt. Dierenproeven hebben al

ontdekten dat het bestanddeel genaamde cannabidiol genen

aangetoond dat de bestanddelen type 2 diabetes kunnen helpen behandelen, en het

kan 'uitschakelen' die verantwoordelijk zijn de uitzaaiing van

cholesterolniveau in het bloed en het vetpercentage in organen als de lever, kunnen helpen

agressieve vormen van borstkanker. De stof heeft bovendien

verlagen.|8 juli 2012 -Knack.be

niet de psychoactieve eigenschappen van de cannabisplan,
de patiënt wordt er dus niet stoned van.
Hoewel er nog veel onderzoek nodig is voordat het medicijn
als pil op de markt kan komen worden er al wel
proefmodellen voor mensen ontwikkeld. De onderzoekers

Cannabis als medicijn tegen aderverkalking

hopen de modellen uiteindelijk te testen naast de huidige

Stichting High on Nano heeft vandaag een crowdfundproject gelanceerd voor onderzoek

chemokuren.

naar cannabis als medicijn tegen aderverkalking (atherosclerose).

20 september 2012 | Bron: The Daily Mail

In een samenwerking tussen het AMC en de Mount Sinai School of Medicine in New York
wordt onderzocht hoe de actieve ingrediënten van marihuana (zogenaamde cannabinoïden)
ingezet kunnen worden om de gevolgen van aderverkalking te beheersen. De zojuist

Hij doelt op het natuurlijke systeem van menselijke cannabinoïden. Zijn theorie is
dat dit systeem tot ver in de 19e eeuw de mens nog beschermde tegen al die
ziekten, maar dat dit inmiddels door de grote veranderingen in menselijke voeding
en leefwijze niet meer voldoende werkt. Hier komt de plant cannabis ons
natuurlijke, inwendige cannabinoïden-systeem te hulp. Dit kan de brede
therapeutische werking van cannabis verklaren.
In Nederland en een aantal andere landen, en ook in een toenemend aantal
Amerikaanse staten is cannabis officieel erkend als geneesmiddel. Met een recept
van huisarts of specialist kan iedereen medicinale cannabis bij de apotheek
verkrijgen. Men moet dit dan wel zelf betalen, omdat mediwiet niet in het
basispakket zit, reden voor de meeste zorgverzekeringen het niet te vergoeden.
Bovendien aarzelen veel artsen dit kruid voor te schrijven.
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opgerichte stichting "High on Nano" ondersteunt dit onderzoek door een serie
(gecrowdfunde) documentaires over de achtergronden van dit project te produceren.
30 oktober 2013 - AMC

Cannabisolie pionier Rick Simpson
Rick Simpson is op een missie: het woord verspreiden over de helende kracht van cannabis
en iedereen voorlichten die wil luisteren. Hij is de bedenker van de, nu beroemde, Rick
Simpson Olie en vanwege zijn toewijding ontvangen vele mensen nu een effectieve, op
cannabis gebaseerde, behandeling.
Rick Simpson heeft als weinig anderen bijgedragen aan de verspreiding van kennis over
medicinale cannabisolie. Veel mensen noemen deze olie zelfs 'RSO': Rick Simpson Oil.
Nadat hij jarenlang zware medicatie tegen kanker had geslikt, besloot Simpson eind jaren
negentig om sterk geconcentreerde olie te gaan maken op basis van cannabis. De resultaten
waren zo indrukwekkend dat hij sindsdien zijn leven wijdt aan dit natuurlijke medicijn.

Roken of verdampen is niet nodig; een paar druppeltjes onder de tong volstaat, zodat het
middel ook voor ouderen en kinderen toepasbaar is. De verbluffende resultaten van
cannabisolie bij zwaar epileptische kinderen hebben in de VS veel aandacht gekregen. Zijn
vaderland Canada heeft Simpson vaarwel gezegd; hij woont al een paar jaar in Kroatië. Zijn
video's, met name de documentaire 'Run from the cure: the Rick Simpson story' zijn
miljoenen keren bekeken op internet.
Rick Simpson roept controverses op, zeker zijn claim dat de stoffen in de cannabisplant
kanker kunnen genezen. Sommigen zetten hem weg als charlatan, anderen vinden dat hij
een Nobelprijs verdient. Eén ding is zeker: medicinale cannabisolie is aan een onstuitbare
opmars bezig en biedt miljoenen mensen verlichting van pijn, verbeterde slaap en eetlust,
ontspanning van spieren en andere positieve effecten.
105
En Rick Simpson speelt in die opmars een baanbrekende rol.
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

In Memoriam FRANK REIJNAERDTS 29-02-1952 † 26-05-2011

“ ALTIJD TE LAAT, NU VEEL TE VROEG”
Frank heeft slechts 59 jaar mogen worden. Als eigenaar van Café en coffeeshop “ De Bakkerij”,
later “ De Apotheker” genoemd, heeft hij aan de wieg gestaan van de Eindhovense
softdrugsscene. Frank heeft zich altijd ingezet voor een eerlijk en rechtvaardig beleid, eerst
individueel en vervolgens binnen de VCE. Ook al verloor hij met de jaren zijn lange haren, hij
bleef zijn onorthodoxe hippie overtuigingen altijd trouw.
Ook heeft Frank als voorzitter van VHS (Stichting Horecaplatform Eindhoven ) en als lid van
de kwaliteitskring een heel grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de veiligheid en
economische aantrekkelijkheid van Nederlands grootste uitgaansstraat “ Het
Stratumseind”.
Zijn grote gevoel voor ondernemerschap en zijn sterke maatschappelijke betrokkenheid
waren tekenend voor hem. Hieruit vloeide ook zijn grote passie om te vliegen met terminale
patiëntjes voor de Stichting Hoogvliegers.
Wij hebben het contact met Frank als heel waardevol ervaren en zullen hem blijven
herinneren als een positief denkend en inspirerend mens die veel betekend heeft voor de
horeca en coffeeshops van Eindhoven. We zullen zijn eindeloze inzet, humor en wijsheid
missen.
Frank heeft als VCE lid een grote bijdrage geleverd aan onze vereniging
Frank Reijnaerdts
Coffeeshop Apotheker

In Memoriam Els Borst † 10 februari 2014
Haar doortastende aanpak was voortgekomen uit haar opvattingen als huisarts, omgeven
door de gedachte van D66 "we gaan de wereld veranderen" (mr. H.A.F.M.O. van Mierlo). Het
gaat hier om de doortastendheid die huisartsen eigen is: supersnel beslissingen nemen.
Ingaande het beleid in 1976 -1977 brak een periode aan, waarin 20 jaar lang geen onderzoek
werd gedaan naar bijvoorbeeld de sterkte van de nederwiet, waarover dan ook 20 jaar lang
geen adequate voorlichting gegeven kon worden. Als minister van Volksgezondheid ( ex art.
1 Opiumwet: voert de Opiumwet uit) voorzag Els Borst het Trimbos-instituut van de
mogelijkheden om een flyeroffensief te ontketenen, wat tot op dat moment zijns gelijke niet
kende: de collectie drugsvoorlichtingsflyers van het Trimbos-instituut is thans nog steeds te
vinden in heel wat coffeeshops en in alle drugshulpverleningsinstellingen (in 1996 Postbus
51-actie en alle flyers in alle postkantoren en overheidsgebouwen in de foldermolen).
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in een vrijheidslievende benadering van de
cannabisplant is Els Borst van wezenlijk belang geweest bij het beantwoorden van de
vragen: die importvervangende cannabis neerlandica, Wat zit erin?, (THC-gehalte,
onderzoek vanaf 1996) en Wat zit erop?(eenmalig onderzoek naar residuen van
gewasbeschermingsmiddelen [fungiciden, herbiciden, insecticiden], 1999-2001). Van de
periode vóór 1996 bestaan geen onderzoeksgegevens wat betreft het THC-gehalte in
cannabis neerlandica (zie ook www.trimbos.nl en lees het artikel in het Algemeen
Dagblad van 24 april 2001).
Zeer terecht werd Els Borst minister van Staat (overigens de enige vrouw in dat gezelschap!
Rust zacht, lieve Els.
Bron : www.cannabis-kieswijzer.nl,
Gerrit Jan ten Bloemendal / Koos Zwart, 11 februari 2014
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

In Memoriam Koos Zwart (19 mei 1947 † 8 mei 2014)

In Memoriam Armand 10 april 1946 † 19 november 2015

Armand protestzanger, jaren 60 icoon,

Koos Zwart heeft tot de dag van zijn dood een inspirerende invloed gehad op de coffeeshop
branche, op de Nederlandse cannabiscultuur en het gedoogbeleid. Koos was de zoon van
Irene Vorrink, minister van volksgezondheid in het kabinet Den Uyl en met toenmalig minister
van justitie Dries van Agt verantwoordelijk voor de wijziging van de Opiumwet in 1976, die ons
uniek beleid mogelijk maakte.

cannabisactivist
Armand was voor velen een vriend en bron van inspiratie, zeker ook voor jonge
vakbroeders als Lucky Fonz III, The Kik en Jungle by Night. Op 12 juni van dit
jaar verscheen het prachtige album ‘Armand & The Kik’, met oude en nieuwe
nummers.

Margriet van der Wal, oprichter en oud-voorzitter Actieve Bredase Coffeeshops,
omschrijft hieronder wat Koos Zwart betekend heeft voor Nederland:
“Koos Zwart: journalist en idealist, collega-redacteur en (politiek) adviseur, initiator en
organisator, docent, onderzoeker, analyticus en cannabisconsument, visionair en filosoof
en bovenal eigenzinnig lief mens: onvervangbaar zijn bijdrage, onbeschrijfelijk het gemis.
Alle bovenstaande kwalificaties en talenten van Koos kwamen tot uiting in de volgende,
lang niet uitputtende opsomming in willekeurige volgorde. Ik noem: de
coffeeshopbezoekers-enquête, de BCD, de BGSD, het PCF, later het PCN, de VCE en ABC, het
onderzoek naar het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij de kweek van cannabis
neerlandica, de talloze brieven aan Kamerleden en Raadsleden, brieven aan ministers,
teksten voor eerst de website van het PCN en later de cannabis-kieswijzer, de symposia
"De 8er\tuindeur" en "Wordt de voordeur een achterdeur?" (Deel 1 en 2), flashseminars
(zoals de "tabaksvrije coffeeshop"), de "gele flyer" en al haar versies in verschillende talen
met de 12 tips voor verstandig cannabisgebruik, het handboek koffieshopmedewerker,
rondleidingen van Raadsleden, zijn zgn. hang-ops, de sepotbrieven en bezwaarschriften, de
"12 punten bonafide coffeeshop en growshop", de Leeuwarder Buurtgastheren, het
Heerlense protocol voor het meten met loopwiel van de afstand te voet van
coffeeshopvoordeur tot hoofdingang van de school voor voortgezet onderwijs en zijn
laatste geesteskind de Stichting Maatschappij en Cannabis, of de C-12, zoals we dat steeds
noemden.”

In een overvolle Effenaar namen vrienden, familie en fans afscheid van
Armand. ‘Wat iedereen van Herman kan leren is blijven geloven in wat je doet,
je niet laten ontmoedigen door een mensdom dat graag naar doet.

Voor VCE was Koos Zwart een adviseur van onschatbare waarde. Hij gaf onder andere
inzicht in politieke vraagstukken en handelingswijze. Aan zijn creatieve denkwijze en
tomeloze inzet danken we veranderding in communicatie met raadsleden en de gemeente
en staan we 2e Kamerleden te woord. Hij heeft onze inzichten vergroot en was voor vele
jaren onze mentor.
Ter nagedachtenis aan Koos verwijzen we naar www.cannabis-kieswijzer.nl, zijn
spreekbuis, waar hij vanaf het begin redactie heeft gevoerd en inmiddels beheerd door de
Stichting Cannabis en Maatschappij. Zijn laatste woorden, gedicteerd aan onze voorzitter
Lisa Lankes, was het memorabel slotwoord voor de door de VCE georganiseerde
verkiezingsbijeenkomst en de oproep : “Ga stemmen” en een fijnzinnige ode aan de
democratie.

Scherp van geest en kritisch in zijn teksten tegen bekrompen burgerlijkheid,
tegen het beperken van onze vrijheid. Het rode haar, een vlag in de wind, als
een vorm van protest. Dank je Armand voor jou muziek en de schitterende
teksten.
Foto: Derrick Bergman/Gonzo media)

Foto: De Gulle Ekster
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Vanuit de landelijke politiek heb ik niet het idee dat we de afgelopen 5 jaar een millimeter zijn
opgeschoten met het verbeteren van het cannabisbeleid. Gelukkig hebben we wel ervaren dat vanuit de
lokale politiek wel degelijk de bereidheid bestaat om dingen ten goede te veranderen. Het waren voor
ons ondernemers turbulente jaren maar voelen ons zeer gesteund door de lokale politiek, met name
door burgemeester Rob van Gijzel.
Wij hopen van harte deze samenwerking voort te zetten met zijn opvolger.
Pragmatisch gezien kun je je afvragen of een 500 grams voorraad beperking nog wel een realistisch
beeld geeft ?!! In de tijd (1997) dat deze maatregel werd ingevoerd waren er in Nederland nog ruim 2.500
Coffeeshops, nu nog slechts 600 (2015). Moet er wel een maximale voorraad bestaan of zijn Coffeeshops
in staat hierin zelf meer te reguleren? Iedere weldenkende ondernemer zal nooit meer voorraad hebben
als strikt noodzakelijk. In de afgelopen 3 jaar is geen enkele Coffeeshop meer veroordeeld voor het
hebben van een te grote handelsvoorraad. Rechters gaan er niet meer in mee en het OM haalt telkens
bakzeil. In geen enkele branche bestaat dit fenomeen. Wij zouden graag zien dat deze maatregel alvast
wordt geschrapt, want als we gaan reguleren zal het toch anders moeten.
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Het gedoogbeleid is ontstaan in het kader van de Volksgezondheid en Welzijn. Nu, na 40 jaar geeft het
mij als ondernemer meer het gevoel dat al die gedoogcriteria alleen gebruikt worden door Veiligheid en
Justitie om hun falende “War on Drugs“ op de ondernemer te botvieren. Hoe kun je een goed
functionerende “Voordeur“ aanmoedigen en vervolgens keihard vervolgen op de “Achterdeur“? Wat
hierin een verandering zou kunnen brengen is om het Coffeeshopbeleid weer naar de oorspronkelijke
bron van VWS te brengen, en meer vanuit het perspectief van welzijn te denken en te handelen. Want
die zogenaamde repressie van Veiligheid en Justitie lijkt totaal te falen. En om nu eindelijk weer eens
stappen voorwaarts te zetten in een goed werkend Coffeeshopbeleid moet de Nederlandse politiek over
de eigen grenzen heenkijken. Vroeger was Nederland een “Gidsland”, maar nu worden we aan alle
kanten voorbij gehold. Terwijl we al ruim 40 jaar de kennis en ervaring in huis hebben.
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