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Op woensdag 20 december 2000 treft het Horeca Interventie Team van de regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland in coffeeshop 'De Tweede Kamer' een bezoeker aan van 17 
jaar en 10 maanden. Hiermee heeft de coffeeshop een van de nieuwe gedoogvoor-
schriften overtreden: sinds 1996 mogen coffeeshops geen bezoekers meer toelaten 
die jonger zijn dan 18 jaar. De overtreding heeft tot gevolg dat de exploitatievergun-
ning voor een week wordt ingetrokken: de coffeeshop moet een week dicht. Wanneer 
de politie er in de toekomst nogmaals iemand beneden de 18 jaar aantreft, gaat de 
coffeeshop twee weken dicht en bij de derde keer trekt de gemeente Amsterdam de 
exploitatievergunning voorgoed in. Voor de coffeeshop is dit aanleiding om nog stren-
ger te controleren op de toegestane leeftijdsgrens van 18 jaar. In een brief informeren 
de medewerkers hun clientele: 'Dit komt er in de praktijk op neer dat, als een van 
onze medewerkers twijfelt of u we/ 21 jaar oud bent, en u misschien nog niet herkend 
wordt door onze medewerkers als zUnde vaste klant, wij u om een geldig legitimatie-
bewijs moeten vragen (...). Deze leeftijd van 21 jaar houden wij aan als richtpunt om-
dat wij geen risico kunnen /open nog een keer geconfronteerd te worden met het ge-
meentelijk stappenplan m.b.t. de koffieshops. Wanneer u geen legitimatiebewijs kan 
of wilt overleggen kunnen wij u helaas niet he/pen en zullen wij u verzoeken ons eta-
blissement te verlaten.' 

Coffeeshops mogen dus sinds 1996 geen jongeren beneden de 18 jaar meer 
toelaten. Sedertdien mogen zij ook niet meer dan vijf gram hasj of marihuana 
per keer aan een klant verkopen. Dit rapport gaat over de verhoging van de 
leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar en over de verlaging van de maximum hoe-
veelheid cannabis van dertig naar vijf gram per transactie. Hoe worden deze 
nieuwe gedoogvoorschriften in de praktijk gehandhaafd? Hoe worden zij door 
de coffeeshops nageleefd? En welke invloed heeft dit op de consumenten? 

INLEIDING 	 11 



> cannabis in nederland: 
vraag en aanbod 

In discussies over het Nederlandse coffeeshopbeleid kunnen we grofweg een 
onderscheid maken tussen de voor- en de achterdeur. Bij de voordeur gaat 
het om de verkoop aan consumenten, oftewel de detailhandel. Met de 
achterdeur wordt gedoeld op de manier waarop coffeeshops aan bun 
handelsvoorraad komen, oftewel de tussenhandel. Tot op zekere hoogte is dit 
onderscheid kunstmatig, niet alleen omdat detailhandel ondenkbaar is zonder 
handelsvoorraad, maar ook omdat het bij zowel de voor- als de achterdeur 
feitelijk veelal om dezelfde fysieke toegang gaat. Hoe boeiend de problematiek 
van de achterdeur ook is - voor de een vooral een bron van zorg vanwege de 
relatie met georganiseerde misdaad, voor de ander juist aanleiding om de 
cannabisteelt en -handel verder te willen reguleren - in dit rapport gaat het 
hoofdzakelijk over de voordeur. 
Voor 1995 schatte het CBS de nationale cannabisconsumptie op den miljard 
gulden.' In de loop der jaren zijn verschillende onderzoeken naar de omvang 
van cannabisgebruik onder de algemene bevolking gedaan. Hoewel deze stu-
dies qua methode onderling nogal eens verschillen, laten zij op de langere 
termijn wel een stijging in het cannabisgebruik zien. De stijging is het sterkst 
in het ooit-gebruik. Zo had 2% van de landelijke bevolking vanaf 15 jaar in 
1970 wel eens cannabis gebruikt, terwijI dit volgens dezelfde methode in 1987 
gestegen was naar 6%. En volgens een andere methode steeg het ooit-
gebruik bij de bevolking vanaf 18 jaar van 9 To in 1982 naar 12% in 1991. 2  
Cijfers over het ooit-gebruik laten vooral zien dat steeds meer mensen wel 
eens hasj of marihuana geprobeerd hebben. Omdat er sinds het eind van de 
jaren zestig steeds nieuwe generaties jongeren en jongvolwassenen zijn bijge-
komen die met softdrugs experimenteerden, stijgt het totale ooit-gebruik. 
Maar dit betekent niet vanzelfsprekend dat er ook meer actuele cannabisge-
bruikers zijn. De meeste cannabisgebruikers stoppen na kortere of langere 
tijd. Daarom is het zinvoller om te kijken naar het huidige gebruik in de totale 
bevolking en naar ontwikkelingen in het gebruik bij jongeren. 
In 1997 is een grootschalig landelijk bevolkingsonderzoek naar het gebruik 
van legale en illegale drugs gedaan, met de bedoeling dit elke drie jaar te her-
halen. Medio 2000 is begonnen met de tweede meting. Volgens de cijfers van 
1997 had 15,6% van de bevolking (12 jaar en ouder) ooit wel eens cannabis 
gebruikt (lifetime prevalentie), terwijI het huidige gebruik (= laatste maand) 
2,5°/o bedroeg. De meeste ooit-gebruikers zijn dus geen huidige gebruikers: 
vijf van de zes ooit-gebruikers hadden de afgelopen maand geen joint gerookt. 
Cannabisgebruik is niet alleen vaak van voorbijgaande aard, het draagt 
meestal ook een experimenteel karakter. Tweederde van de ooit-gebruikers 
heeft in totaal minder dan 25 keer cannabis genomen. Uit het onderzoek blijkt 

Van der Wert (1998). 
2 	Korf (1995). 
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ook dat mensen gemiddeld 

figuur 1.1 
L cannabisgebruik door de algemene 	19,7 jaar zijn als zij hun eerste 

joint roken. 3  Het actuele ge- 
bruik is het hoogst bij jongeren 

40% -r 

	

00 i t 	 en jongvolwassenen. 4  
De cijfers over cannabis- 
gebruik door jongeren zijn in 
algemene bevolkingsonderzoe- 

20% -F- ----/-- 	— 
ken meestal iets lager dan in 
enquêtes die op school (klassi- io% 	 - 
kaal) worden afgenomen. Aan 
de ene kant is er bij bevol- o% 4-4-4 	, 

t4  4, 	 kingsonderzoeken waarschijn- 0) 	0. 	0, 	0, 	0, 	), 
lijk sprake van enige onderrap- 4, 
portage. Jongeren wonen door-
gaans nog bij hun ouders en 
volgens Amerikaans onderzoek 
leidt de aanwezigheid van ou-

ders en/of broers en zussen bij interviews tot een zekere mate van ontkenning 
van alcohol- en druggebruik. 5  Aan de andere kant wordt wel beweerd dat jon-
geren bij een klassikale enquête eerder de neiging zouden hebben om zich 
stoerder voor te doen dan ze zijn, en hierdoor soms ten onrechte zeggen dat 
zij cannabis gebruiken of gebruikt hebben. 6  

cannabisgebruik door scholieren 
figuur 1.2 

Bron: Abraham et al. (1999). 
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Bron: Kuipers, Stam & de Zwart (1997), de Zwart, Mons-
houwer & Smit (2000). 

Over cannabisgebruik 	door 
scholieren zijn in Nederland 
gedurende een langere periode 
met steeds dezelfde methode 
cijfers verzameld. Tussen 1984 
en 1996 verviervoudigde het 
ooit-gebruik van cannabis on-
der middelbare scholieren (12- 
18 jaar) van 5% naar 20%. En 
het huidige gebruik vervijfvou-
digde van 2% naar 11 0/0. 7  
Volgens het meest recente Ian-
delijk onderzoek onder scho-
lieren in het voortgezet onder-
wijs zet de stijging in het can-
nabisgebruik zich niet verder 
voort. 8  

In het eerdergenoemde nationale bevolkingsonderzoek uit 1997 is ook ge- 
vraagd hoe gebruikers aan hun cannabis komen. Jongeren tussen 12 en 17 

3 	Gemiddelde van de bevolking van 12 jaar en ouder. In schoolsurveys is dit gemiddelde lager. 
4 	Abraham et al. (1999). 
5 	Aquilino, Wright & Supple (2000). 
6 	Voor een discussie hierover: zie Hibell et al. (2000). 
7 	Kuipers & de Zwart (1999). 
8 	De Zwart, Monshouwer & Smit (2000). 
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jaar die het afgelopen jaar cannabis gebruikten, verkregen dit vrijwel altijd in 
coffeeshops en/of bij vrienden en bekenden. Degenen van 18 jaar en ouder 
die het afgelopen jaar cannabis gebruikten, kwamen ook vaak aan bun canna-
bis in coffeeshops en/of bij vrienden en bekenden, maar daarnaast bijvoor-
beeld via thuisdealers, in cafés of via een bezorgdienst. 9  Ook in school surveys 
is onderzocht hoe jongeren aan hun cannabis komen. In Amsterdam blijken 
middelbare scholieren hun eerste cannabis meestal van vrienden en niet in de 
coffeeshop te verkrijgen, maar de meeste huidige gebruikers schaffen hun 
cannabis wel vaak in de coffeeshop aan.I° 
De vraagzijde van de Nederlandse cannabismarkt is relatief goed in kaart ge-
bracht. Wat betreft de aanbodzijde is - internationaal gezien - vrij veel be-
kend over de structuur en dynamiek van de cannabishandel, zowel op het ni-
veau van de (internationale) groothandel", tussenhandel" als detailhandel in 
coffeeshops." Een belangrijke ontwikkeling aan de aanbodzijde is de verschui-
ving van hasj naar marihuana, die in belangrijke mate in Nederland geteeld 
wordt. Jansen heeft bier als een van de eersten onderzoek naar gedaan." Sat-
zinger laat zien dat kleinschalige thuisteelt van marihuana veel minder lucra-
tief is dan meestal gedacht wordt." 
Naast onderzoek naar handel en gebruik van cannabis is de afgelopen jaren 
onderzoek gedaan naar coffeeshops en coffeeshopbeleid. Er zijn kwalitatieve 
en kwantitatieve studies verricht naar coffeeshopbezoekers", overlast rond 
coffeeshops", gemeentelijk coffeeshopbeleid", naar wat burgers vinden van 
het coffeeshopbeleid" en hoe hun mening zich verhoudt tot ervaren overlast 
rond coffeeshops. 2° Tenslotte is bekend dat er in 1999 in totaal 105 gemeen-
ten - 20 0/o van de 538 - waren met coffeeshops. 21  Omdat sommige van deze 
gemeenten een nulbeleid (10) of uitsterfbeleid (3) voerden, zijn er inmiddels 
wellicht iets minder dan 105 gemeenten met coffeeshops. 

> coffeeshops en beleid 

Tot aan het begin van de jaren zeventig vond de verkoop van cannabis aan 
consumenten voornamelijk ondergronds plaats. Consumenten kochten en ge-
bruikten cannabis in een subculturele omgeving, die bekend werd als tegen-
cultuur. In de loop van de jaren zeventig werd de basis gelegd voor het huidi-
ge gedoogbeleid. De overheid tolereerde cannabisverkoop door zogenaamde 
huisdealers in jongerencentra. In 1979 werden de AHOJ-criteria van kracht. 

9 	Abraham et al. (1999). 
10 	Karl et al. (2000). 
11 	Fijnaut et al. (1996); Klerks (2000). 
12 	Karl & Verbraeck (1993). 
13 	Boekhoorn, van Dijk & Loef (1995); Jansen (1989); maalste (1995a, 1995b); Viskil (1999). 
14 	Jansen (1992). 
15 	Satzinger (2000). 
16 	Bijvoorbeeld: Korf, Nabben & Schreuders (1995); Maalste (1995c); Viskil (1999). 
17 	Sideman et al. (1995). 
18 	Bieleman et al. (1995); Bieleman, Spijkers & Winter (2000). 
19 	Bieleman, Spijkers & Edzes (2000). 

Karl, Jona & Schreuders (1996). 
21 	Bieleman & Goeree (2000). 
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Volgens de landelijke richtlijnen van het Openbaar Ministerie werden huisdea-
lers gedoogd als er geen sprake was van Affichering, verkoop van Harddrugs, 
Overlast en verkoop van cannabis aan Jongeren. 
In de loop van de jaren tachtig namen coffeeshops grotendeels de rol van de 
huisdealers in jongerencentra over. Hierdoor kreeg de cannabisverkoop ook 
een commercieler karakter en breidde het aantal gedoogde verkooppunten 
zich sterk uit. Tegelijkertijd liep de straathandel in cannabis, zoals die voor-
heen onder andere in handen was van verslaafden, sterk terug. 22  
Door de snelle groei van het aantal coffeeshops ging de overheid er in de loop 
van de jaren negentig toe over om deze aan banden te leggen. 23  Tussentijds 
werden de richtlijnen aangevuld met een vijfde criterium - coffeeshops 
mochten geen Grote hoeveelheden verkopen - en sindsdien spreken we van 
AH03-G-criteria. Aanvankelijk sloeg dit criterium primair op de handelsvoor-
raad van coffeeshops, later werd het meer en meer (ook) geassocieerd met de 
hoeveelheid die per transactie aan klanten verkocht mocht worden. Met de 
herziene richtlijnen van 1996 is de maximale hoeveelheid cannabis die per 
transactie in coffeeshops verkocht mag worden verlaagd van dertig naar vijf 
gram. Dit gebeurde onder meer om het drugstoerisme te remmen. Ook werd 
de maximaal toelaatbare handelsvoorraad vastgesteld op 500 gram. De leef-
tijdsgrens voor bezoek aan coffeeshops werd op minimaal 18 jaar gesteld. 24  
Dit gebeurde om het cannabisgebruik onder jongeren te remmen. 
Tenslotte kregen gemeenten meer juridische mogelijkheden om op te treden 
tegen coffeeshops. Op 26 maart 1997 trad in het kader van de overlastbestrij-
ding Artikel 174a Gemeentewet in werking. Dit artikel stelt gemeenten in staat 
om zogenoemde dealpanden te sluiten. Daarnaast kregen gemeenten met de 
Wet 'Damocles' (artikel 13b Opiumwet) de mogelijkheid om een coffeeshop te 
sluiten wanneer de coffeeshop niet in het gemeentelijk beleid past. Voorheen 
konden coffeeshops alleen op basis van overlast gesloten worden; sinds de 
Wet 'Damocles' van april 1999 is dit geen voorwaarde meer. 

> doel en probleemstelling 

Doel van het onderzoek is een evaluatie van het coffeeshopbeleid, zoals is 
toegezegd aan de Tweede Kamer in de Voortgangsrapportage Drugbeleid 
1997 - 1999. De hoofdvraag is: Wat zijn de effecten van de aanscherping van 
de AHM-G-criteria in 1996? 
Hierbij gaat het in het bijzonder om twee aspecten. Ten eerste het verlagen 
van de maximale transactiehoeveelheid van dertig naar vijf gram (vijf-
gramsnorm); dit gebeurde met name om het drugtoerisme te remmen. Ten 
tweede het verhogen van de leeftijdsgrens voor bezoek aan coffeeshops van 
16 naar 18 jaar. Dit gebeurde vooral om het cannabisgebruik onder jongeren 
te remmen. 

22 	Van Gernert & Verbraeck (1994). 
23 	Korf (1995). 
24 	Richtlijnen (1996); de Kort & Cramer (1999). 
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Daarnaast besteden we enige aandacht aan de uitbreiding van de Opiumwet in 
1999 met artikel 13b, de zogenaamde Wet 'Damocles', en de bevoegdheid van 
de gemeenten om dealpanden te sluiten (Gemeentewet artikel 174a). 

> methoden 

De relatie tussen cannabisbeleid en cannabisgebruik is complex. Tussen eind 
jaren zestig en begin jaren zeventig - toen de cannabisdetailhandel nog on-
dergronds was - steeg het cannabisgebruik in Nederland voortdurend. Tegelij-
kertijd met de opkomst van de huisdealer stabiliseerde het cannabisgebruik 
tot aan het midden van de jaren tachtig. Vervolgens liep de opkomst van cof-
feeshops parallel aan een hernieuwde stijging in het cannabisgebruik. 25  Echter, 
in het Verenigd Koninkrijk - zonder coffeeshops - steeg het cannabisgebruik 
onder jongeren en jongvolwassenen nog sterker en ligt het momenteel hoger 26  
dan in Nederland - met ruim 800 coffeeshops. Dit indiceert dat 'normalisering' 
van de cannabismarkt bijdraagt aan matiging van het cannabisgebruik. Maar 
in Zweden - met het meest repressieve cannabisbeleid binnen de EU - blowen 
jongeren en jongvolwassenen veel minder dan in Nederland. Zweedse be-
leidsmakers interpreteren dit bij voorkeur als bewijs voor de stelling dat re-
pressie cannabisgebruik ontmoedigt." 
We hebben vastgesteld dat de relatie tussen cannabisbeleid en cannabisge-
bruik complex is. Dit betekent dat evaluatie in de vorm van effectmeting niet 
eenvoudig is. Toch zijn de mogelijkheden voor zo'n effectmeting in Nederland 
relatief gunstig. Dit heeft te maken met het felt dat met het cannabisbeleid 
een, althans in vergelijking met andere landen, min of meer stabiele situatie is 
ontstaan. Volgens Satzinger, die het cannabisbeleid analyseerde op basis van 
de public choice theorie, zijn de direct betrokkenen over het algemeen gebaat 
bij de huidige status quo. 28  Hiermee wordt aan een voor de gewenste evaluatie 
van het coffeeshopbeleid een belangrijke voorwaarde voldaan: we hebben te 
maken met een 'experiment' binnen een relatief gecontroleerde context, 
waarbij zowel de 'experimentele' variabelen geexpliciteerd, als de bedoelde 
effecten gedefinieerd zijn. 
Bij de te evalueren maatregelen gaat het om het primair om bestuurlijke, c.q. 
bestuursrechtelijke regulering van de cannabisdetailhandel. Het verlagen van 
de maximale transactiehoeveelheid in coffeeshops naar vijf gram is in het bij-
zonder ingegeven door het bestuurlijk en justitieel verlangen om (de overlast 
die gepaard gaat met) drugtoerisme in te dammen. Daarentegen is het verho-
gen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar vooral in het belang van de volksge-
zondheid: het verminderen van cannabisgebruik door jongeren. 
Bij onze probleemstelling gaat het enerzijds om handhaving en naleving van 
het veranderde coffeeshopbeleid en anderzijds om de effecten. Handhaving 
bekijken we op bestuurlijk niveau en naleving op het niveau van coffeeshops. 

25 	Korf (1995). 
26 	Ramsay & Partridge (1999). 
27 	Boekhout van Solinge (1997). 
28 	Satzinger (2000). 

16 	 COFFEESHOPS, JEUGD EN TOERISME 



Ook de effecten worden op twee niveaus bekeken: het aanbod (coffeeshops) 
en de vraag (consumenten). 

In de volgende hoofdstukken werken we de probleemstelling uit an de hand 
van twee hoofdthema's: (1) de vijfgramsnorm en (2) de leeftijdsgrens van 18 
jaar. Daarnaast besteden we aandacht aan: (3) sluitingsbeleid en (4) ver-
plaatsing naar andere verkooppunten. Het zwaartepunt ligt dus bij de eerste 
twee thema's, die overigens elk voor zich al elementen van mogelijke ver-
plaatsing in zich bergen. 
In ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt ,van een combinatie van kwan-
titatieve en kwalitatieve methoden. In de volgende 'hoofdstukken zullen we 
deze uitgebreid bespreken. Hier beperken we ons tot een totaaloverzicht van 
de verschillende onderdelen: 
- telefonische interviews met handhavers en analyse van documentatie 

uit twintig gemeenten, inclusief verdieping in zes grensgemeenten; 
- observaties en klantentellingen in coffeeshops in vier van de zes 

grensgemeenten; 
- interviews met ca. 250 drugtoeristen in coffeeshops in dezelfde vier 

grensgemeenten; 
- interviews coffeeshoppersoneel in dezelfde vier grensgemeenten; 
- secundaire analyse van gegevens uit school surveys, landelijk en Am-

sterdam; 
- etnografisch veldonderzoek in drie van de twintig gemeenten. 

> opbouw van het rapport 

in hoofdstuk 2 ,bespreken we de :ontwikkeling van het lokale coffeesho.pbeleid 
in een steekproef van twintig gemeenten met .coffeeshops. Vervolgens :gaan 
we in :hoofdstuk 3 ,na waar .gerneenten :de :prioriteit leggen bij de .hand.h.aving 
•a:n de AH03-G criteria. Meer in .'het bijzond.er  .bespre.ken we .op w.elke wijze en 
in welke mate :de vilfgramsnorm .en .de leeftij.dsgrens :bestwurlijk worden :ge.- 
bandhaafd. 
In ,hoofdstuk 4 ligt de focus bij de grens .gemeenten.. De ,,centrale vraag 'hierbij 
is in boeverre :de -Vijfgramsnorrn bet drugtoerisme remt. Om deze 'vragen te 
:ku.n.nen -beantwoorden, wordt naast .de :bestuurlijke :handha.v.ing, :geke.ken :naar 
de :wipe waarop :en de :mate waarin coffeeshops in grensgemeenten de vijf-
gramsnorm in de :praktijk naleven. Verv.Olgens .wordt :op basis van ,yeldo:nder-
zoek .nagegaan we.lke .eventuele veranderingen zich in .het gedrag van soft-
drugtoeristen hebben voo.rgedaan. 
In .hoofdstuk 5 onderzoeken we .aan .de .hand •van : .gegev.ens :uit -eerdere o.nder-
zoe.ke.n :onder •scho.lieren welke .ontwikkelingen ,zich he.bben yo.orgedaan in het 
cannabisgebruik bij .minderjarigen. :Dit :do.e.n we om -te toetsen of het verhogen 
van de .leeftijdsgrens v.00r bezoek aan .coffeeshops v.an 1.6 jaar 18 jaar.00k het 
igewenste resultaat heeft teweeggebracht, namelijk een daling in :het ,canna-
bisgebruik. ,Bovendien gaan we :na of .er ,well.itht teven.s ':sprake is van .verpleat-
'sing van .de :verkoop .na.ar .a.n.dere 1.o,c.ati.es ,. In ihet xerlemg.d tierman iprob.enen 
we .de 'vraag te 'beantwoo.rden of 'hierdoor de . kans :groter 'is geworden .dat ,min-
derjarigen in aanra.king komen ',met :harddrugs.. 
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De statistische analyse kan echter niet de vraag beantwoorden in hoeverre de 
eventuele veranderingen ook causaal samenhangen met het nieuwe coffee-
shopbeleid. Daarom staan we in hoofdstuk 6 uitvoerig stil bij de dynamiek van 
lokale cannabismarkten in een drietal gemeenten. Aan de hand van een kwa-
litatief veldonderzoek proberen we onder andere beter zicht te krijgen op de 
oorzakelijke relatie met de verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar. 
Tenslotte volgt een nabeschouwing en worden de bevindingen samengevat. 
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> de twintig gemeenten 

Cri) 
MLAVJAY,  

Door het verlagen van de maximumhoeveelheid cannabis die iemand mag ko-
pen van dertig naar vijf gram hoopte de overheid vooral het softdrugtoerisme 
te verminderen. Het verhogen van de minimumleeftijd van coffeeshopbezoe-
kers naar 18 jaar was vooral bedoeld om het cannabisgebruik bij jongeren te-
gen te gaan. Wanneer we na willen gaan in hoeverre de nieuwe landelijke 
richtlijnen ook het gewenste effect hebben gehad, moeten we eerst weten of 
en hoe zij in de praktijk worden gehandhaafd. Daarom zijn we in een steek-
proef van twintig gemeenten eerst nagegaan hoe het lokale coffeeshopbeleid 
er uit ziet en op welke wijze en in welke mate bestuurlijke handhaving plaats-
vindt. In dit hoofdstuk geven we eerst een overzicht van de twintig gemeen-
ten. Daarna schetsen we de ontwikkeling van het okale coffeeshopbeleid die 
heeft geleid tot de huidige situatie. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper 
in op de praktische handhaving. 

De informatie over lokaal coffeeshopbeleid en de handhaving daarvan hebben 
we hoofdzakelijk verzameld op basis van beleidsnota's, richtlijnen, (evalua-
tie)rapporten en interviews met gemeenteambtenaren en/of politiemedewer-
kers in twintig gemeenten met coffeeshops. De interviews begonnen we met 
een telefonische ronde. Daarin verzochten we de respondenten om via post, e-
mail of fax vragen te beantwoorden en eventueel beschikbare documenten 
(beleidsnota's, handhavingsplannen, lokale rapportages, etc.) toe te sturen. 
Deze informatie kon weer aanleiding zijn voor aanvullende vragen, waardoor 
het interview een interactief karakter kreeg. 
In het vorige hoofdstuk stelden we al vast dat lang niet alle Nederlandse ge- 
meenten coffeeshops hebben. Volgens de meest recente cijfers waren er eind 

LOKAAL COFFEESHOPBELEID 	 19 



a 
— INWONERS 	— COFFEESHORS — AANTAL INWONERS PER COFFEESHOP 

0 

° 	AMSTERDAm 	 731 200 	 288 	 2 539 

DEN HAAG 	440 900 	 70 		 6 299  

, 	ROTTERDAM 	593 312 	 65 	 9 128  
rn 
0 	UTRECHT 	 234 323 	 18 	 13 018  

z 
- 
0 ALKMAAR 92 713 5 18 542 

g 	ALMERE 	 142 765 	 1 	 142 765 
0 
0 	DEVENTER 	 83 833 	 6 	 13 981 
m 
, 	GRONINGEN 	 173 238 	 14 	 12 336 
0 
2: 	HELMOND 	 80 029 	 1 	 80 029 
o 
-• 	LEEUWARDEN 	 88 855 	 14 _ 	 ___ 	6 347  

0 	OsS 	 65 734 	 1 	 65 734  

c 	TILBURG 	193 238 	 13 	 14 864 .,  
tr2 	VEENENDAAL 	 60 019 	 3 	 20 006 

fi 	2WOLLE 	 105 819 	 4 	 26 454  
rn 
Z 

RHEM 	 8 020 	 	4 	 9 859 
o 
° 	AN 	 13 

rT, 	BREDA 	 160398 	 11 	 14 582 

ENSCHEDE 	 149 544 	 	16 	 9 347 

HULST 	19 513 	 -  _ 
rn 	MAASTRICHT 	122 087 	 19   	6 426  _  

VENLO 	64 775 	 5 	 12 955  

1999 / begin 2000 in totaal 105 gemeenten met coffeeshops. 29  Hieruit hebben 
we twintig gemeenten geselecteerd. De selectie geschiedde op grond van geo-
grafische spreiding, inwonersaantal en 'coffeeshopdichtheid'. Daarbij streefden 
we naar een zo groot mogelijke variatie. 

tabel 2.1 L de 20 onderzoeksgemeenten (situatie 1.1.2000) 

Allereerst kozen we voor de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht en Den Haag) omdat daar ongeveer de helft van alle coffeeshops is 
gevestigd. 3° Ook zijn het vaak ontwikkelingen in de grote steden die hun weer-
slag vinden in het regionale of zelfs landelijke beleid. 
Omdat evaluatie van de vijfgramsnorm een belangrijk deel van de probleem-
stelling vormt en omdat afname van het drugtoerisme het belangrijkste doel is 
van deze richtlijn, kozen we vervolgens voor zes grensgemeenten (langs de 
grens met Duitsland en Belgie). Om de resultaten te kunnen vergelijken met 
die uit een onderzoek dat we in 1993 deden naar drugtoerisme, 31  maken de 
destijds onderzochte gemeenten (Arnhem, Breda, Maastricht en Venlo) deel 

29 	Iiiervoor is gebruik van gemaakt van de inventarisatie van Bieleman & Goeree (2000). De gegevens 
waren in een aantal gevallen inmiddels veranderd, maar ais basis veer het selecteren van de ge-
meenten waren zij actueel genoeg. 

3° 	Eind 1999/begin 2000 ging het em 52% van she coffeeshops (Bieleman & Goeree, 2000). 

31 	Korf et S. (1993). 
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uit van de selectie. Hier voegden we twee andere grensgemeenten aan toe: 
Enschede en Hulst. 32  
Tenslotte bestaat de steekproef uit tien middelgrote gemeenten (50.000- 
200.000 inwoners), waarbij grensgemeenten buiten beschouwing zijn gelaten. 
In alfabetische volgorde: Alkmaar, Almere, Deventer, Groningen, Helmond, 
Leeuwarden, Oss, Tilburg, Veenendaal en Zwolle." Van deze twintig gemeen-
ten heeft Amsterdam de meeste coffeeshops, zowel in absolute aantallen 
(288) als per hoofd van de bevolking: een coffeeshop per ruim 2 500 inwo-
ners. Daar staan twee gemeenten tegenover met den coffeeshop (Almere en 
Helmond); deze beide gemeenten hebben ook de laagste coffeeshopdichtheid. 

figuur 2.1 	L de 20 onderzoeksgemeenten 

Alkmaar 

Almere 

Hulst Breda Tilburg 

LOKAAL COFFEESHOPBELEID 

Leeuwarden 

Deventer 

32 	Vijf van de zes onderzochte grensgemeenten vallen ook in de categorie 'middelgrote gemeenten'. 
33 	Vier gemeenten in de categorie minder dan 15 000 inwoners per coffeeshop: Leeuwarden, Gronin- 

gen, Tilburg en Deventer. Drie gemeenten in de categorie 15 000-30 000 inwoners per coffeeshop: 
Alkmaar, Veenendaal en Zwolle. Drie gemeenten in de categorie 30 000 en meer inwoners per cof-
feeshop: Oss, Helmond en Almere. 
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Volgens de inventarisatie die Intraval in 1999 maakte waren in de gemeente 
Hu1st twee coffeeshops. 34  Dit werd echter weersproken door de ambtenaar die 
wij interviewden. Huist gedoogt geen coffeeshops "en heeft nooit coffeeshops 
gedoogd". Deze tegenstrijdigheid heeft vermoedelijk te maken met de definitie 
van het begrip 'coffeeshop'. Destijds llet men deze definitie over aan de geen-
queteerde gemeenteambtenaar. Binds het verschijnen van de regeringsnota 
'Het Nederlandse Drugbeleid, Continuiteit en Verandering' (hierna te noemen: 
Drugnota 35 ) mag alleen een 'door OM en gemeente gedoogd verkooppune zich 
officieel 'coffeeshop' noemen. Hiermee is uiteraard nog niet het aantal werke-
lijke verkooppunten van softdrugs vastgesteld. In de volksmond is de definitie 
van een coffeeshop doorgaans ook breder en omvat alle min of meer openlijke 
verkooppunten van softdrugs. 

Zestien van de twintig onderzochte gemeenten hebben een convenant gesio-
ten met het rijk in het kader van het grotestedenbeleid en behoren hiermee 
tot de zogenoemde 'G25'. 38  Dit impliceert dat zij 'grootstedelijke problemen' 
kennen. 
Bij deze 'grootstedelijke problemen' gaat het met name am wijken met veel 
bewoners uit de laagste inkomensklasse en relatief veel werkloosheid, crimi-
naliteit en onderwijsachterstand. Vaak maakt oak drugsoverlast deel uit van 
de problematiek. Een belangrijk streven binnen het grotestedenbeleid van 
Justitie is het vergroten van zowel objectieve als gevoelsmatige veiligheid bij 
burgers. Acties tegen (drugs)overlast vormen hierbij een midde1. 37  Oak de 
formulering en verscherping van het gemeentelijke coffeeshopbeleid past in 
deze trend. 38  
In eerste instantie ging het grotestedenbeleid met name over de problemen in 
de Randstad: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Hier treden 
maatschappelijke problemen het duidelijkst aan het licht. 38  De vier grate ste-
den hebben samen bijna twee miljoen inwoners, wat neerkomt op bijna 13% 
van de Nederlandse bevolking. Amsterdam heeft de meeste inwoners, Den 
Haag is het dichtst bevolkt. Alle vier grate steden tellen relatief veel eenper-
soonshuishoudens en relatief veel mensen uit een etnische minderheids-
groep. 4° 
Het grotestedenbeleid is door het eerste kabinet Kok in het leven geroepen am 
achterstanden op allerlei terreinen te bestrijden en am meer samenhang te 
creeren tussen alle beleidsmaatregelen, die ter bestrijding van de problemen 
in de grate steden al tot stand waren gekomen. De andere gemeenten die zich 
hebben aangesloten bij de G25 hebben vaak een centrumfunctie in de regio; 

34 	Bieleman & Goeree (2000). 
35 	TK 1995-1996, 24 0077, nr. 1. 
36 	Dit zijn de 4 grate steden (G4) en 21 middelgrote gemeenten (G21). 
37 	De noodzaak tot actie werd des te meer duidelijk, toen in Spangen (Rotterdam) en in het Spijker- 

kwartier (Arnhem) buurtbewoners de street op gingen, am zelf de drugsoverlast de bestrijden. 
3a Hoewel over het algemeen slechts een klein aantal mensen, vaak harddrugverslaafden, zorgt voor 

een groat deel van de overlast, betrekken verontruste burgers dit vaak op alles wat met drugs te 
maken heeft, en zo warden ook coffeeshops gezien als een negatieve invioed op het woon- en leef-
klimaat. 

as 	In sommige middelgrote steden is zelfs in het geheel geen sprake van een scherpe sociaal- 
economische problematiek (CPB, 2000). 

40 	www.onderzoek-en-statistiek.amsterdarn.nil 
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niet zelden gaat het om voormalige industriesteden. In deze zogenaamde G21 
gemeenten gaat een relatief groot verzorgingsgebied gepaard met een redelijk 
hoog voorzieningsniveau, met name op het gebied van onderwijs en horeca. 
Dikwijls zijn hier ook de coffeeshops binnen een regio geconcentreerd. In onze 
steekproef zijn dit bijvoorbeeld Leeuwarden, Groningen, Tilburg, Alkmaar, 
Maastricht, Breda, Arnhem en Zwolle. Door hun centrumfunctie krijgen deze 
gemeenten te maken met specifieke problemen; enerzijds zijn zij als het ware 
de motor van de regio, anderzijds kennen zij vaak een concentratie van soci-
aal-economische en maatschappelijke problemen. 
Voor de grenssteden geldt dat zij dikwijls ook nog een behoorlijk achterland 
hebben aan de andere kant van de staatsgrens, hetgeen specifieke voordelen, 
maar ook problemen met zich mee brengt. In Venlo en Enschede is dit het 
duidelijkst. Venlo is, hoewel met ongeveer 65.000 inwoners niet bijzonder 
groot, de enige gemeente van formaat in een verder dunbevolkte regio. Geen 
andere Nederlandse gemeente kent zo'n dicht bevolkt achterland: door de 
goede weginfrastructuur aan Duitse zijde is Venlo voor drie miljoen mensen 
binnen een kwartier en voor vijf miljoen mensen binnen twintig minuten be-
reikbaar. Op zaterdagen en Duitse feestdagen is het merendeel van de winkel-
bezoekers dan ook Duits. 41  Enschede is een middelgrote gemeente met even-
eens een behoorlijk groot Duits achterland. Deze voormalige textielstad is de 
G21-gemeente met de laagste arbeidsmarkt-participatie. In Enschede wonen 
naar verhouding veel allochtonen. Ook het gemiddelde inkomen van de En-
schedese huishoudens ligt lager dan die van de meeste andere G21- 
gemeenten. 42  
Helmond en Deventer zijn de wat kleinere gemeenten binnen onze steekproef. 
Beide liggen in een minder dunbevolkte regio en vervullen een minder belang-
rijke centrumfunctie. Desalniettemin hebben ook zij te maken met grootstede-
lijke problemen. In een onderzoek van NRC Handelsblad naar ruim 2000 
buurten in 33 Nederlandse gemeenten bleek dat Helmond relatief veel inwo-
ners (15%) heeft die in een buurt wonen die tot de slechtste categorie be-
hoort. Deventer scoort hoog in de top honderd van buurten met veel arbeids-
ongeschikten. 43  

Van de twintig onderzochte gemeenten behoren er vier niet tot de G25: Al-
mere, Oss, Veenendaal en Hu1st." Almere kan met circa 150 000 inwoners 
zeker een middelgrote gemeente genoemd worden, maar is qua problematiek 
niet te vergelijken met steden die ongeveer hetzelfde aantal inwoners hebben, 
zoals Arnhem of Enschede. Almere bestaat nog maar zo'n twintig jaar en is 
ook qua bevolkingsopbouw een hele jonge stad. Geen plaats in Nederland 
groeit zo snel als Almere. Elke maand komen er ca 850 nieuwe inwoners bij. 
Het is een stad waar voornamelijk gewoond wordt; er is weinig horeca (het 

41 	Venlo (1997). 
42 	Scheltinga et al. (2000). 
43 	In het onderzoek is geprobeerd de veelgebezigde begrippen 'goede buurten en 'slechte buurten' te 

concretiseren. Er zijn vijf factoren bepaald die bijdragen aan de kwaliteit van een buurt; inkomen, 
samenstelling van de huishoudens, etnische samenstelling, maatschappelijke participatie en woon-
omgeving (NRC, 18 december 1997). 

44 	Alkmaar hoort hier strikt genomen ook niet bij, maar heeft op onderdelen een convenant afgesloten. 
Alkmaar behoort tot de zogenaamde G-nieuw ofwel 'aanleungemeenten'. 
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stadshart dat dit zou moeten brengen zal pas in 2005 gereed zijn). Volgens 
het eerdergenoemde NRC buurtenonderzoek woont in nieuwe gemeenten zoals 
Almere vrijwel de gehele bevolking in 'betere buurten'. Almere is een stad met 
veel ImIddenklassewijkent, waar ruim 80% van de bevolking in gezinsverband 
leeft. 
Veenendaal en Oss zijn de wat kleinere gemeenten uit onze steekproef die niet 
echt een centrumfunctie in de regio hebben. Veenendaal ligt tussen Arnhem 
en Utrecht in en is te typeren als een woonstad. De inwoners zijn relatief jong 
(de gemiddelde leeftijd is 34 jaar) en ruim 80 0/0 woont in gezinsverband. Ook 
Oss heeft een relatief wat jonge bevolking, en kent een gemiddeld voorzienin-
genniveau. Hulst is een kleine grensgemeente met een krappe 20 000 inwo-
ners en in die zin in onze steekproef een buitenbeentje. Het is een oud yes-
tingstadje in Oost-Zeeuws-Vlaanderen op nog geen dertig kilometer afstand 
van Antwerpen. Daarmee trekt het aardig wat dagjesmensen. De middenstand 
is hier op afgestemd; men accepteert ook Belgische franken en de winkels zijn 
zeven dagen per week open. 

> de ontwikkeling van lokaal 
coffeeshopbeleid 

Alle onderzochte gemeenten hebben in de loop van de jaren negentig hun be-
leid ten aanzien van de detailhandel in softdrugs in de lokale driehoek vastge-
steld en vastgelegd in een beleidsnota. De basis hiervoor zijn doorgaans de 
landelijke richtlijnen van het OM. Daarnaast kan het lokale beleid een aantal 
vestigingseisen en exploitatie-eisen bevatten. 
De meerderheid van de twIntig gemeenten noemt overlast en/of gevoelens 
van onveiligheid bij burgers als aanleiding om een lokaal coffeeshopbeleld te 
formuleren en in een nota vast te leggen. In het verlengde hiervan of als di-
recte aanleiding noemt bijna de helft 'wildgroei en 'onbeheersbaarheid'. Ver-
der worden coffeeshops dikwijls in verband gebracht met criminaliteit. Met 
name in Utrecht en Amsterdam bestond er ook bezorgdheid over de invloed 
van de georganiseerde criminaliteit op de coffeeshopbranche (tabel 2.2). 
De ontwikkeling van gemeentelijk coffeeshopbeleld verliep in grote lijnen in 
drie fasen. In de eerste Ease (machteloosheid en °veriest) merken gemeenten 
dat de bestuurlijk-juridische mogelijkheden om tegen verkooppunten van soft-
drugs op treden beperkt zijn en dat zij overlastsituaties niet altijd goed in de 
hand kunnen houden. In de tweede Ease (sanering) worden de beperkte mo-
gelijkheden van gemeenten uitgebreid met een aantal bestuursrechtelijke in-
strumenten, wordt er jurisprudentie ontwikkeld, en zoeken gemeenten be-
leldsmatig naar een evenwicht tussen de maatschappelijke realiteit dat er een 
behoefte bestaat aan softdrugs, en een beperking en regulering van de ver-
krijgbaarheid daarvan. In de laatste Ease (evenwicht en beheersing) lijkt dit 
evenwicht in een aantal gemeenten bereikt te zijn. In het volgende zullen we 
deze fasen beschrijven. 
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45 

tabel 2.2 	in de 20 onderzoeksgemeenten 

G) 	 OVERLAST/ 	WILDGROEI/ 	 (GEORGANISEERDE) 
FONVEILIGHEID FONBEHEERSBAARHEID rCRIMINALITEIT 

0 

rn 

AMSTERDAM 

DEN HAAG 

ROTTERDAM 

UTRECHT 

ALKMAAR 

ALMERE 

DEVENTER 

GRONINGEN 

HELMOND 

LEEUWARDEN 

OSS 

TILBURG 

VEENENDAAL 

ZWOLLE 

1 	 voornaamste aanleidingen voor formuleren lokaal coffeeshopbeleid 

If 

geen van deze; aanleiding was de strengere beleidslijn overheid 

geen van deze; aanleiding was lokale behoefte 

If 

If 

j ARNHEM 
m 
z 	BREDA 
o 
o 	ENSCHEDE 
m 
Z 	HULST 
m 
m 	MAASTRICHT 
z 
-1 	VENLO 
m 

If 

If 

If 

If 	 If 

>> 	FASE 1: MACHTELOOSHEID EN OVERLAST 

Toen de handel in softdrugs in de loop van de jaren tachtig steeds meer werd 
overgenomen door commerciele uitbaters van coffeeshops 45, groeide bij ge-
meenten het besef dat het hen ontbrak aan juridische mogelijkheden deze 
verkooppunten te reguleren. Gemeenten kwamen voor een probleem te staan 
dat rechtstreeks voortvloeide uit het landelijke gedoogbeleid. Aileen politie en 
justitie hadden de bevoegdheid de Opiumwet te handhaven, maar hadden niet 
de verplichting dat te doen. Op basis van het opportuniteitsbeginsel kon het 
OM besluiten onder bepaalde voorwaarden af te zien van vervolging omwille 
van een groter maatschappelijk belang (namelijk de volksgezondheid). Ge-
meenten echter waren niet bevoegd de Opiumwet te handhaven en konden 
feitelijk dus ook geen overtredingen van de Opiumwet (onder voorwaarden) 
gedogen. Slechts wanneer de handel in softdrugs ernstige overlast veroor-
zaakte, kon de gemeente op grond van een drugoverlast-artikel in de Alge-
meen Plaatselijke Verordening (APV) optreden. Noodgedwongen was ge-
meentelijk coffeeshopbeleid tot aan het begin van de jaren negentig vrijwel 
uitsluitend (repressief) 'sluitingsbeleid'. Gemeenten beschikten niet over een 

Een coffeeshop kon overigens in deze tijd nog gevestigd zijn op tal van locaties: café's, winkels, 
garages e.d. 
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adequaat juridisch instrumentarium om een (preventief) 'vestigingsbeleid' te 
gaan voeren. Ze konden niet voorkomen dat er coffeeshops werden geopend, 
en wanneer ze er waren, kon er alleen bij overlast tegen worden opgetreden. 
Hierdoor was het vrij eenvoudig om een coffeeshop te vestigen en te exploi-
teren, hetgeen resulteerde in een toenemend aantal verkooppunten van soft-
drugs. Dit aantal liep zo op, dat gemeenten gingen spreken van 'wildgroei' 
van coffeeshops, een term die laat zien dat gemeenten zich bewust waren van 
hun beperkte regulerende mogelijkheden. Het besef geen greep te hebben op 
deze ontwikkeling werd nog eens gevoed door gevoelens van onveiligheid en 
onbehagelijkheid die burgers (terecht of onterecht) toeschreven aan coffee-
shops in hun buurt (subjectieve overlast). 46  Dergelijke gevoelens kunnen soms 
onder de noemer 'overlast worden geschaard. 47  Maar in juridische procedures 
moeten gevoelens van onveiligheid ondersteund worden door objectieve fei-
ten. Dit maakte het verzamelen van voldoende bewijslast noodzakelijk. Be-
stuursrechtelijke toetsing wees uit dat er niet a priori een relatie tussen soft-
drugs en (verstoring van) de openbare orde mag worden aangenomen, zoals 
in geval van harddrugs vaak wel wordt gedaan. Bovendien moest steeds wor-
den aangetoond dat niet ging om een enkel incident. Naast het felt dat sub-
jectieve overlast nu juist vaak niet ondersteund werd door objectief aantoon-
bare verschijnselen, werd het verzamelen van bewijslast soms bemoeilijkt 
door een concentratie van coffeeshops en andere horecagelegenheden binnen 
een gebied. Hierdoor was concrete overlastsituaties niet aan een enkel, speck 
fiek etablissement toe te schrijven. 
Dit neemt niet weg dat in sommige gemeenten wel degelijk sprake was van 
(ernstige) overlast, met name in bepaaide grensgemeenten. Venlo is hiervan 
het duidelijkste voorbeeld." Voor meerdere andere gemeenten is het achteraf 
bezien echter de vraag of de feitelijke overlastproblematiek wel zo urgent was 
als aanvankelijk werd beweerd. 
De Venlose beleidsnota uit 1991 beschrijft de concrete overlastsituaties die de 
lokale coffeeshops - in de ruimere betekenis - veroorzaakten. Van deze be-
schrijving is later dankbaar gebruik gemaakt in de nota's van andere ge-
meenten, vaak door de tekst letterlijk over te nemen. 49  De belangrijkste over- 

46 	Steden die behoren tot de G25 zijn in het kader van het grotestedenbeleid verpticht gevoelens van 
(on)veiligheid onder de bevolking te meten. Uit onderzoek onder bestuurders van Nederlandse ge-
meenten blijkt dat bijna 30 0/, van mening is dat er bij hun inwoners gevoelens van onveiligheid be-
staan als gevolg van handel/gebruik in softdrugs (www.trimbos.nl/nIfsheetfic6n1.htmle0).  

47 Namelijk wanneer men dit definieert els 'een veelheid aan feitelijke en vermeende gedragingen die 
als onaangenaam, ongewenst, lastig, hinderlijk of bedreigend worden ervaren (Deventer, februari 
1997). 

48 	Overigens gaat niet alleen softdrugtoerisme gepaard met overlast, ook de 'gewone' kooptoeristen 
veroorzaken 'verkeersdrukte en -congestie, parkeerproblemen en een minder goed imago bij de ei-
gen inwoners en de omliggende (Nederlandse) gemeenten'. oak met betrekking tot dit kooptoerisme 
is 'voorwaardescheppend beleid nodig' (Venlo, 1997). 

09 	Venlo (oktober 1991). Bijvoorbeeld in de nota's van Breda (in 1991), Maastricht (1993), Helmond (in 
1993) en nog later Hu1st (in 1995). Jansen noemt daarnaast oak Eindhoven en Den Bosch (in: Blom 
at al., 1996), hij spreekt zelfs van tendentieuze rondzingerij'. Een zelfde soort verschijnsel lijkt zich 
voor te doen bij het grotestedenbeleid. Zo concludeert het Centraal Plan Bureau in een evaluatie van 
beleidsvoornemens van de G25 dat, hoewel in sommige middelgrote steden in het geheel geen spra-
ke is van een scherpe sociaal-economische problematiek, uit de stedelnke ontwikkelingsprogramma's 
een te grote gelijkvormigheid in het voorgestelde beleid blijkt (CPB, februari 2000). 
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last bestond daar echter dikwijls uit vermoedens en meer algemene gevoelens 
van onveiligheid. 

In Arnhem stelt men bijvoorbeeld dat 'gezien de historisch opgebouwde associa-
ties met overlast' de aanwezigheid van een coffeeshop een verslechtering bete-
kent van het woon- en leefklimaat. 5°  En de nota van Rotterdam vermeldt dat 
'hoewel er geen systematische klachten over de cannabisverkooppunten in Rot-
terdam bekend zijn', er sprake is van een 'uiterst negatieve beeldvorming'. 51  In 
Leeuwarden blijkt dat overlast door of ten gevolge van coffeeshops op een aantal 
uitzonderingen na nauwelijks valt te traceren. 52  En in Helmond blijkt het aantal 
door de politie onderzochte locaties (35) waarover vermoedens bestonden van 
softdrugverkoop, veel groter te zijn dan de werkelijk geconstateerde coffeeshop-
activiteiten (17). Dit verschil vindt volgens de gemeente onder andere zijn oor-
zaak in het feit dat klachten afkomstig zijn vanuit omgeving van coffeeshops, 
zonder dat die klachten aantoonbaar aan de coffeeshop zijn toe te schrijven. 
'Mogelijk is in een aantal gevallen sprake van algehele onveiligheidsgevoelens.' 53  

Over het algemeen was het eerste doel van het gemeentelijk coffeeshopbe-
leid: bevriezen en vervolgens terugdringen van het aantal shops. Vanwege 
het belang van aantoonbare overlast in juridische procedures lag intensivering 
van de repressieve aanpak door middel van de strikte toepassing van het 
drugoverlast-artikel in de APV voor de hand. In veel gevallen bleek dit echter 
geen bijzonder effectief middel am het doel te bereiken. 
Verschillende gemeenten gingen ondanks de beperkingen over tot een ge-
meentelijk gedoogbeleid voor coffeeshops. In Deventer en Breda legde men al 
in 1990/1991 vast hoeveel shops onder welke voorwaarden niet bestuurs-
rechtelijk vervolgd zouden worden. Deventer was echter na enkele jaren ge-
noodzaakt terug te keren naar een meer passief beleid. Een van de redenen 
was dat er bestuursrechtelijk nauwelijks effectief opgetreden kon worden te-
gen drughandel vanuit woningen. Ook vergde de uitvoering van dit gedoogbe-
leid een onevenredige inzet van politiecapaciteit. Daarom ging ook Deventer 
zich richten op de bestrijding van overlast. 

>> 	FASE 2: SANERING 

Er werd dus gezocht naar het juiste bestuursrechtelijke instrumentarium am 
ook regulerend en preventief - in plaats van uitsluitend repressief - te kunnen 
optreden. Een aantal vestigingsregulerende en exploitatieregulerende maatre-
gelen werd in de loop der jaren rechterlijk getoetst en verder ontwikkeld. Di-
recte regulering via een preventief vestigingsbeleid - bijvoorbeeld een vergun-
ningenstelsel speciaal voor coffeeshops - was juridisch niet mogelijk omdat in 
algemene bepalingen geen nadere regels gesteld mogen warden aan iets dat 
nog steeds strafbaar is. 54  

50 

51 

52 

53 

54 

Arnhem (maart 1998). 
Rotterdam (maart 1997). 
Leeuwarden (oktober 2000). 
Helmond (oktober 1996). 
Wel werden ook hier omwegen voor gevonden zoals het verstrekken van exploitatievergunningen 
voor horeca-inrichtingen waar men zich mag beroepen op het justitiele gedoogbeleid (bijvoorbeeld 
Rotterdam). Zie Rotterdam (maart 1997). 
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De oplossing werd gevonden in indirecte regulerende maatregelen. Dat waren 
bijvoorbeeld bestemmingsplannen, de Winkeltijdenwet, de Drank en Horeca-
wet, overlastbepalingen in de Gemeentewet en de APV, Leefmilieu-, Overlast-, 
of Horeca-verordeningen. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Arnhem 
bestond al een overlastverordening voor de reguliere horeca. In principe was 
deze oak toepasbaar op coffeeshops (voor zover dit horecagelegenheden be-
trof). Wanneer de burgemeester vreest voor aantasting van het woon- en 
leefidimaat kan een vergunning voor vestiging en exploitatie van een horeca-
onderneming warden geweigerd. Het felt alleen dat er softdrugs worden ver-
handeld is daarvoor (in de rechtszaal) meestal niet voldoende grond. Maar dit 
wordt aannemelijker wanneer de zaak gevestigd is in woonwijken" of in de 
nabijheid van scholen of jongerencentra." Ook kan een vergunning geweigerd 
worden bij een (over)-concentratie van horeca in een bepaald gebied, vooral 
wanneer hierdoor openbare orde problemen kunnen ontstaan. Exploitanten 
met criminele antecendenten of exploitanten die eerder een inrichting hebben 
ge8xploiteerd die op grond van verstoring van de openbare orde is gesloten, 
maken eveneens weinig kans. Wanneer een vergunning wel wordt verstrekt 
kunnen (ook aan reeds gevestigde horeca-ondernemers) voorschriften worden 
opgelegd die overlast moeten voorkomen en beperken. 57  

Venlo besloot in 1991 eveneens tot invoering van ion Overlastverordening 
Horeca, echter met als enige doel meer greep te krijgen op de vele coffee-
shops die zich daar inmiddels hadden gevestigd. De noodzaak van een speci-
fiek beleid werd voor het eerst en met meest gevoeld in de grensstreek. Venlo 
legde expliciet in een beleidsnota vast hoe en waarom men de coffeeshops 
wilde aanpakken. In de procedures die daarna volgden bleek hoe belangrijk 
een dergelijk beleidsstuk is in de rechtszaal: hiermee kon worden aangetoond 
dat geen sprake was van een ad hoc aanpak. 
Het succes van dit zogenaamde 'model Venlo' had tot gevolg dat het - soms 
met de letterlijke tekst - werd overgenomen door veel andere gemeenten. Met 
behulp van overlastverordeningen of regels voor horecagelegenheden in het 
algemeen kon men nu oak vestigingseisen stellen. De juridische haalbaarheid 
van zo'n beleid werd door de jurisprudentie steeds meer gelegitimeerd; in de 
rechtspraak viel een tendens te bespeuren naar het vergroten van de be-
voegdheid van gemeenten. 

Zo is er het begrip 'geabstraheerde overlast'. Concrete °veriest van een specifie-
ke coffeeshop is, zeker als deze zich nog moet vestigen, lastig te bewijzen. Bij 
het hanteren van het beginsel van geabstraheerde overlast kan echter in de re-
gel volstaan worden met een verwijzing naar algemene beleidsuitgangspunten. 
Op deze manier konden bijvoorbeeld oak de strafrechtelijke AHOJ-G criteria wor-
den opgenomen in het gemeentelijke beleid. Aan overtreding hiervan kon dan 
een bestuursrechtelijke sanctie gekoppeld warden op grond van verstoring van 
de openbare orde. Voor sommige van deze criteria bleef het echter twijfelachtig 

55 	In veel gemeenten mogen coffeeshops zich niet in woonwijken vestigen, waardoor alle coffeeshops 
zich in de binnenstad bevinden (concentratiemodel). 

56 	Hiervcor geldt meestal een afstandcriterium varierend van 250 tot 500 meter. 
57 	Voorbeelden zijn openings- en sluitingstijden, zedelijkheidseisen, sociale hygiene, inrichtingseisen 

(lichttoetreding, gescheiden toiletten, ventilatie), de minimale leeftijd van de beheerder of de tijd die 
de beheerder aanwezig moet zijn. 
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of zij rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met de openbare orde of 
de aantasting van het woon- en leefklimaat. Sluitingen op grond van overtreding 
van een van de gedoogvoorwaarden hielden daarom niet altijd stand voor de 
rechter. Eens te meer werd duidelijk dat men het beleid diende vast te leggen in 
een nota, wilde men overeind blijven in de rechtszaal. 

Vanuit het argument dat zij aantasting van het woon- en leefklimaat wilden 
voorkomen, konden gemeenten in hun beleidsnota ook het maximale aantal 
coffeeshops dat zij wensten toe te staan, vaststellen. Toch werd over het al-
gemeen in de beleidsnota's aanvankelijk alleen gesproken over terugdringing 
van het aantal coffeeshops. Slechts enkele gemeenten koppelden dit direct 
aan een maximum aantal (Arnhem in 1994, Breda in 1991 en Zwolle in 1993). 
Tegen het midden van de jaren negentig waren meerdere gemeenten er al in 
geslaagd het aantal coffeeshops terug te dringen en de exploitatie aan banden 
te leggen. In 1995, bij het verschijnen van de Drugnota, kregen zij hiervoor 
bijval van de rijksoverheid. In deze nota kondigde de regering aan de grenzen 
van het gedoogbeleid scherper te zullen trekken, omdat 'ongewenste neven-
effecten van het gevoerde coffeeshopbeleid het maatschappelijk draagvlak 
daarvoor ondermijnen. Zij zullen ook om die reden moeten worden weggeno-
men.' 58  Omdat de regering de noodzaak zag van een integrale bestuurlijk-
juridische aanpak, stelde zij een aantal voorwaarden waardoor het gemeente-
lijk beleid makkelijker zou zijn uit te voeren en te handhaven. 

• Ten eerste werd de verkoop van cannabis alleen nog toegelaten vanuit een 
'droge' horeca-inrichting, dat wil zeggen een locatie waar geen alcohol 
wordt geschonken. De definitie van coffeeshop als een droge horeca-
inrichting biedt gemeenten de mogelijkheid op grond van de Drank- en 
Horecawet verordeningen in het leven te roepen. In dit verband is inmid-
dels ook de Drank- en Horecawet aangepast zodat het makkelijker wordt 
vergunningen te weigeren, in te trekken of te laten vervallen. 

• Verder liet de regering aan de lokale driehoek de mogelijkheid om ervoor 
te kiezen helemaal geen coffeeshops toe te staan. Indien in het driehoeks-
overleg wordt gekozen voor deze zogenaamde 'nuloptie' zal door het open-
baar ministerie strafrechtelijk worden opgetreden tegen de aanwezige 
shops, ook indien zij zich aan de justitiele richtlijnen houden. Het gemeen-
telijk gedoogbeleid werd aldus als voorwaarde gekoppeld aan het straf-
rechtelijk gedoogbeleid. 

Hoewel het beleid in het algemeen gericht is op vermindering, willen niet alle 
gemeenten alle coffeeshops uitbannen. De meeste centrumgemeenten onder-
kennen - zij het soms met tegenzin - coffeeshops als een maatschappelijke 
realiteit. 59  Men zoekt naar het kleinst mogelijke (gecontroleerde) aanbod zon-
der ongewenste neveneffecten, zoals verplaatsing van de handel naar andere 
(illegale) verkooppunten. In de meeste gemeenten was echter zo'n 'onder-
grens' of 'omslagpunt' niet van tevoren vastgesteld. 
Ook nu hebben sommige gemeenten die nog geen maximum aantal coffee- 
shops vastgesteld, daarentegen wel uitdrukkelijk bepaald dat na een bevrie- 

58 	TK 1995-1996, 24 0077, nr. 1. 
59 	Hoewel er over het algemeen weinig gericht lokaal onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van en 

daarmee de vraag naar softdrugs. Meestal worden landelijke cijfers geextrapoleerd. 
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hier rechten aan zouden kunnen ontlenen. 62  
In Veenendaal lag deze overweging ook ten grondslag aan de keuze voor de 
nuloptie: hierdoor kan men maximaal gebruik maken van het ter beschikking 
staande bestuurlijke instrumentarium. 'De vrije beleidsruimte zal ten voile 
worden benutr. 63  Voor andere gemeenten was dit ook een van de redenen om 
een maximum aantal vast te stellen. Bijvoorbeeld de gemeenten Helmond en 
Leeuwarden. 64  Een gedoogbeschikking heeft daarom meestal een beperkte 
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so 	'Onderkend wordt dat het enkele felt dat binnen een horeca-bedrijf gebruikershoeveelheden soft- 
drugs warden verhandeld niet zwaarwegend genoeg is am een coffeeshop gesloten te verklaren. De 
aanwezigheid van deze drie inrichtingen dient dan oak als een gegeven te warden beschouwd waar-
aan niet voorbij kan warden gegaan. Zolang er geen sprake is van aantasting van het woon- en leef-
klimaat kan het aantal bestaande coffeeshops uitsluitend warden teruggedrongen via het uitsterf-
systeem (Veenendaal, februari 1995). 

61 	Het is niet helemaal duidelijk waar deze richtlijn vandaan komt; het is geen officiele norm. 
62 	Expliciete gedoogbeschikkingen wekken immers de gerechtvaardigde verwachting dat de gerneente 

niet alsnog tegen de overtreding op zal treden. Zolang de gedoogbeslissing van kraCht is en men zich 
aan de voorwaarden houdt kan de gemeente niet optreden. 

63 	Veenendaal (februari 1995). 
64 	Helmond (juli 2000): 'In de notitie 'Drugsbeleid' is bepaald dat in Helmond de vestiging van coffee- 

shops wordt toegestaan. Hierdoor heeft her en der de mening postgevat dat de gemeente Helmond 
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geldigheid (doorgaans een jaar). In Utrecht is men echter van mening dat de 
waarde van maximering voor de bestuurlijke mogelijkheden wordt overschat, 
omdat het geen weigeringsgrond oplevert voor de exploitatievergunning. 
Utrecht heeft dan ook afgezien van een maximumstelsel. 
Andere gemeenten waren voorzichtiger; de angst voor wildgroei en de angst 
voor de aanzuigende werking van een soepel beleid was nog steeds aanwezig. 
Met maximering werd getracht de (eerste) resultaten van het gevoerde beleid 
te consolideren. Gebaseerd op de reele situatie en ontwikkelingen in voor-
gaande jaren, gecombineerd met de striktere vestigingseisen kwam men tot 
een beheersbaar aantal dat, naar men aannam, kon voldoen aan de lokale be-
hoefte. 

Uit angst voor een aanzuigende werking weigeren gemeenten waar de coffee-
shops een veel grotere klantenkring bedienen, zoals Arnhem en Breda, met 
deze grotere vraag mee te gaan. 65  Door de vrees voor een aanzuigende wer-
king wordt soms expres het maximum aantal (te) laag gehouden, zoals in 
Helmond. 66  Ook het nulbeleid van de gemeente Hu1st is gebaseerd op de aan-
name dat er geen lokale softdrugmarkt van betekenis is. 67  
Vanwege dit soort problemen hebben verschillende grensgemeenten (Ensche-
de, Hu1st, Arnhem) overwogen om de verkoop van softdrugs aan niet-
ingezetenen te verbieden. Dit bleek echter juridisch niet mogelijk te zijn om-
dat het in strijd is met de Grondwet. In de praktijk blijkt een maximum aantal 
dat is gebaseerd op alleen de lokale behoefte dus niet altijd reeel te zijn. Ook 
een groter verzorgingsgebied is immers een maatschappelijke realiteit. 'In 
Venlo kan voor wat betreft het te voeren koffieshopbeleid niet enkel rekening 
worden gehouden met de plaatselijke behoefte aan softdrugs omdat ook de 
buitenlandse vraag naar cannabis niet ontkend mag worden.' 68  
Een mogelijk negatief effect van een gering aantal gedoogde coffeeshops is 
dat coffeeshopactiviteiten zich gaan verplaatsen naar woningen. Om dit tegen 
te gaan kunnen gemeenten sinds 26 maart 1997 Gemeentewet artikel 174a 
inzetten. Dit artikel stelt de burgemeester in staat een woning te ontruimen en 

een onbeperkt gedoogbeleid voert. Gelet op de vereiste duidelijkheid dient het maximum aantal cof-
feeshops te worden vastgelegd'. In Leeuwarden stelt men: 'Nu is het besef gekomen dat het huidige 
beleid met betrekking tot het aantal coffeeshops in de binnenstad eigenlijk geen enkele grens meer 
stelt aan de groei en exploitatie van coffeeshops in de gemeente Leeuwarden. Indien een aanvraag 
voor een coffeeshop voldoet aan de criteria [...], dient een vergunning op basis van het geformuleerd 
beginsel van behoorlijk bestuur te worden ingewilligd.' (Leeuwarden , oktober 2000). 

65 'H et is zeker niet de bedoeling dat de centrumfunctie van Arnhem zich gaat uitstrekken tot de soft-
drugmarkt met ale overlast van dien. Derhalve is vermindering [...] geboden zodat in beginsel 
slechts voorzien wordt in [...] de lokale vraag (Arnhem, maart 1998). 
'Hoewel de gemeente Oosterhout conform de regionale aanbevelingen in aanmerking zou komen 
voor 2 of 3 koffieshops hanteert deze gemeente een nulbeleid. [Dit] betekent echter niet dat Breda 
dan hierin moet voorzien. De consequenties van deze beleidskeuze komen voor rekening van de ge-
meente Oosterhout.' (Breda, januari 1999). 

66 	'Ofschoon er eerder geconstateerd werd dat den coffeeshop voor Helmond weinig lijkt, schept het 
tolereren van den coffeeshop grote duidelijkheid naar buiten. Het wervende karakter van een derge-
lijk beleid zal minimaal zijn.' (Helmond, juli 2000). 

67 	'Waa r de in de grotere gemeenten gevestigde coffeeshops zich vrijwel uitsluitend richten op de lokale 
markt, blijkt dat een coffeeshop, die zich tijdelijk illegaal in Hulst had gevestigd, zich goeddeels 
richtte op de regio. [..] In verband hiermede beoogt het beleid ook aanzuigende werking op gebrui-
kers uit de regio en uit het buitenland te voorkomen.' (Hulst, februari 1995). 

68 	Venlo (maart 1996). 
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te sluiten wanneer door gedragingen in de woning sprake is van verstoring 
van de openbare orde.€ 9  

ARTIKEL 174A GEMEENTEWET 

De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toe gan-
kelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien 
door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde 
rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. 

Deze bevoegdheid was oorspronkelijk doorgaans opgenomen in gemeentelijke 
verordeningen (APV) en werd jarenlang zonder problemen toegepast. De be-
stuursrechter verklaarde deze bepaling echter onverbindend wegens strijd met 
het (grondwettelijke) recht op privacy en het huisrecht. Gemeentewet Artikel 
174a biedt nu de noodzakelijke formeel wettelijke basis om deze grondrechten 
in te perken. Dat betekent dat op grond van artikel 174a gemeenten in princi-
pe ook kunnen optreden tegen verplaatsing van coffeeshopactiviteiten naar 
woningen. Aangezien dit middel echter in praktijk alleen bij zeer ernstige 
overlast en als laatste middel wordt ingezet, komt dit niet vaak voor bij pan-
den waar alleen softdrugs worden verhandeld. De verkoop van softdrugs al-
leen wordt doorgaans niet ernstig genoeg geacht. Dikwijis zijn er (ook) hard-
drugs in het spel. 'Artikel 174a Gemeentewet vormt de onontbeerlijke stok 
achter de deur, als sluitstuk van een traject van minder aangrijpende maatre-
gelen.' 7° 
Om deze reden ziet men geen relatie met het coffeeshopbeleid. De beleidsme-
dewerker in Utrecht zegt: 'Bij dealpanden denk ik toch in eerste instantie aan 
harddrugs. Die hebben met de AH03-G criteria niets uit te staan. Oat zijn im-
mers voorwaarden voor gedogen, en dat ben je met een dealpand niet van 
plan.' Ook in Rotterdam meent men: 'AH03-G hebben niets met harddrugs-
dealpanden te maken!' 
De meeste gemeenten uit onze steekproef hebben Gemeentewet artikel 174a 
(nog) niet of nauwelijks gebruikt, zeker niet voor panden waar alleen soft-
drugs worden verhandeld, omdat deze doorgaans geen zeer ernstige overlast 
veroorzaken. Venlo lijkt hier een uitzondering op te vormen: in deze stad werd 
het instrument tussen 1998 en 2000 53 keer ingezet bij panden waar (voor-
namelijk) softdrugs werden verhandeld. Rotterdam heeft wel yeel ervaring 
met Gemeentewet artikel 174a, hoewel de toepassing van deze maatregel be-
perkt bleef tot den probleemwijk, in panden waar voornamelijk harddrugs 
werden verhandeld. 

69 	Net tegengaan van overlast als gevolg van drughandel vanuit woonpanden door middel van sluiting 
van een woning op grond van de APV was niet meer mogelijk na een uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak Read van State (28-08-1995). Dit was in strijd met een hogere regeling, namelijk 
artikel 10 van de Grondwet; eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (Rotterdam, juli 1998). 

70 	Rotterdam (september 1998). 
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>> 	FASE 3: EVENWICHT EN BEHEERSING 

Inmiddels hebben gemeenten enkele jaren ervaring met hun lokale coffee-
shopbeleid. In heel Nederland voerden in 1999 nog slechts 44 van de toen 538 
gemeenten geen gemeentelijk beleid ten aanzien van coffeeshops. 7 ' Aangezien 
er toen 'slechts' 105 gemeenten waren met coffeeshops, betekent dit dat ook 
gemeenten zonder coffeeshops hebben vastgelegd hoe en wanneer zij zullen 
optreden als binnen de gemeentegrenzen een verkooppunt van softdrugs ont-
staat. 
De jurisprudentie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld en gemeenten ko-
men steeds meer problemen tegen in rechterlijke procedures over wijzigingen 
in (de uitvoering van) het coffeeshopbeleid. Nog verdergaande lokale regels 
stellen aan lets wat formeel gezien nog steeds strafbaar is lijkt uitgesloten. 
Het lijkt er op dat de grenzen van het gedoogbeleid in zicht zijn gekomen. De 
meeste overgangsregelingen zijn inmiddels ten einde, alhoewel de sterfhuis-
constructies wel langer duren dan men aanvankelijk verwachtte: in een aantal 
gemeenten zijn nog steeds meer coffeeshops gevestigd dan het vastgestelde 
maximale aantal (Leeuwarden, Tilburg, Arnhem, Veenendaal, Breda). 
loch blijkt uit diverse lokale evaluatierapporten dat er min of meer een even-
wicht is ontstaan. Gemeenten hebben steeds meer instrumenten (aangereikt) 
gekregen om een preventief beleid te voeren. De regelgeving is strenger, 
maar ook eenduidiger en duidelijker geworden. Over de hele linie hebben ge-
meenten het gevoel dat de situatie tegenwoordig beheersbaar is. De (vermoe-
delijke) overlast is eveneens afgenomen. 72  In Leeuwarden concludeert men dat 
objectieve overlast, waarbij politie controleert of de klacht klopt, nauwelijks 
voorkomt. Uit een bevolkingsenquete in Amsterdam blijkt dat bewoners rela-
tief weinig overlast ervaren van coffeeshops. 73  Ook het maatschappelijk draag-
vlak lijkt te zijn toegenomen: in 1987 was nog 70% van de Nederlandse be-
volking tegen het gedoogbeleid, in 1999 is dit verminderd tot 46%. 74  

De afname van de overlast wordt in het algemeen toegeschreven aan het te-
rugdringen van het aantal coffeeshops, maar ook bleek dat het met de feitelij-
ke overlast achteraf gezien wel meeviel. In Leeuwarden en Deventer was de 
situatie al stabieler dan aanvankelijk werd aangenomen. Zo bestond in Leeu-
warden bij bevolking en bestuur ten onrechte het idee dat het aantal coffee-
shops de afgelopen jaren sterk was toegenomen. 75  In Deventer bleek 'dat het 
aantal bedrijfsmatige verkooppunten in Deventer gedurende minimaal de af-
gelopen tien jaar steeds rond de vijf heeft geschommeld'. 76  Ook in Groningen 
wordt een kritische kanttekening gemaakt: 'De teruggang van 35 naar 14 
softdrugsverkopende bedrijven in een relatief kort tijdsbestek lijkt spectacu- 

71 	Bieleman & Goeree (2000). 
72 	Groningen: 'de aan coffeeshops gerelateerde overlast blijft binnen de perken (Bieleman, Spijkers & 

Edzes, april 2000). In Breda blijkt dat overlast van jongeren en drugs beide laag op de lijst van 
buurtproblemen staan (Breda, september 2000). Ook in Utrecht is het aantal klachten over coffee-
shops sterk verminderd. 'Sinds enige jaren is sprake van een stabiele, beheersbare situatie' (Utrecht, 
januari 1997). 

73 	Bieleman & Snippe (maart 1999). 
74 	Satzinger (2000). 
75 	De realiteit leert echter dat het aantal stabiel is en al enkele jaren rondom 14 coffeeshops schom- 

melt.' (Witte et al., september 2000). 
76 	Deventer (februari 1997). 

LOKAAL COFFEESHOPBELEID 	 33 



lair. In werkelijkheid moet dat wellicht enigszins genuanceerd worden [...] Dat 
slechts 18 ondernemingen konden aantonen zich ook voor 1 januari 1995 be-
zig te hebben gehouden met de verkoop van softdrugs is in dat verband mo-
gelijk van betekenis.' 77  Tenslotte meet men ook in Utrecht toegeven dat de 
angst voor wildgroei achteraf onterecht bleek te zijn. 

Binnen deze tamelijk stabiele en kennelijk beheersbare situatie durven ge-
meenten bier en daar de teugels weer wat te laten vieren. In de evaluatie van 
het coffeeshopbeleid van Groningen wordt gepleit voor meer flexibiliteit, zon-
der dat daarmee aan de gegroeide stabiele situatie afbreuk wordt gedaan. 78  In 
gemeenten waar het vastgestelde maximum is bereikt (Almere, Deventer, 
Oss, Zwolle, Alkmaar), maar ook in gemeenten die nog een verminderingsbe-
leid voeren (Maastricht) maakt de sterke nadruk op vermindering pleats voor 
de overweging een wat soepeler beleid te gaan voeren. 

Zo stelt de gemeente Maastricht: 'Het huidige coffeeshopbeleid is er op gericht cm 
het aantal coffeeshops te verminderen. Dit zeer strikte beleid laat geen ruimte em 
op een pragmatische manier in te gaan op ontstane knelpunten. In de praktijk wor-
den de consequenties hiervan steeds meer zichtbaar.' 9  Die knelpunten worden 
veroorzaakt doordat coffeeshops zich niet mogen vestigen in de nabijheid van 
scholen, jongerencentra en woonwijken en omdat het verminderingsbeleid ver-
plaatsing, verbouwing of overdracht van een shop nagenoeg onmogelijk maakt. De 
evaluatienota van Almere stelt dat 'een situatie [moet] worden voorkomen waarin 
vestiging van coffeeshops onmogelijk wordt gemaakt.' s  
In de Amsterdamse stadsdelen Noord en Zuidoost is in verband met de vraag naar 
softdrugs en het geringe aantal coffeeshops in die delen van de stad juist behoefte 
aan uitbreiding. In Venlo denkt men zelfs over het verhogen van het maximum 
aantal. Ook in Rotterdam doet zich de vraag veer, nu het aantal verkooppunten 
aanzienlijk is gereduceerd, of er ruimte is veer, dan wel behoefte is aan uitbreiding 
van het aantal verkooppunten. 
In Den Haag liet men na protest van bewoners en de vereniging van Haagse Cof-
feeshops het aanvankelijk vastgestelde maximum van 25 coffeeshops los en be-
sloot men het afstandscriterium soepeler te hanteren. De mogelijkheid een coffee-
shop in een woonwijk te vestigen werd ook weer opengelaten. 

Ook ontstond veer gemeenten als Almere, waar voorheen geen coffeeshop 
was, door deze stabiele situatie voldoende draagvlak om te experimenteren 
met een coffeeshop. Almere is de enige gemeente in onze steekproef die geen 
coffeeshopbeleid geformuleerd heeft om de bestaande situatie beheersbaar te 
maken en het aantal coffeeshops terug te dringen of aan banden te leggen. In 
Almere is men onder strikte begeleiding begonnen met een proefcoffeeshop 
om in een behoefte te voorzien en em overlast in woonwijken te voorkomen. 
Waar buurtbewoners uit andere steden in het kader van de leefbaarheid cof-
feeshops uit bun buurt willen weren, wilde bijvoorbeeld de wijkraad Almere-
Haven bekijken of een coffeeshop de overlast van jongeren in de wijken kan 
verminderen. 'Door een koffieshop zal dit gecentraliseerd worden op een 
plaats en dan kan de politie daar beter toezicht houden en op andere plaatsen 

77 	BieIeman, Spijkers & Edzes (april 2000). 
78 	Bieleman, Spijkers & Edzes (april 2000). 
79 	Maastricht (december 2000). 
ao 	Almere (maart 2000). 
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harder optreden.' 81  De ervaringen met de eerste coffeeshop in Almere bleken 
namelijk positief uit te pakken: 'De positieve beoordeling leidt tot de aanbeve-
ling het experiment in Stad als structurele voorziening te continueren en een 
spreiding van verkooppunten over de stadskernen in overweging te nemen'. 82  

Van belang is ook dat door de verscherping van het beleid op lokaal niveau 
een dialoog op gang is gekomen met de exploitanten. Doordat de aandacht zo 
sterk op hen was gericht hebben coffeeshopexploitanten zich de afgelopen ja-
ren extra hard moeten bewijzen. In een aantal regio's (onder andere Leeu-
warden, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Tilburg, Eindhoven) 
gingen zij zich organiseren om hun belangen beter te kunnen behartigen. Dit 
heeft hun onderhandelingpositie versterkt. 'De know-how en de praktijkerva-
ringen van deze organisaties zijn van groot belang om het beleid te kunnen 
toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid'; aldus een voortgangnotitie coffee-
shopbeleid van de gemeente Rotterdam. 83  De gemeente betreurt het zelfs dat 
de participatiegraad van de coffeeshophouders in Rotterdam gering is. De ge-
meente Tilburg had al voor de aangescherpte richtlijnen van de Procureurs 
generaal (PG's) een convenant met de coffeeshophouders afgesloten. 84  In 
Leeuwarden is na overleg met de exploitanten in 1997 afgezien van een 
maximumstelsel en het verbinden van een afstandscriterium aan de vestiging 
van coffeeshops. In Maastricht lieten de coffeeshops door de Wetenschapswin-
kel van de Universiteit van Maastricht berekenen hoeveel geld buitenlandse 
coffeeshopbezoekers buiten de coffeeshops spenderen tijdens hun bezoek en 
lieten zien dat idrugtoeristent niet alleen overlast veroorzaken, maar ook eco-
nomisch voordeel brengen voor de stad 85 . 
De erkenning van de coffeeshopexploitanten als gesprekspartner is een conse-
quentie van de doelstellingen van het aangescherpte beleid, namelijk sane-
ring. Of zoals men in Amsterdam zegt: het scheiden van de 'bokken en de 
schapen'. Als het beleid succesvol is blijven de 'bonafide' exploitanten over; 
degenen die voldoen aan de vergunningseisen, zich houden aan de gedoog-
voorwaarden en belasting betalen. 
Als sluitstuk op de ontwikkeling tot nu toe trad in april 1999 artikel 13b van de 
Opiumwet (Wet 'Damocles') in werking. Hiermee werd juridisch gezien het 
probleem opgelost waar gemeenten zich een aantal jaren eerder mee gecon-
fronteerd zagen: omdat zij niet bevoegd waren tot handhaving van de Opium-
wet, waren zij beperkt in de mogelijkheden om op te treden tegen het groei-
end aantal coffeeshops (zie het begin van dit hoofdstuk). 
Artikel 13b van de Opiumwet vervangt in bepaalde situaties de sluitingsbe-
voegdheden (als het gaat om openbare gelegenheden) op grond van de APV. 
Dankzij 'Damocles' kunnen gemeenten op grond van overtreding van de Opi-
umwet openbare gelegenheden, waar handel in drugs plaatsvindt, sluiten. Er 
hoeft in principe niet meer aangetoond te worden dat er sprake is van (geab- 

81 	www.dial.nl/jongeren  
82 	Almere (maart 2000). 
83 	Rotterdam (oktober 1998). 
84 	Dit past bij de Nederlandse overlegcultuur, waar men ook in het beleid ten aanzien van de legale 

genotmiddelen steeds een balans zoekt tussen wetgeving en zelfregulering. De naleving van het be-
leid is immers ook afhankelijk van het draagvlak dat er in de genotmiddelenindustrie voor bestaat. 

85 	Oude Wansink (2001). 
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straheerde) overlast. Beleidselementen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn 
aan het belang van bescherming van de openbare orde en het woon- en leef-
klimaat, zoals de bescherming van jongeren, krijgen zo een hechtere basis. 

WET 'DAMOCLES' 
1. De burgemeester is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang id/en in 

voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven een 
middel als bedoeld in artikel 2 of 3 wordt verkocht, afgeleverd of ver-
strekt dan wet aanwezig is 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de betreffende lokalen ge-
bruikt worden ter uitoefening van de artsemibereidkunst, de genees-
kunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk 
apothekers, artsen, tandartsen en dierenartsen. 

Dit maakt het voor gemeenten makkelijker om een op de plaatselijke situatie 
toegespitst beleid te handhaven en eventueel meer specifieke voorwaarden te 
stellen aan coffeeshops, zoals het verbod op de verkoop van eco- en smart-
drugs (Enschede, Den Haag), de verplichte aanwezigheld van voorlichtings-
materiaal (Deventer) of de verplichting een registratie bij te houden van de 
klanten (Almere en Zwolle). 
Dit alles betekent overigens niet dat op grond van deze bepaling zo maar alle 
coffeeshops gesloten kunnen worden. Een eventuele sluiting moet passen bin-
nen het lokale drugbeleid, zoals overeengekomen in de lokale driehoek en 
vastgelegd in een beleidsnota. Damocles is dus letterlijk een sluitstuk op een 
ontwikkeling, en lijkt om die reden niet zo veel praktische gevolgen te hebben. 
De meeste gemeenten hadden immers via indirecte regulering de situatie met 
betrekking tot de gedoogde coffeeshops al beheersbaar weten te maken, zo-
dat sluiting van deze punten niet vaak meer plaatsvindt. De meeste gemeen-
ten menen ook niet dat het door de invoering van Damocles makkelijker is 
geworden coffeeshops te sluiten, hoogstens dat het iets makkelijker is te mo-
tiveren voor de rechter. In Rotterdam zegt de beleidsmedewerker: 'Voor Rot-
terdam maakt het weinig verschil. Onze rechter aanvaardde al een geabstra-
heerd overlastbegrip.' 
In de praktische toepassing bewijst het instrument zijn waarde voornamelijk 
bij het sluiten van illegale verkooppunten van (soft)drugs. 

> samenvatting 

We hebben de ontwikkeling geschetst van gemeentelijk coffeeshopbeleid. 
Hierbij concentreerden we ons op twintig gemeenten. Samen vormen zij in 
kwalitatieve zin een goede afspiegeling van gemeenten met coffeeshops - 
waarbij ddn gemeente (Hu1st) overigens tegenwoordig in het geheel geen cof-
feeshops heeft. De twintig onderzochte gemeenten liggen verspreid over het 
land, inclusief een zestal grensgemeenten. Vaak worden deze gemeenten ge- 

COFFEESHOPS, JEUGD & TOERISME 	 36 



confronteerd met grootstedelijke problemen, ook als zij niet behoren tot de 
vier grote steden. 
In de loop van de jaren negentig zijn steeds meer gemeenten overgegaan tot 
het ontwikkelen van een lokaal coffeeshopbeleid. De belangrijkste inhoudelijke 
redenen hiervoor waren: overlast door, respectievelijk onveiligheidsgevoelens 
gekoppeld aan coffeeshops en (de vrees voor) wildgroei en onbeheersbaarheid 
van het aantal coffeeshops. 
De ontwikkeling van lokaal coffeeshopbeleid verliep in grote lijnen in drie fa-
sen. Nadat het aantal coffeeshops in de loop van de jaren tachtig steeds ver-
der groeide, ontstond bij gemeenten een gevoel van machteloosheid bij het 
paal en perk stellen aan het aantal coffeeshops en maakten lokale overheden 
zich steeds meer zorgen over overlast door coffeeshops en coffeeshopbezoe-
kers. Strafrechtelijk konden de gemeenten zelf niet optreden en zij moesten 
constateren dat ze bij de aanpak van coffeeshops weinig bestuursrechtelijke 
bevoegdheden hadden. Medio jaren negentig volgt de saneringsfase. Via indi-
recte maatregelen proberen veel gemeenten de vestiging van coffeeshops te 
reguleren. Ook worden de directe bestuursrechtelijke mogelijkheden vergroot. 
De meest recente fase wordt gekenmerkt door evenwicht en beheersing. De 
meeste gemeenten hebben tegenwoordig vastgelegd of zij Ciberhaupt coffee-
shops willen toelaten en zo ja, hoeveel het er dan mogen zijn (maximumstel-
sel). Door aanpassing van de Opiumwet kunnen gemeenten tegenwoordig ook 
op grond van deze wet optreden tegen coffeeshops, ook wanneer deze geen 
overlast geven. Gemeenten met coffeeshops hebben over het algemeen een 
goed beeld van de lokale coffeeshopproblematiek en beschouwen die ook als 
beheersbaar. Vanuit deze situatie overwegen sommige gemeenten, of stads-
delen in grote steden, zelfs om het aantal coffeeshops (weer) te vergroten. 
Opvallend is dat beleidsmakers en handhavers in verschillende onderzochte 
gemeenten menen dat de overlastproblematiek wellicht aanvankelijk wat 
overtrokken werd. 
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LAM LOT- M T] 

Gemeenten hebben steeds vaker een lokaal coffeeshopbeleid geformuleerd en 
dit ook verder ontwikkeld. Hoe zit het nu met de praktische handhaving? In de 
volgende hoofdstukken gaan we dieper in op de bestuurlijke handhaving en 
naleving van twee richtlijnen: de vijfgramsnorm en de leeftijdsgrens van 18 
jaar. In dit hoofdstuk geven we eerst een algemeen beeld van de manier 
waarop gemeenten de landelijke gedoogcriteria (AHOJ-G criteria) toepassen. 
Aan welke van deze criteria wordt prioriteit gegeven? Welke bestuurlijke sanc-
ties worden er eventueel toegepast bij overtreding? 

> toenemend belang van bestuurlijke 
handhaving 

Uiteraard is bij de uitvoering van beleid controle en handhaving van groot be-
lang. In het vorige hoofdstuk zagen we dat de ontwikkeling van gemeentelijk 
coffeeshopbeleid op gang kwam omdat bleek dat alleen strafrechtelijke hand-
having niet voldoende was om de situatie in de hand te houden. 
Strafrechtelijk optreden is per definitie gericht op incidentele overtreding van 
de norm (punitief). Bestuurlijke sancties daarentegen bieden een meer struc-
turele oplossing. Een bestuursrechtelijke sanctie moet gezien worden als corri-
gerend optreden gericht op herstel of een terugkeer naar de door het be-
stuursorgaan bij het gedogen van een coffeeshop beoogde situatie (repara-
toir). 
Om handhaving effectiever te maken staat de overheid een geIntegreerde be-
stuurlijk-juridische aanpak voor, waarbij het lokale bestuur de laatste jaren 
een voortrekkersrol vervult bij de uitvoering en handhaving van het coffee-
shopbeleid. 

LOKALE HANDHAVING 	 39 



Gelijktijdig met het vaststellen en invoeren van lokaal coffeeshopbeleid is 
meestal ook de controle op coffeeshops geIntensiveerd. Naast de AH03-G cri-
teria moet ook toezicht worden gehouden op naleving van de gemeentelijke 
voorwaarden. Dit wordt doorgaans gedaan door de politie, afdeling Bijzondere 
Wetten of Verdovende Middelen. In sommige gemeenten zijn er ook speciale 
controleurs, zoals een leefmilieucontroleur (Venlo) of speciale handhavings-
teams waarin ook FIOD, Vreemdelingenpolitie, sociale rechercheurs en juristen 
vertegenwoordigd zijn. Amsterdam kent het HIT (Horeca Interventie Team), in 
Den Haag worden coffeeshops en andere horeca-gelegenheden gecontroleerd 
door Handhavingsteams (voorheen de zogenaamde Koffiehuis Interventie 
Teams). 

HANDHAVIN 

net optreden van de overheid dat is gericht op het tot gelding brengen van de regel-
geving. Hieronder valt zowel toezicht als preven tie -de eerste stap in de handhaving, 
als verderop in de keten, de reactie op een geconstateerde overtreding, onder meer 
in de vorm van reparatoire of punitieve sancties. 

FEITELIJKE HANDHAVING 87  

HANDHAVER: 

86 

figuur 3.1 I 	 handhaving van het coffeeshopbeleid: schematisch overzicht 

politie, gemeentelijk toezichthouders 

BESTUURSRECHTELIJKE 
HAND HAVING 

HANDHAVER: f-- TAKEN: 

I-  TAKEN: 

controle, toezicht, opsporIng, constateren 
van overtredingen, opmaken proces-
verbaal, verrichten van aanhoudingen, 
inbeslagname, schriftelijk informeren aan 
de burgemeester 

STRAFRECHTELIJKE 
HANDHAVING 

HANDHAVER: TAKEN: 

burgemeester verlenen exploitatievergun-
ningen, toepassen bestuurlij-
ke sancties 

officier van Justitie vervolging en ten 
uitvoerlegging straf 

Uit: Nota 'Gedogen in Nederland', TK 1996-1997, 25 085, nrs. 1-2. 
87 	Richtlijnen (1996); de Kort & Cramer (1999). 
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89 

90 

91 

Verschillende vormen van controle en toezicht worden toegepast. Wijkagenten 
voeren het dagelijks toezicht uit en hebben een meer signalerende en sociale 
functie. Soms voeren politiemensen in burger een 'stille' controle. De consta-
teringen die dan gedaan worden kunnen aanleiding zijn de coffeeshop inten-
siever te controleren. Tijdens de (onaangekondigde) periodieke controles (in 
uniform) wordt een meer uitgebreide controle uitgevoerd en wordt de coffee-
shop 'binnenste buiten' gekeerd en stelt men vragen aan klanten. Ter controle 
van de vijfgramsnorm en de leeftijd worden klanten ook wel eens buiten de 
coffeeshop 'afgevangen' en gevraagd naar de hoeveelheid die zij gekocht heb-
ben. Tot slot kan de politie naar aanleiding van klachten en andere aanwijzin-
gen ad hoc controles uitvoeren. 
De frequentie en intensiteit van controle kan hierdoor nogal verschillen per 
gemeente en binnen de gemeente, per coffeeshop. Niet in elke politieregio 
wordt het aantal periodieke controles van tevoren vastgesteld, en wanneer dat 
wel gebeurt, wordt het gestelde doel in de praktijk niet altijd gehaald. Gemid-
deld wordt een coffeeshop in twintig onderzochte gemeenten eenmaal per 
kwartaal gecontroleerd. In Deventer en Zwolle kunnen nieuwe coffeeshops in 
het eerste jaar rekenen op een veel intensievere controle (een keer per 
maand). 
De geconstateerde overtredingen blijken mee te vallen: 
• Maastricht: 'de indruk bestaat dat de exploitanten zich redelijk aan de 

AH03-G criteria houden 89 . 
• Almere: 'uit controles blijkt dat de uitbater zich aan de gestelde regels 

houdt 1 . 99  
• Groningen: 'De meeste van deze criteria blijken in praktijk geen probleem 

voor de coffeeshophouders'." 

Wel is de intensiteit van de controles de afgelopen jaren in veel gemeenten 
iets teruggenomen. Dit heeft mede te maken met het over het algemeen ge-
ringe aantal geconstateerde overtredingen. De politie van Breda stelt bijvoor-
beeld dat nu het koffieshopbeleid enige jaren in uitvoering is en er overleg is 
met koffieshophouders over de uitvoering daarvan, het aantal controles ver-
minderd kan worden. Ook Zwolle stelt in een herorientatie van het gevoerde 
beleid voor 'de controle te verminderen van 6 keer per jaar naar 2 a 3 keer 
per jaar steekproefsgewijs. Reden hiertoe is dat in de afgelopen jaren is ge-
bleken dat er meestal niets bij de controle geconstateerd werd.' 91  

In Oss legt men de relatie echter andersom: controle wordt gezien als middel 
om overtreding te voorkomen. Ook een politiefunctionaris in Enschede meent 
dat 'door de toch wel intensieve controle door de politie in Enschede en de 
consequent uitgevoerde strafoplegging door de burgemeester in geval van 
overtreding houden de overgebleven coffeeshops zich goed aan alle gedoogre-
gels.' En de burgemeester van Amsterdam stelt: 'Zoals gewoonlijk blijkt de 
mate van naleving van de gedoogvoorwaarden onlosmakelijk verbonden te 
zijn met de mate (intensiteit) van controle. handhaving blijkt wederom van 

Maastricht (oktober 2000). 
Almere (maart 2000). 
Bieleman et al. (2000). 
Zwolle (februari 1998). 
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cruciaal belang. Om die reden beveelt de horecadriehoek aan tenminste het 
huidige niveau van handhaving te continueren'. 92  

Er is een lichte verschuiving merkbaar van de verdeling van de politie-inzet 
naar de aanpak van niet-gedoogde softdrugverkooppunten, en overlast van 
'reguliere' horeca-bedrijven. In Arnhem, Alkmaar en Zwolle geeft men aan dat 
de controle van gedoogde shops minder prioriteit heeft in afweging met de 
aanpak van illegale punten, bijvoorbeeld de controle van de horeca op de han-
del in drugs, zeker nu er geen overlastklachten meer zijn. Opiumwet artikel 
13b wordt vooral voor de aanpak van dit soort punten als een belangrijk in-
strument gezien. 

Aan de basis van het coffeeshopbeleid staat de beslissing van Justitie om on-
der voorwaarden niet op te treden tegen de kleinschalige verkoop van canna-
bis. In dit rapport zullen we ons verder beperken tot de bestuurlijke handha-
ving van deze voorwaarden; de AHOJ-G criteria. Ook voor de invoering van 
'Damocles' waren deze voorwaarden meestal al opgenomen in het gemeente-
lijk beleid. Het niet naleven ervan werd gezien als aantasting van de openbare 
orde en op grond daarvan kon de burgemeester een inrichting tijdelijk sluiten. 
Ondanks het felt dat sinds de wet 'Damocles ook volksgezondheid een criteri-
urn mag zijn bij de afweging van de inzet van bestuurlijke middelen, ligt - ge-
zien de verantwoordelijkheden van de burgemeester - de nadruk bij bestuur-
lijk optreden nog steeds sterk op openbare orde en aantasting van het woon-
en leefklimaat. Net  probleem voor gemeenten was in eerste instantie immers 
niet de handel in cannabis als zodanig, maar de overlast die dit veroorzaakte 
of de strijdigheid die de verkoop opleverde met gemeentelijke verordeningen. 
Ondanks de onderlinge afstemming (in het driehoeksoverleg) hoeft bestuurs-
rechtelijk niet per se hetzelfde gedoogbeleid te worden gevoerd als strafrech-
telijk. Gemeenten kunnen er in principe voor kiezen om op overtreding van 
bepaalde justitiele gedoogvoorwaarden geen sanctie te laten volgen. Uit on-
derzoek in 1999 bleek dat in drie van de 105 gemeenten met coffeeshops het 
criterium 'geen Harddrugs' niet werd gehandhaafd, hetzelfde gold voor het 
criterium 'geen Overlast'. In vier van de 105 gemeenten handhaafde men be-
stuurlijk de leeftijdsgrens niet. Affichering en de vijfgramsnorm werden elk 
door elf gemeenten niet gehandhaafd." 
Het niet-handhaven van de AHOJ-G criteria in de zin van igedogen' 94  wordt 
zelden gedaan, aangezien men streeft naar een intregrale aanpak en een con-
sequent beleid. Wat meer in de rede ligt is een gedifferentieerd sanctiebeleid, 
waarin de relatieve ernst van de overtreding tot uiting komt." Het bestuurlijk 
optreden wordt gerelateerd aan de frequentie en ernst van de overtredingen. 
De ernst van de overtredingen kan zowel kwantitatief (kleine, maar steeds 
herhaalde overtreding) als kwalitatief van aard zijn. 

92 	Amsterdam (1999). 
93 	Bielernan & Goeree (2000). 
94 	Gedogen als 'een positieve beslissing niet op te sporen en te vervolgen ongeacht de aanwezige 

capaciteitl, gefon-naliseerd in het (sanctie-)beleid. Dit is een stapje verder clan 'de toekenning van 
een lage (opsporings)prioriteit', die het gevoig is van de beoordeling van de relatieve ernst van de 
overtredingen en/of ingegeven door capacitaire overwegingen' (Richtlijnen, 1996). 

95 	Voor gemeenten verschilt de ernst vaak in de mate waarop het overtreden van een criterium de 
openbare orde negatief beinvioedt. 
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De sanctiemogelijkheden van de burgemeester zijn: 
• bestuurlijke waarschuwingen 
• intrekking van de exploitatievergunning en/of gedoogverklaring 
• toepassing van bestuursdwang: een al dan niet tijdelijke sluiting (of beper-

king van de openingstijden). 
• In plaats van bestuursdwang kan ook een dwangsom worden opgelegd. Dit 

wordt echter nauwelijks toegepast bij overtredingen van coffeeshops, om-
dat dit als minder effectief middel wordt gezien. Men zou zo immers een 
overtreding kunnen 'afkopen'. Bovendien is bij zo'n maatregel een intensie-
vere controle nodig. 

Omdat de bestuurlijke sanctie gericht is op herstel, treedt bij de meeste ge-
constateerde overtredingen een stappenplan in werking. 
• De eerste stap is meestal een schriftelijke, bestuurlijke waarschuwing. Bij 

een geringe overtreding van geringe prioriteit kan daar een mondelinge 
waarschuwing door controlerende politieambtenaren aan voorafgaan. 

• Bij een tweede overtreding volgt een tijdelijke, kortdurende sluiting, even-
tueel een beperking van de openingsuren. 

• Bij de derde overtreding volgt een langere of definitieve sluiting en intrek-
king van de exploitatievergunning of gedoogverklaring. 

Het tijdsverloop tussen de overtredingen, of een combinatie van overtredin-
gen, kunnen de sanctie verzwaren. In gemeenten met veel coffeeshops wor-
den deze stappen doorgaans in de lokale driehoek afgestemd met OM en poli-
tie en worden vervolgens vastgelegd in een handhavingsarrangement." Hierin 
wordt de duur van de sluiting en de minimale tijdsverloop tussen de overtre-
dingen vermeld. Men behoudt zich in principe echter wel de mogelijkheid voor 
om in hier in bepaalde gevallen van af te wijken (bijvoorbeeld door stappen uit 
het plan overslaan) of om het arrangement tussentijds op te zeggen. De spe-
cifieke problematiek in het concrete geval kan van invloed zijn. Bij de beoor-
deling daarvan wordt aangesloten bij ontwikkelde jurisprudentie op het gebied 
van de cannabisverkoop. 

> bestuurlijke prioriteit van de 
gedoogcriteria 

We zullen wat concreter op de sancties ingaan wanneer we de afzonderlijke 
gedoogcriteria en hun prioriteit (binnen gemeenten) bespreken. We vroegen 
ambtenaren de A, H, 0, J en G te rangschikken op volgorde van prioriteit. 
Overeenkomstig met de plaats in het rijtje werd vervolgens per gemeente een 
aantal punten toegekend aan elk criterium varierend tussen 1 en 5 (1 voor de 
hoogste prioriteit, 5 voor de laagste). Daardoor verkregen we een gemiddelde 

96 	Ten aanzien van andere verkooppunten van softdrugs staan, voor zover dit openbare inrichtingen 
betreft, dezelfde bestuursrechtelijke maatregelen ter beschikking. Het gaat hier dan niet om overtre-
dingen van de AI03-G criteria, maar om rechtstreekse overtredingen van de Opiumwet. Meestal 
maakt men bij het toepassen van sancties onderscheid tussen een kleine hoeveelheid softdrugs, een 
grotere hoeveelheid softdrugs, en harddrugs. 

97 	Niet in alle grotere gemeenten is dit het geval. In Utrecht heeft men bijvoorbeeld niet zo'n plan, 
omdat men de jurisprudentie voldoende houvast biedt. 
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rangorde (tabel 3.1). Duidelijk aan top staat de H (geen harddrugs), gevolgd 
door de 0 (overlast) en daarna 3 (jeugd). De controle op de vijfgramsnorm - 
G; hieronder wordt soms tegelijkertijd de maximale handelsvoorraad verstaan 
- heeft een beduidend lagere prioriteit. Controle op de A (affichering) heeft de 
laagste prioriteit. 

tabel 3.1 bestuurlijke prioriteit van de gedoogcriteria 
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>> 	PRIORITEIT 1: H- GEEN HARDDRUGS 

Dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden. 98  

Gezien het principe waarin het coffeeshopbeleid zijn oorsprong vindt, is het 
niet zo verwonderlijk dat dit criterium de hoogste prioriteit heeft. Coffeeshops 
danken hun bestaansrecht aan het principe van de scheiding der markten. Een 
coffeeshop moet bescherming bieden tegen de confrontatie met '(de criminele 
subcultuur rond) harddrugs' 99 . Vanwege die link met criminaliteit worden hard-
drugs ook in direct verband gebracht met de aantasting van het woon- en 
leefklimaat, een belangrijk motief voor gemeenten. In alle onderzochte ge-
meenten staat op de aanwezigheid en/of verkoop van harddrugs ook de 
zwaarste sanctie. Meestal wordt de eerste stap uit het stappenplan overgesla-
gen en volgt onmiddellijke sluiting (langdurig of definitief) plus intrekking van 
de gedoogverklaring of exploitatievergunning. Het verbod geldt niet alleen op 
de verkoop van harddrugs, maar ook op het voorhanden zijn van harddrugs. 
Daarbij wordt de coffeeshophouder in juridische zin verantwoordelijk gesteld 
voor wat er bij de klant wordt aangetroffen (ook al gaat het om gebruikers-
hoeveelheden). In de evaluatie van het coffeeshopbeleid in Amsterdam kwam 
dit als knelpunt naar voren: tenzij je elke klant volledig fouilleert, kun je als 
coffeeshophouder niet weten of zij harddrugs bij zich hebben. 10° 
In praktijk richt het beleid en de controle zich echter met name op de verkoop 
van harddrugs. Hier geldt het principe van de 'gegronde verdenking': Tenzij er 
aanwijzingen of vermoedens zijn dat er gehandeld wordt in harddrugs, beper-
ken de reguliere controles van de politie zich in de regel tot het (oppervlakkig) 
controleren op de aanwezigheid van harddrugs in het pand zelf. Verder kijken 
zij of er bezoekers zijn die zij in verband brengen met harddrugs (die dus al 
bekend zijn bij de politie). De 'gewone' bezoeker zal in de regel niet op bezit 
van harddrugs worden gecontroleerd. 
Aileen in Almere maakte men in het sanctiebeleid onderscheid tussen het ac-
tief betrokken zijn bij de handel (stap twee: sluiting voor van drie maanden) 
en de aanwezigheid bij derden (stap een: officiele waarschuwing). Helmond is 
eveneens een uitzondering omdat daar alleen een strafrechtelijk traject wordt 
gevolgd. 
Het aantal (geconstateerde) overtredingen is overigens gering. Het gaat dan 
meestal om het 'voorhanden zijn': kleine (gebruikers)hoeveelheden of niet-
traditionele harddrugs zoals hasjolie of paddestoelen. De vraag of coffeeshops 
een positieve bijdrage leveren aan de scheiding der markten staat ook niet ter 
discussie. In de Drugnota wordt al benadrukt dat 'de voorstelling van zaken 
door sommige buitenlandse zegslieden dat in de Nederlandse coffeeshops als 
regel ook harddrugs worden verkocht, [..] bezijden de waarheid' is. Jansen 
laat zien dat in de beginfase, in de jaren tachtig, een uitdrukkelijke stelling-
name tegen harddrugs (door middel van stickers en het ophangen van huisre-
gels) voor de coffeeshops zelf juist een manier was orn aan te duiden dat er 
softdrugs verkrijgbaar waren: een verkapte vorm van afficherenim. 

98 

99 

100 

101 

Richtlijnen (1996). 
TK 1995-1996, 24 0077, nr.1. 
Bieleman & Snippe (1999). 
Jansen (1989). 
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> > 	PRIORITEIT 2: 0- GEEN OVERLAST 

Onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, ver-
vuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klantea l°2  

Overlast is, zoals uitgebreid in het vorige hoofdstuk aan de orde is gekomen, 
een typisch gemeentelijk motief, en dat tot uiting in de prioriteitstelling. Flet 
heeft een soort signaalfunctie: het wordt opgevat als aanwijzing dat er over-
tredingen plaatsvinden. Zo antwoordt een ambtenaar in Utrecht op de vraag of 
er op grond van overtredingen van den der AHOJ-G criteria sluitingen hebben 
plaatsgevonden: 'Geen sluitingen. We hebben een rustige populatie, ook 
zelden overlastklachten. En de klachten die er zijn hebben te maken met 
rondhangende jeugd en scheurende auto's, dus slechts indirect verband met 
de shop zelf. 
In de dagelijkse praktijk wordt dit criterium het meest gebruikt als een soort 
overkoepelende gedoog- of controlevoorwaarde, met name door de politie. Uit 
een evaluatie van het coffeeshopbeleid in Amsterdam bleek bijvoorbeeld dat 
de politie in sommige stadsdelen controle minder nodig acht wanneer de cof-
feeshops weinig overlast veroorzakent° 3 . En hoewel de gemeente dit afkeurt 
('het coffeeshopbeleid behoeft consequente handhaving') zal dit overlastcrite-
rium meestal van een doorslaggevend belang blijken te bij de toewijzing van 
(te) beperkte politiecapaciteit.s° 4  
Een politieagent in Enschede meldde dat het aantal controles per shop mede 
afhankelijk is van de eventuele klachten over die shop. We zagen al dat de ad 
hoc controles veelal naar aanleiding van overlastklachten plaatsvinden. Maar 
ook de afname van reguliere controles lijkt in sommige gevallen samen te 
hangen met de afname van de relatieve overlast. 

Zo geeft de ambtenaar die in Veenendaal is belast met het coffeeshopbeleid aan 
dater altijd een wekelijkse controle plaats vond. 'De laatste tijd is dat echter aan 
het verwateren, aangezien blijkt dat coffeeshops minder overlast veroorzaken 
dan andere horeca'. Ook in Leeuwarden blijkt geringe overlast reden tot afname 
van de intensiteit van controle: 'Objectieve overlast, waarbij politie controleert of 
de klacht klopt, komt nauwelijks voor. Er wordt nu weer een stuk minder vaak 
en intensief gecontroleerd l°6 . Uit het evaluatierapport van het Groningse coffee-
shopbeleid blijkt dat de aan coffeeshops gerelateerde overlast binnen de perken 
blijft en dat de afgelopen jaren de frequentie van het toezicht is afgenomen. 'lilt 
politiecijfers blijkt dat het aantal controles aanmerkelijk lager liggen dan de jaar-
plannen van de Groningse politie aangeven. Er zijn functionarissen binnen de 
politie-organisatie, die stellen dat het toezicht op de coffeeshops wel wat minder 
kan. Ter onderbouwing wordt verwezen naar de overlast die de overige horeca in 
de stad oplevert'. 1°6  

102 	Richtlijnen (1996). 
103 	Bieleman & Snippe (1999). 
104 	OM een indruk te geven van het aantal arbeidsuren dat nodig is on werkelijk een goed inzicht te 

houden in het functioneren van de coffeeshop; in Almere stelde men in een bespreking van het drie-
hoeksoverleg vast dat het exclusief tijd die nodig is voor daadwerkelijke controles, 6 tot 8 uur per 
week kost. 

105 	Leeuwarden (oktober 2000). 
106 	Bieleman et al. (april 2000). 
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Uit onze eigen observaties en gesprekken met coffeeshophouders is gebleken 
dat zij zich sterk bewust zijn van het belang dat een gemeente aan dit criteri-
um hecht en het slechte imago dat zij bij veel burgers nog hebben. Om de 
aandacht niet op zich te vestigen wordt over het algemeen de wijde omtrek 
van de coffeeshop goed in de gaten gehouden. 
De specifieke controle van de politie met betrekking tot overlast bestaat uit 
het verifieren van klachten. In het voorgaande is al duidelijk geworden dat er 
onderscheid moet worden gemaakt tussen objectieve en subjectieve overlast. 
Bovendien moet een sanctie gebaseerd worden op een dossier; een incidenteel 
verkeerd geparkeerde fiets is in de rechtzaal geen voldoende grond. In veel 
gemeenten is de (overlast)klachtenregistratie om deze reden wel verbeterd en 
uitgebreid. Bij overtreding van het overlast-criterium zoals beschreven in de 
richtlijnen wordt naast het feitelijk optreden door de politie in incidentele ge-
vallen, het 'gewone' stappenplan in werking gesteld, waarbij de sancties onge-
veer even zwaar zijn als in geval van het overtreden van de leeftijdsgrens. In 
geval van 'ernstige overlast' ofwel criminele activiteiten wordt echter een 
sanctie opgelegd die vergelijkbaar is met de overtreding van het harddrugs-
criteriumw7 . 

PRIORITEIT 3: 3- GEEN VERKOOP AAN 
.IEUGDIGEN 

Geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de 
toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van 
de leeftijdsgrens van 18 jaar. 1°8  

Toen in 1991 de AHOJ-G criteria landelijk werden ingevoerd werd het begrip 
'jeugdigen' door de verschillende arrondissementsparketten verschillend geIn-
terpreteerd. Daardoor was de leeftijdsgrens in de ene gemeente 16 en andere 
gemeenten 18 jaar. Sommige coffeeshops hanteerden uit zichzelf al een leef-
tijdsgrens van 18 jaar, omdat jongeren van 16-17 jaar bekend staan als 
'moeilijke klanten'. 
In 1994 werden vervolgens de richtlijnen geformaliseerd. De leeftijdsgrens 
voor de verkoop aan minderjarigen werd op 18 jaar gesteld, maar voor aan-
wezigheid op 16 jaar. De minister vond deze regel echter dubbelzinnig en in 
de richtlijn van 1996 werd ook de grens voor aanwezigheid op 18 jaar vastge-
steld. 
Die scheiding tussen verkoop en aanwezigheid vinden we nog terug in het 
sanctiebeleid van Enschede en Tilburg, waar voor de aanwezigheid van jon-
geren een lichtere sanctie staat dan voor verkoop aan jongeren. 
Het J-criterium is, net als het verbod op harddrugs, in hoge mate een principi-
eel justitieel criterium, gebaseerd op het belang van de volksgezondheid. Het-
zelfde principe ligt besloten in gemeentelijke voorwaarden, zoals het afstands-
criterium: vestiging van coffeeshops wordt in veel gemeenten niet toegestaan 
binnen een straal van 250 tot 500 meter tot een school of jongerencentrum. 

107 	Dit is een algemene inschatting op basis van de handhavingsarrangementen en de beleidsnota's. In 
veel gemeenten laat men de duur van de sluiting afhangen van het specifieke geval. 

108 	Richtlijnen (1996). 
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Recent onderzoek bracht aan het licht dat handhaving van de leeftijdsgrens in 
bijna tweederde van de arrondissementen prioriteit heeft. Daarmee heeft het 
voor Justitie de hoogste prioriteit. Ook op bestuurlijk niveau bestaat over het 
principe dat de jeugd beschermd dient te worden geen discussie. Af en toe 
ontstaat een politieke discussie in de gemeenteraad over de vraag of de leef-
tijdsgrens van 18 jaar hiervoor het juiste middel is. Het belangrijkste kritiek-
punt is dat jongeren door deze regel feitelijk niet profiteren van het principe 
'scheiding der markten'. In Leeuwarden en Groningen is wel discussie geweest 
over het verlagen van de grens naar 16 jaar. Maar meestal blijkt - zoals een 
ambtenaar van de gemeente Groningen het uitdrukt - het gezondheidscriteri-
um doorslaggevend te zijn; niet het risico om in contact te komen met hard-
drugs. Omdat het OM zwaar tilt aan de leeftijdsgrens van 18 jaar kan men niet 
van de landelijke norm afwijken. Wel heeft deze discussie in Leeuwarden zijn 
weerslag gekregen in het toepassen van verschillende bestuurlijke sancties 
voor de verkoop of aanwezigheid van 16-17 jarigen en de jongeren onder de 
16 jaar. 
Hoewel door de meeste respondenten wordt aangegeven dat alle gedoogvoor-
waarden in het algemeen redelijk goed worden nageleefd, lijkt dit van de 
AHOJ-G criteria degene te zijn waarvan de meeste overtredingen worden ge-
constateerd. Amsterdam: 'Het verbod op de aanwezigheid van minderjarigen 
in de coffeeshop lijkt niet altijd even goed te worden nageleefd. Probleem is 
onder meer het goed kunnen inschatten van de leeftijd van de bezoekers en 
het ontbreken van een algemene identificatieplicht. Het HIT heeft bij de meer 
dan 200 controles in het afgelopen jaar in totaal bij 8 controles jeugdigen 
aangetroffen."°° 
Hoewel coffeeshophouders wel volledig verantwoordelijk worden gehouden 
voor wie zich in hun zaak bevinden, worden zij in principe niet verplicht naar 
een legitimatiebewijs te vragen. 'wel ligt het risico zonder meer bij de exploi-
tant. De verstandige coffeeshophouder zal in geval van ook maar de minste 
twijfel om een legitimatiebewijs vragen'"°. Arnhem: 'In de vergunning is uit-
drukkelijk opgenomen dat de beheerder ervoor verantwoordelijk is dat aan 
jongeren onder 18 jaar geen toegang tot de coffeeshop wordt verleend en dat 
zeker niet aan hen wordt verkocht. De beheerder kan daartoe in de 'huisre-
gels' de verplichting voor bezoekers opnemen zich te legitimeren. Deze ver-
plichting moet dan wel bij de ingang kenbaar worden gemaakt. Het is raad-
zaam voor de beheerder om gebruik te maken van dit instrument, daar hij 
verantwoordelijk is en blijft voor de naleving van het verbod toegang te verle-
nen aan jongeren tot 18 jaar en/of deze softdrugs te verkopen'. 
Ook in Enschede is aan alle coffeeshophouders het adres gegeven naar een 
legitimatiebewijs te vragen waaruit de leeftijd blijkt. Maar zij zijn pas in over-
treding wanneer zich daadwerkelijk een minderjarige in de zaak bevindt. Uit 
onze veldobservaties is gebleken dat het merendeel van de coffeeshops bij de 
ingang al aangeeft dat de minimale leeftijd 18 jaar is. Meestal met de toevoe- 

109 	Bieleman & Snippe (1999). 
no 	Rotterdam (maart 1997). 
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ging legitimatie verplicht'. In Groningen zien zij zich naar hun eigen zeggen 
echter nog al eens geconfronteerd met vervalste identiteitsbewijzenm. 

Ook in zo'n geval wordt de exploitant verantwoordelijk gehouden. Uit een brief van 
de burgemeester van Enschede aan de coffeeshophouders wordt dit expliciet ge-
steld: 'Ik wijs erop dat ó verantwoordelijk bent voor het toelaten van personen die 
feitelijk minderjarig zijn. Als een minderjarige in uw coffeeshop heeft kunnen ver-
blijven door gebruik te maken van een vals of vervalst identiteitsbewijs, dan heeft 
uw controle op diens identiteitsbewijs gefaald. U hebt dan naar mijn mening niet 
alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om de meerderjarigheid van de betrok-
kene vast te stellen'. In elk geval zouden de coffeeshophouders volgens deze brief 
iedere bezoeker, bij elk bezoek moeten verplichten een geldig (ingevolge de Wet op 
de identificatieplicht erkend) identiteitsbewijs bij zich te hebben en dat bij binnen-
komst ter controle te overhandigen. Elk identiteitsbewijs dient vervolgens gecon-
troleerd te worden met behulp van een UV lamp, en nauwgezet vergeleken te wor-
den met het uiterlijk van de persoon die het identiteitsbewijs heeft overhandigd; in 
geval dat van enige twijfel sprake kan zijn, moet de betrokkene onmiddellijk de 
toegang tot de coffeeshop ontzegd worden. 'Zelfs als vaststaat dat de hiervoor ge-
noemde punten volledig in acht zijn genomen, dan nog zal ik aan de hand van de 
feitelijke omstandigheden zoals die mij door de politie worden gerapporteerd, be-
oordelen of u desondanks anderszins verwijtbaar hebt gehandeld (of nagelaten) 
voor wat betreft het vaststellen van de meerderjarigheid'." 2  

In Leeuwarden is men iets minder streng; wanneer het gaat om vervalsingen 
van de erkende identiteitsbewijzen, wordt de exploitant niet verantwoordelijk 
gehouden. In de overige gevallen wel. 
Wanneer men aanwezigheid van jeugdigen wil voorkomen zou eigenlijk al bij 
de deur een legitimatiecontrole moeten worden uitgevoerd, zoals in Almere: 
'Exploitant heeft uit eigen beweging voorts een legitimatiecontrole ingevoerd 
aan de voordeur om iedere mogelijke ontduiking van het leeftijdscriterium te 
voorkomen. 100% garantie is echter niet haalbaar.' 113  In de meeste gevallen 
vragen de meeste coffeeshophouders echter alleen bij twijfel naar een legiti-
matiebewijs. Dikwijls wordt de handhaving door de coffeeshophouder echter 
strenger wanneer een van de collega-shophouders gesloten wordt of gesloten 
dreigt te worden vanwege de aanwezigheid van een minderjarige. 
Hoewel de Wet op de Identificatieplicht niet voorziet in een verplichting voor 
aanwezigen in een coffeeshop om zich jegens een opsporingsambtenaar te 
legitimeren (de minderjarige is immers niet de verdachte), blijkt dit in de 
praktijk voor de politie weinig problemen op te leveren. Wanneer er gevraagd 
wordt naar leeftijd of een legitimatie, wordt deze meestal wel getoond. Maar 
ook de politie gaat vaak af op 'gezicht' en pikt alleen degenen er uit waarvan 
hij/zij vermoedt dat ze jonger dan 18 zijn, dit wordt in de regel voldoende ge-
acht. Jongeren die er ouder uitzien kunnen dus zowel door de controle van de 
coffeeshophouders als van de politie glippen. 

Bieleman et al. (2000). 
112 	Brief van burgemeester J.H.H. Mans aan alle bij de politie Zuid-Twente geregistreerde coffeeshop- 

houders (15 maart 1996). 
113 	Almere (maart 2000). 
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>> 	PRIORITEIT 4: G- GEEN VERKOOP VAN GROTE 
HOEVEELH EDEN 

Geen verkoop van grate hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan 
geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram). Onder 'transactie' wordt begrepen alle koop en verkoop 
in den coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper. 114  

Zoals bij alle gedoogvoorwaarden richt dit verbod zich voornamelijk op de 
coffeeshophouder. Het betreft hier vooral een verlaging van de norm voor de 
verkoop. Voor bezit geldt dat een hoeveelheid tussen de vijf en dertig gram 
nog steeds wordt gezien als gebruikershoeveelheid waarvoor geen opspo-
ringsprioriteit geldt.'" 5  Met een dergelijke hoeveelheid op zak is men in over-
treding" 6 . De richtlijnen melden: 'Er is echter reden om bij de opsporing en 
vervolging rekening te houden met de aangetroffen hoeveelheid. Als er sprake 
is van een hoeveelheid van vijf gram of minder, dan ligt noch inverzekering-
stelling, noch voorlopige hechtenis in de rede.' 17  Wel geldt gerichte opsporing 
als algemene regel voor het binnen of buiten het grondgebied brengen. Bij in-
of uitvoer echter maakt de wet namelijk geen onderscheid naar hoeveelheid, 
en pleegt men hoe dan ook een misdrijf. 
De vijfgramsnorm kent een zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk een vrij 
lage prioriteit. Uit recent onderzoek bleek dat handhaving van de vijf-
gramsnorm in een vijfde van de arrondissementen prioriteit heeft (4 van de 
19). Uit hetzelfde onderzoek bleek dat de vijfgramsnorm in ongeveer elf van 
de 105 gemeenten (10%) met coffeeshops formeel niet wordt gehandhaafd" 8 . 
Een van die gemeenten is Leeuwarden, waar in het handhavingsarrangement 
is opgenomen dat er geen bestuurlijke sanctie zal volgen op overtreding. 
Voor gemeenten is dit een criterium dat niet in directe zin invloed heeft op de 
openbare orde. Bovendien is het ingesteld voor de bestrijding van een pro-
bleem dat voornamelijk in de grensgemeenten speelt. In het volgende hoofd-
stuk gaan we hier uitvoeriger op in voor de grensgemeenten. Hier beperken 
we ons tot het algemene beeld. Hoewel men goed op de hoogte is van wat er 
formeel onder 'transactie' verstaan wordt (namelijk vijf gram per persoon per 
dag) geven meerdere respondenten, zowel ambtenaren als politie, aan dat dit 
moeilijk te controleren is. De gemeente Maastricht zag dit als belangrijkste 
probleem van de aangescherpte richtlijnen: 'Als belangrijkste probleem wordt 
de handhaving en vervolging van de 5 gram softdrugs per persoon gezien. 
Hier staan geen extra personele middelen tegenover aangezien de minister er 
van uitgaat dat reeds op het 30 gramscriterium wordt toegezien. In de praktijk 
is dit echter niet zo, de politie richt zich met name op de overlast, de verkoop 
aan minderjarigen en het handelen in harddrugs'." 9  De ambtenaar in Utrecht 
zegt: 'Of iemand vijf keer per dag binnenloopt is niet redelijkerwijs te contro-
leren. Ik zou aan een dergelijke controle ook geen prioriteit geven. Er is geen 
actieve controle. Als de politie 'er tegenaan loopt' wordt de ondernemer aan-
gesproken. De exploitant is in onze ogen verantwoordelijk als een relatie kan 

114 	Richtlijnen (1996). 
115 	Almere (maart 2000). 
116 	Tot 5 gram kan er inbeslagname volgen, van 5 tot 30 gram komt daar een boete f50,- tot f150,- bij. 
117 	Richtlijnen (1996). 
118 	Bielemon & Goeree (2000). 
119 	Maastricht (februari 1996). 
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worden gelegd tussen de aangetroffen hoeveelheid en de aanwezigheid van 
een klant in een shop. Dat zal bewijstechnisch een hele klus zijn. Het speelt in 
Utrecht geen grote rol.' Evenmin als in Alkmaar: 'Onder transactie wordt ver-
staan per persoon per dag of per keer, maar dit is de norm. In de praktijk is 
dit nauwelijks te controleren. Dit zou weer politie-inzet vergen, en die zal niet 
snel 'toegewezen' worden in de afweging met andere prioriteiten'. 
Er zijn weinig gemeenten waar gerichte opsporing van overtreding plaats-
vindt. 12° In de meeste gemeenten, zoals in Helmond, controleert men niet ac-
tief op de vijfgramsnorm, ook omdat dit criterium bijna geen overlast oplevert. 
Alleen als men 'er tegen aan loopt' wordt het meegenomen. Wanneer er wel 
gericht opsporing plaatsvindt, worden klanten steekproefsgewijs op enige af-
stand van de zaak afgevangen en gevraagd naar de hoeveelheid en herkomst 
van de aangetroffen softdrugs. 
Een andere manier van controle is coffeeshops verplichten een klanten-
registratiesysteem in te voeren. Almere: 'De registratieplicht volgt uit het 'G' 
criterium van de strafrechtelijke AHOJ-G criteria. Een doorzichtige en effectie-
ve controle op het vijfgramscriterium wordt uit oogpunt van een beheersbaar 
softdrugsbeleid van bijzonder belang geacht. Aan een systeem van verkoopre-
gistratie valt dan ook niet te ontkomen'. 121  Een ambtenaar in Tilburg vertelt: 
'Wij proberen in het overleg, dat wij regelmatig met de coffeeshophouders 
hebben, een systeem te bedenken, bijvoorbeeld door een geautomatiseerde 
registratie waar alle coffeeshophouders op aangesloten zouden worden die 
gebruikers registreert en hun aankopen vastlegt. Een erg kostbaar systeem 
waar de koffieshophouders niet erg enthousiast voor zijn te krijgen'. In Zwolle 
zijn in de gedoogbeschikking bepalingen opgenomen die de coffeeshophouder 
verplichten een registratie bij te houden, waarin de hoeveelheid verkochte 
producten en het nummer van het legitimatiebewijs vermeld dient te wor-
den' 22 . 
Waar bij de leeftijdsgrens de coffeeshophouders wordt gemaand de grens bij 
de toegangsdeur aan te geven, wordt dit voor wat betreft de vijfgramsnorm 
niet uitdrukkelijk aangegeven. Uit veldobservaties in coffeeshops in de grens-
streek blijkt dat coffeeshops deze regel ook in veel mindere mate afficheren 
dan de leeftijdsgrens. In het volgende hoofdstuk zullen we hier uitgebreider op 
in gaan. 

> > 	PRIORITEIT 5: A- GEEN AFFICHERING 

Geen affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de be-
treffende lokaliteit. 123  

Er is nog steeds onduidelijkheid over de reikwijdte van het begrip 'affichering'. 
Gaat het alleen om reclame voor de verkoop van softdrugs of verwijzingen 
naar softdrugs, of ook reclame voor de zaak als zijnde horeca-inrichting, bij-
voorbeeld alleen de naam, die in sommige gevallen al voldoende zegt? Affi- 

120 

121 

122 

123 

Onder de 'G' wordt soms eveneens de maximale handelsvoorraad verstaan (by. Amsterdam), hier 
wordt doorgaans wel actief op gecontroleerd. 
Almere (maart 2000). 
Zwolle (oktober 1998). 
Richtlijnen (1996). 
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chering kan namelijk, ondanks het verbod, op verschillende subtiele manieren 
plaatsvinden, bijvoorbeeld door suggestieve namen, afbeeldingen van een 
hennepblad, en 'rasta-kleuren' te gebruiken. En wat als een coffeeshop onder-
deel is van een bredere keten van anderssoortige (horeca-)bedrijven, die de-
zelfde naam en logo voeren, maar waarvoor geen afficheringsverbod geldt? 
Jansen signaleerde in de late jaren tachtig in Amsterdam dat de onzekerheid 
over wat er getolereerd wordt, verschillende praktijken per coffeeshop tot ge-
volg had. 'Er waren coffeeshops waar haast altijd de prijslijst onder de aan-
dacht werd gebracht, maar er waren er ook waar nooit of te nimmer, op welke 
wijze dan ook, een uitnodiging om te kopen aan de orde kwam. 124  
In de hele strikte interpretatie wordt 'summiere aanduiding' gelezen als een 
summiere aanduiding van slechts de naam van de horeca-inrichting, zonder 
verder enige verwijzing naar het soort inrichting. In Almere gold aanvankelijk 
een dergelijk strikt verbod, maar laat dit later weer los; 'Praktijk is [...] dat 
affichering in de zin van enige naamsaanduiding of herkenning van de coffee-
shop in het merendeel van de gemeenten met gedoogde coffeeshops wordt 
toegestaan. Met name in de grote steden wordt dit ook gewenst geacht voor 
de toerist of bezoeker die vanuit een zekere onbekendheid met de lokale situ-
atie een coffeeshop zoekt of juist wenst te mijden. Een aanduiding dat in een 
inrichting een coffeeshop is gevestigd werkt in beide situaties verhelderendus. 
[...] Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld het verbod aan te passen in 
die zin dat daarvan is uitgesloten een geringe naamsaanduiding van waaruit 
direct dan wel met ondersteuning van onderschrift of logo blijkt dat in de in-
richting softdrugs worden verkocht. Deze aanduiding al dan niet ondersteund 
met een onderschrift of logo wordt niet aangebracht dan nadat over afmeting 
en bevestigingspunt de instemming van de burgemeester is verkregen" 26 . 
In Amsterdam stemde de gemeenteraad voor afschaffen van het verbod op 
een 'softdruglogo', vanwege de duidelijkheid die het zou scheppen, ook voor 
de handhaving. Het OM had daar geen bezwaar tegen, mits het een 'een een-
voudig en herkenbaar warenembleem of vignet zou zijn waaruit moest blijken 
dat in de inrichting waar dit vignet is aangebracht, de verkoop van softdrugs 
wordt gedoogd"22. In aansluiting hierop is een sticker ontwikkeld. Daarbij was 
het uitgangspunt dat de sticker, conform de justitiele richtlijnen in het bijzon-
der het verbod op affichering - slechts een summiere aanduiding may zijn. 
Dit is meteen de reden waarom affichering in Leeuwarden de hoogste prioriteit 
heeft. Daar kwam het in het driehoeksoverleg aan de orde als gevolg van een 
verzoek van de cannabisondernemingen om een soortgelijk vignet te mogen 
voeren. Hoewel de meerderheid van de raad instemde met het voeren van een 
vignet voor de gedoogde coffeeshops is het verzoek door het driehoeksoverleg 
afgewezen. 
Doorgaans houdt het afficheringsverbod in dat als verwijzing naar de verkoop 
van cannabis alleen de naam 'coffeeshop' op het raam mag staan (afmeting 1 

124 	Jansen (1989). 
125 	 veldobservaties in Venlo is bovendien gebleken dat een totaal verbod op affichering koren op de 

molen is van drugsrunners die voor de illegale shops werken. Voor de consument is het op deze ma-
nier immers niet duidelijk of een coffeeshop wel of niet gedoogd wordt. 

126 	Almere (maart 2000). 
127 	Amsterdam (februari 1997). 
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m. x 0,5 m.), en dat er voor het overige geen openlijk wervende activiteiten, 
zoals het plaatsen van advertenties, sponsoring van evenementen of versprei-
den van foldermateriaal mogen plaatsvinden. 

In Rotterdam, waar het optreden tegen affichering zowel bestuurlijk als straf-
rechtelijk een lage prioriteit kent, zal in eerste instantie plaatsvinden daar waar 
sprake is van onverhoedse en ongewenste confrontatie en/of actief wervende 
activiteiten. Dergelijke overtredingen komen niet veel voor. In Enschede is bij-
voorbeeld in de afgelopen zes jaar eenmaal een waarschuwing afgegeven omdat 
een coffeeshop adverteerde in een school-informatiebulletin van ouders van 
leerlingen. Ook de betreffende school is daar op aangesproken. In Leeuwarden 
wilde men de naam van een coffeeshop op een shirt bij zaalvoetbal voeren, wat 
niet werd toegestaan. In Den Haag zijn met betrekking tot affichering de afgelo-
pen jaren geen bijzondere ontwikkelingen waargenomen. De ondernemer van 
een bestaand verkooppunt is gewaarschuwd, omdat hij op en aan de gevel het 
zogenaamde shennepblad' 128  had aangebracht. De ondernemer heeft toegezegd 
dit te verwijderen. In twee gevallen heeft de politie melding gemaakt van het 
gebruik van flyers door ondernemers van bestaande verkooppunten. Na hiertoe 
te zijn aangesproken door de politie hebben de ondernemers toegezegd deze 
wijze van affichering te staken. In een geval heeft de politie reclame voor een 
coffeeshop via een internet website vastgesteld. Nadat de ondernemer hierop 
door de politie is aangesproken heeft deze de betreffende website verwijderd. 

Aangezien affichering in de meeste gemeenten echter een lage zo niet de 
laagste prioriteit heeft, wordt gezien als een lichte overtreding, vindt er nau-
welijks gerichte opsporing plaats. Hoewel er blijkens de handhavingsplannen 
formeel gezien geen lichtere sanctie op staat dan gemiddeld 129 , bestaat gelet 
op de bovenstaande voorbeelden de indruk dat voor de officiele eerste stap 
vaker wordt volstaan met een informele mondelinge waarschuwing door de 
politie. In het handhavingsplan van Rotterdam geeft men al aan dat dit moge-
lijk is: 'bij een incidentele overtreding van geringe prioriteit kan een mondelin-
ge waarschuwing door controlerende politie-ambtenaren voorafgaan aan de 
eerste stap. 43° Dat dit ook gebeurt blijkt onder andere uit de evaluatie van het 
Amsterdamse beleid: 'vooral bij de lichte overtredingen van de richtlijnen, bij-
voorbeeld de affichering, komt het voor dat een waarschuwing wordt gegeven 
zonder dat dit tot een sanctie leidt. Een week sluiting wordt dan als een te 
zware straf beschouwd. 431  

> samenvatting 

Omdat gemeenten een steeds grotere rol hebben gekregen bij de regulering 
van coffeeshops onderzochten we eind 2000 en begin 2001 hoe de justitiele 
AH0J-G criteria in een twintigtal gemeenten bestuurlijk wordt gehandhaafd. 

128 	TerwijI in Enschede juist als verduidelijking bij het begrip summiere aanduiding 'hennepblad wordt 
vermeld. 

129 	Dit is wederom het algemene beeld. In Enschede bijvoorbeeld staat hier de kortste sluitingsduur voor 
(4 weken), tegenover bijvoorbeeld 13 weken voor overlast of overtreding van de vijfgramsnorm. 

130 	Rotterdam (maart 1997). 
131 	Bieleman & Snippe (1999). 
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Het landelijk coffeeshopbeleid kent al jarenlang de vijf zogenoemde AH03-G-
criteria. In de lokale praktijk blijkt in de twintig onderzochte gemeenten het 
tegengaan van de verkoop van harddrugs ('H') vaak de hoogste prioriteit te 
hebben. Daarna volgt de bestrijding van overlast ('0') door coffeeshops en 
coffeeshopbezoekers en op de derde plaats staat de controle op het niet ver-
kopen van cannabis aan jongeren - tegenwoordig jongeren beneden de 
18 jaar. 
Met de 'G' (grote hoeveelheden) werd oorspronkelijk gedoeld op de handels-
voorraad, maar later ook wel de maximale hoeveelheid die coffeeshops per 
transactie aan een klant mogen verkopen. Tegenwoordig is dit maximaal vijf 
gram per klant. De controle hierop heeft over het algemeen geen hoge priori-
teit. Nog minder prioriteit stellen gemeenten over het algemeen aan de 'A' van 
affichering. Het sanctiebeleid weerspiegelt deze pioriteitstelling; op overtre-
ding van het harddrugcriterium volgt doorgaans de zwaarste sanctie, terwijI op 
overtreding van het afficheringsverbod dikwijls eerst een mondelinge waar-
schuwing wordt gegeven. In de praktijk van lokaal coffeeshopbeleid gaat het 
dus, in volgorde van prioriteit, tegenwoordig feitelijk om de 'HOJGA-criteria'. 
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In dit hoofdstuk gaan we specifieker in op de situatie in de grensstreek. Vooral 
in de grensgebieden trekken coffeeshops veel klanten uit het buitenland, tot 
ergernis van zowel binnen- als buitenlandse overheden." 2  Hoofdzakelijk van-
wege de kritiek uit het buitenland, die niet zozeer gericht was tegen 'het ge-
bruik ter plekke van cannabis in de Nederlandse coffeeshops als wel tegen de 
import van hoeveelheden die als voorraad kunnen worden beschouwdq" ver-
laagde de overheid de hoeveelheid cannabis die iemand mag kopen van dertig 
naar vijf gram. 134  Verwacht werd dat dit een drempelverhogend effect zou 
hebben op buitenlandse toeristen, omdat het moeilijker zou worden (gebrui-
kers-)voorraden in Nederland aan te schaffen om over de grens mee naar huis 
te nemen. 
Het belangrijkste doel van de vijfgramsnorm is dus afname van het drugtoe-
risme in coffeeshops, met name in de grensstreek. De centrale vraag van dit 
hoofdstuk luidt dan ook: In hoeverre remt de vijfgramsnorm het drugtoeris-
me? 
In ons onderzoek hebben we zes grensgemeenten betrokken, te weten: Arn-
hem, Breda, Enschede, Hulst, Maastricht en Venlo. In vier van deze zes ge-
meenten hebben we extra veldonderzoek verricht, namelijk: Arnhem, Venlo, 
Maastricht en Breda. We kozen voor verdieping in deze vier gemeenten, om-
dat we daar in 1993 ook al onderzoek deden. Zodoende kunnen we nagaan in 
hoeverre zich veranderingen hebben voorgedaan in de lokale situatie. 

132 	In veel van de ons omringende landen is echter een tendens te bespeuren naar een meer liberaal 
drugbeleid, met name op lokaal niveau. In een aantal Duitse deelstaten zijn de gedoogde hoeveelhe-
den verdovende middelen hoger dan de 5 gram (varierend van 10 tot 30 gram) (Rater in: Blom, de 
Dodder & Hessing, 1996. Ook in Belgie wordt het bezit en gebruik sinds kort gedoogd, waarbij geen 
maximale hoeveelheid is vastgesteld. 

133 	TK 1995-1996, 24 0077, nr. 1. 
134 	In eerste instantie overwoog men de verkoop van cannabis aan buitenlanders te verbieden. Dit staat 

echter op gespannen voet met de Grondwet (uitspraak van de President van de Rechtbank in Almelo 
in een beroepsprocedure inzake de gemeente Hengelo). 
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We beginnen met een overzicht van hoe de vijfgramsnorm in de zes grensge-
meenten bestuurlijk gehandhaafd wordt. Vervolgens beschrijven we of en hoe 
deze norm in de coffeeshops in vier van de zes grensgemeenten wordt nage-
leefd. Daarna geven een schets van het coffeeshoptoerisme in dezelfde vier 
grensgemeenten. Dit gebeurt voornamelijk aan de hand van een enquete on-
der coffeeshopbezoekers. Achtereenvolgens bespreken we de ontwikkelingen 
in het coffeeshoptoerisme en in het koopgedrag, hoe softdrugtoeristen met de 
vijfgramsnorm omgaan en tenslotte in hoeverre er sprake is van een eventu-
ele verplaatsing naar andere verkooppunten en vermenging van de soft- en 
harddrugverkoop. 

> bestuurlijke handhaving 
in de grensstreek 

Hoewel de vijfgramsnorm tot doel heeft het drugtoerisme tegen te gaan, gaat 
het om een landelijke, justitiele richtlijn, die daarom ook door gemeenten die 
niet te maken hebben met toerisme in het beleid is opgenomen. Zo zegt een 
verantwoordelijk ambtenaar in Groningen: 'De vijfgramsnorm geldt 'gewoon' 
als gedoogcriterium. Handhaving is moeilijk, maar waar verkoop van meer dan 
vijf gram per klant wordt geconstateerd wordt verbaal opgemaakt. In de raad 
en in de driehoek staat de norm eigenlijk niet ter discussie. Bovendien is het 
een justitieel criterium. Lokaal kun je daar niet van afwijken. Politiek zou je 
daar wellicht voor kiezen, maar dat heeft geen zin als het OM wel strafrechte-
lijk op gaat treden. De vijfgramsnorm maakt dan ook deel uit van ons coffee-
shopbeleid vanwege het felt dat het onderdeel is van de AHOJ-G criteria en is 
niet bewust in het beleid opgenomen met de bedoeling het drugtoerisme te 
bestrijden.' 
Net zou aannemelijk zijn dat de vijfgramsnorm in de grensstreek een hogere 
prioriteit heeft dan in gemeenten zonder drugtoerisme. Al in het vorige hoofd-
stuk zagen we echter dat dit niet het geval is. Naast het feit dat het moeilijk is 
te handhaven lijken de handhavers niet veel vertrouwen te hebben in de vijf-
gramsnorm als instrument om drugtoerisme tegen te gaan. Al voor het ver-
schijnen van de Drugnota attendeerden onder andere korpschefs en korpsbe-
heerders de minister op mogelijke problemen en ongewenste neveneffecten." 5  
Als we naar de grenssteden uit onze steekproef kijken zien we dan ook dat de 
politie in Venlo niet structureel controleert op overschrijding van de vijf-
gramsnorm. Ook in Arnhem en Maastricht vindt geen speciale controle 

135 'Binnen- en buitenlandse softdrugconsumenten [zullen] methoden vinden orn deze regel te omzeilen 
dan wel te saboteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat [zij] als gevolg van dit criterium minder [zul-
len] kopen. Suiten de moeilijkheden die samenhangen met handhaving van deze regel, moet er ern-
stig rekening flee worden gehouden, dat er ongewenste beleidseffecten kunnen optreden: consu-
menten zullen vaker een coffeeshop bezoeken, waardoor de overlast zal toenemen [...] of ze betrek-
ken buitenstaanders bij de aankoop. Zo wordt een lucratieve markt voor (georganiseerde) tussen-
handelaren gecreeerd. Ms de omzet van bepaalde coffeeshops inderdaad zou dalen als gevolg van 
deze maatregel, zou dit als gevolg kunnen hebben dat de exploitant, om zijn omzetverlies te corn-
penseren, harddrugs gaat verkopen.' (Toenmalig) Korpschef R.H. Messing van de regiopolitie Rotter-
darn-Rijnmond, in: Blom et al. (1996). 
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plaats 136 , daar verwacht men meer effect van de (internationale) grenscontro-
les bij het tegengaan van drugtoerisme. De politiemedewerker in Arnhem 
zegt: 'Het heeft geen prioriteit en het is niet te handhaven, omdat het niet is 
te bewijzen. Bovendien moeten er meerdere verklaringen zijn dat een hoe-
veelheid bij eenzelfde shop is gekocht.' 
In Breda is wel eens gerichte opsporing gedaan, maar de prioriteit is laag: 'We 
hebben een aantal keren vertrekkende klanten gevraagd naar de hoeveelhe-
den die ze hadden gekocht. Maar de overschrijdingen vielen wel mee.' 
Aileen in Enschede verricht de politie geregeld gerichte opsporing naar over-
tredingen van de vijfgramsnorm. De politie spreekt op enige afstand van de 
bezochte coffeeshop klanten 'op intuItie' aan, en vraagt of en hoeveel soft-
drugs zij hebben gekocht. Deze controles vinden plaats in het kader van de 
niet-openlijke controles; met name als er signalen zijn dat in de betreffende 
coffeeshop meer dan vijf gram per persoon wordt verkocht. 'Ook zullen politie-
controles van coffeeshops worden gecombineerd met grenscontroles. Daarbij 
zullen kentekens worden doorgegeven van Duitse auto's waarin bezoekers van 
een coffeeshop zijn weggereden. Als in de auto softdrugs worden aangetrof-
fen, dan zal tegen de inzittenden proces-verbaal worden opgemaakt wegens 
uitvoer van softdrugs. Deze aanpak zal ook in de Duitse pers bekend worden 
gemaakt. Op die manier kan het drugtoerisme worden beperkt. Als bij zo'n 
controle blijkt dat in een coffeeshop meer dan vijf gram softdrugs is verkocht 
aan een inwoner van Duitsland, dan zal ook de coffeeshophouder worden ver-
volgd wegens medeplichtigheid aan het misdrijf 'uitvoer van softdrugs'. 137  We-
gens overschrijding is een coffeeshop in Enschede een keer een half jaar ge-
sloten geweest. 138  

> naleving door coffeeshops 

Om vast te kunnen stellen welk effect de vijfgramsnorm heeft, is het van be-
lang te achterhalen of en hoe deze norm door de aanbodzijde van de canna-
bismarkt wordt nageleefd. Daarom hebben we de praktische omgang van cof-
feeshops met de vijfgramsnorm specifiek onderzocht in een aantal grensge-
meenten. 139  De centrale vraag hierbij was: Op welke wijze en in welke mate 
!even coffeeshops in grensgemeenten de vijfgramsnorm na? 

136 	In HuIst is de handhaving van de vijfgramsnorm niet aan de orde, omdat zich daar geen gedoogde 
coffeeshops bevinden. 

137 	Brief van burgemeester Mans aan alle bij de politie Zuid-Twente geregistreerde coffeeshophouders 
(12 februari 1997). 

138 	De grenssteden uit onze steekproef (behalve Hu 1st) hebben relatief veel gedoogde coffeeshops, wat 
de controle op naleving van de vijfgramsnorm en bewijsvoering bij overtreding bemoeilijkt. Een an-
dere situatie bestaat bijvoorbeeld in Roermond, waar officieel slechts twee gedoogde coffeeshops 
zijn. Daar merkte men dat een strikte controle op naleving van de vijfgramsnorm een toename van 
straathandel tot gevolg had. Bovendien werd een deel van de cannabismarkt overgenomen door 
dealpanden waar voorheen alleen harddrugs werden gedeald. Hierdoor heeft de politie de strikte 
controle gestaakt. 

139 	Overwogen is om ook Amsterdam in de specifieke evaluatie van de vijfgramsnorm te betrekken. Het 
aantal coffeeshops is hier echter zo groot, dat het voor consumenten eenvoudig is om te 'shoppen'. 
Bovendien zijn toeristen in Amsterdamse coffeeshops niet zo specifiek 'drugstoeristen' als in de 
grensstreek en is de stad zelf een belangrijke pull-factor (Korf in: Leuw & Marshall, 1994). 
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Het antwoord op deze vraag hebben we gezocht met behulp van interviews 
met coffeeshoppersoneel en observaties in coffeeshops. Omdat we uiteindelijk 
vooral inzicht wilden krijgen in de ontwikkeling van het coffeeshoptoerisme, 
hebben we ons hierbij beperkt tot de vier grensgemeenten die we ook al in 
1993 onderzochten, te weten: Arnhem, Breda, Maastricht en Venlo. In de in-
terviews kwamen onder andere de volgende deelvragen aan de orde: indien 
een coffeeshop inderdaad aan een klant per transactie niet meer dan vijf gram 
verkoopt, blijft de vraag open wat onder een 'transactie' wordt verstaan. Kan 
een bezoeker tijdens zijn verblijf in de coffeeshop meerdere keren achter el-
kaar maximaal vijf gram cannabis kopen? Of moet hij tussen de transacties 
door weliswaar het pand verlaten, maar crag hij meermaals achter elkaar 
maximaal vijf gram cannabis kopen? Of hanteert de coffeeshop als regel dat 
iemand op dezelfde dag niet vaker dan eenmaal vijf gram cannabis kan ko-
pen? En hoe valt zo'n regel dan in de praktijk te hanteren? De observaties 
hadden tot doel om objectief vast stellen welke hoeveelheden cannabis er per 
transactie verkocht worden. Het gaat bier dus om een validering van wat cof-
feeshoppersoneel (subjectief) rapporteert in de interviews. 140  De manier waar-
op we de observaties hebben gedaan, zullen we straks verder uitwerken. In 
februari en maart 2001 hebben we interviews gehouden met coffeeshophou-
ders of coffeeshoppersoneel en werden 29 korte vragenlijsten ingevuld. 141  In 
de vragenlijst kwam aan de orde: de praktische omgang met de vijf-
gramsnorm, de controle van de politie en het effect dat deze regel mogelijk 
heeft gehad op de omzet en het drugtoerisme in het algemeen. 
(Omdat de strikte naleving van de vijfgramsnorm in Roermond nogal wat on-
gewenste neveneffecten met zich mee lijkt te brengen, heeft ook een gesprek 
plaatsgevonden met een coffeeshophouder in Roermond.) 
Vrijwel alle coffeeshops brengen bun klanten op de een of andere manier wel 
op de hoogte van deze regel. De ene helft doet dit door middel van bordjes, 
huisregels, folders en/of flyers (tabel 4.1). De andere helft doet dit echter pas 
wanneer de situatie zich voordoet dat een klant meer dan vijf gram wil kopen. 
We spraken een coffeeshophouder die expliciet aangaf op geen enkele wijze 
de vijfgramsnorm na te leven, dus ook niet door deze regel aan de klant ken-
baar te maken. Het gaat in dit geval om een kleine shop waar nagenoeg nooit 
toeristen komen. "De klanten die bij mij meer dan vijf gram kopen, zijn men-
sen die door hun beroep (leraar, beroepsmilitair) liever niet gezien willen wor-
den in een coffeeshop, en dus een keer in de zoveel tijd een grotere aankoop 
doen. Door deze regel zou dat niet meer mogelijk zijn; dat vind ik dus grote 
onzin." Bovendien weet hij dat de politie deze regel nooit mee neemt in de 
controles. 
Een andere coffeeshophouder attendeert de klant wel op de risico's maar leeft 
uit principe de vijfgramsnorm niet strikt na. Hij verkoopt maximaal vijf gram 

140 	Het leek ons niet gepast cm de feitelijke handhaving van de vijfgramsnorm in het kader van een 
onderzoek voor het Ministerie van Justitie door middel van koop door de onderzoekers empirisch te 
toetsen. 

141 	De verdeling over de vier steden is als volgt: Arnhem: 8, Breda: 5, Maastricht: 13, Venlo: 3. Niet 
net alle respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld is ook een interview gehouden. In Maas-

tricht is de lijst bijvoorbeeld door de VOCM (Vereniging Officiele Coffeeshops Maastricht) verspreid 
onder haar leden. Aileen met een aantal leden van het dagelijks bestuur heeft nog een face-to-face 
gesprek plaatsgevonden. 
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per zakje, waarbij het aantal zakjes echter ongelimiteerd is. "Zolang de politie 
geen zware maatregelen neemt en geen controles uitoefent, laat ik de klant 
beslissen hoeveel hij of zij wil kopen. Krijg je je wiet niet in de ene shop, dan 
wel in de andere. Je klanten verliezen wil je niet, dus je bent verplicht om mee 
te gaan. Uiteindelijk bepaalt de klant nog altijd hoeveel hij wil kopen, gelukkig 
maar!" Nog eens twee coffeeshophouders geven aan dat zij (buiten het ken-
baar maken aan de klant) geen verdere maatregelen nemen om de regel na te 
leven, omdat de politie er toch niet op controleert. 
Hier staan vier coffeeshops tegenover waarvoor het kenbaar maken van de 
regel blijkbaar op zich meestal reeds voldoende is. Zij zeggen dat het bijna 
niet voorkomt dat een klant meer dan vijf gram wil kopen. Hiervan hebben er 
drie voornamelijk Nederlandse klanten. Een van deze coffeeshophouders 
merkt op: 'Ik heb genoeg Nederlandse klanten. Als buitenlanders moeilijk 
gaan doen stuur ik ze gemakkelijk weg.' In het vierde geval draait men wel 
voor een groot deel op toeristenomzet, maar wordt een soepeler interpretatie 
van het begrip 'transactie' gehanteerd; namelijk als 'vijf gram per klant per 
afrekening'. Wanneer een klant niet in een keer meer dan vijf gram mee 
krijgt, dan nog zou hij later op een dag terug kunnen komen. In het vorige 
hoofdstuk kwam al aan de orde dat vanwege dit felt een strikte naleving van 
de vijfgramsnorm eigenlijk alleen mogelijk is met een registratiesysteem. 
Slechts twee van de 29 geinterviewde coffeeshophouders hanteren zo'n sys-
teem. Voor de overige coffeeshops betekent het dat, wanneer zij voornemens 
zijn deze regel na te leven, zij moeten onthouden aan wie zij op een dag lets 
hebben verkocht. Ongeveer de helft van de coffeeshophouders doet dit niet; 
zij volstaan met het kenbaar maken van de regel in voorkomende gevallen 
(tabel 4.2). 

tabel 4.1   hoe brengt u uw klanten op de hoogte van deze maatregel? 

r— N 	% 

door middel van bordjes/huisregels/folders c. q. voorlichtingsflyers 

wanneer iemand meer wil kopen, leg ik uit dat het niet mogelijk is 

niet 

14  48%  

14  48%  

1 , 3% 

tabel 4.2   hoe handhaaft u deze regel? (n=29) 

met, het komt bijna niet voor dat klanten meer dan 5 gram willen kopen 

niet, want de p0//tie controleert er toch niet op 

niet, het is voor de klant zijn eigen risico 

ik maak gebruik van een registratiesysteem 

ik probeer zoveel mogelijk de gezichten te onthouden en spreek een 
klant aan wanneer hij/zij op dezelfde dag nog eens terugkomt 

anders: als mijn personeel meer per transactie doet vliegen ze eruit 

geen antwoord 

r- N r— % 

4 

5 

2 

11 

1 
3 

14% 

17% 
7% 

7% 

38% 

3% 

10% 
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—N — % 

I max. 5 gram per klant per betaling 	 10 	34°/o 

max. 5 gram per klant per bezoek aan de coffeeshop 	 7 	2404 

max. 5 gram per klant per dag 	 10 	34% 

enders: max. 5 gram per zakje, ongelimiteerd aantal zakjes per klant 	 1 	3% 

geen antwoord 	 1 	3%  

L soepele hantering van de vijfgramsnorm 
tabel 4.4 	(meerdere antwoorden mogelijk) 

—N  —% 

I lk kijk of een klant met meerdere personen in de zaak is en bepaal of de 	7 	240/ 
totale hoeveelheid niet boven de 5 gram per persoon uitkomt 

als het niet al te ver boven de 5 gram uitkomt, knijp ik we/ eens een 

	

5 	17% 
oogje dicht 

als het bekenden/vaste klanten zijn knijp ik we/ eens een oogje dicht 	 5 	17%  

ze mogen meer kopen onder voorwaarde dat ze daarna meteen de zaak 

	

3 	10% 
verlaten 

ze mogen later op de dag nog eens terugkomen onder voorwaarde dat zij 

	

6 	21% 
de eerste koop niet meer bij zich dragen 

ik hanteer deze regel alleen bij toeristen, niet bij Nederlanders 	 0 	0%  

Dat naleving in de praktijk moeilijk haalbaar is, blijkt ook uit het felt dat voor 
ruim de helft van de coffeeshophouders een 'transactie in de praktijk neer-
komt op hetzij vijf gram per persoon per betaling, hetzij vijf gram per bezoek 
aan de coffeeshop. Anderen hanteren in de praktijk een maximum van vijf 
gram per klant per dag (tabel 4.3). Er is dus geen eenduidige definitie van het 
begrip 'transactie'. 
Kan men de gedachte achter een aantal andere gedoogcriteria nog wel waar-
deren, de vijfgramsnorm wordt door de coffeeshophouders zonder uitzonde-
ring als zinloos en onredelijk beschouwd. Dat maakt het voor hen moeilijk de 
regel te 'verkopen' aan klanten, waar ze als ondernemers een goede relatie 
mee willen houden. Die gaan discussies aan en verwijten de coffeeshophouder 
der een starre bureaucratische houding. Klanten hebben overigens zelf ook 
hun methoden ontwikkeld om deze controle te omzeilen. Zij wachten bijvoor- 

tabel 4.3 1— wat verstaat u  in de praktiik  onder itransactie•? (n=29) 

tabel 4.5 	 controleert de pal/tie oak op de vijfgramsnorm? (n = 29) 

r------ 
) JA(ALTDD) 

SOMS 

NOWT 

BREDA 

2 

AASTRICHT r VENLO r  TOTAAL 

2 7 

9 
13 

24%  
31°/o 
45 0/o 
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beeld de shiftwisseling van het personeel af. In Roermond, waar niet zoveel 
mogelijkheden zijn om uit te wijken naar andere shops, probeerden klanten 
herkenning te voorkomen door met zonnebril en pet een tweede maal vijf 
gram te kopen. 
Zo ontstaat er ook bij coffeeshops zelf als het ware een soort 'gedoogbeleid'. 
Een kwart van de coffeeshops verkoopt wel eens meer dan vijf gram cannabis 
aan een persoon, wanneer eerst is vastgesteld dat de klant met meerdere per-
sonen in de zaak is en nadat is bepaald of binnen deze groep de totale hoe-
veelheid niet de vijf gram per persoon overstijgt. Ook zijn coffeeshops wel 
eens wat soepeler wanneer de totale hoeveelheid niet al te ver boven de vijf 
gram uitkomt of wanneer het vaste klanten of bekenden zijn. Geen van de on-
dervraagden hanteert overigens een aparte norm bij niet-toeristen (tabel 4.4). 
Wel zegt een coffeeshophouder dat hij alleen aan 'nette' mensen meer dan vijf 
gram verkoopt, omdat de mensen die de politie 'afvangt' meestal voldoen aan 
de stereotype druggebruiker. 142  

De vrijheid die in dit geval genomen wordt, is dus afhankelijk van de opspo-
ringspraktijk van de politie. Dat is ook het geval wanneer men aan de klant 
meer verkoopt, onder voorwaarde dat de klant na aanschaf de zaak meteen 
verlaat, of de klant de mogelijkheid laat later op de dag nog eens terug te ko-
men onder voorwaarde dat hij de eerste aankoop niet meer bij zich draagt 
(althans wanneer dit de maximale toegestane hoeveelheid betreft). 
Door het geringe draagvlak is naleving van de vijfgramsnorm door coffee-
shophouders sterk afhankelijk van de intensiteit van controle door de politie. 
Een coffeeshophouder die aangeeft de vijfgramsnorm heel streng te hanteren 
- voor zijn personeel volgt op overtreding onmiddellijk ontslag - doet dit 
hoofdzakelijk omdat hij scherper in de gaten wordt gehouden dan andere cof-
feeshops, niet omdat hij naleving van de regel zelf van belang vindt. 
We vroegen ook hoe vaak de coffeeshops door de politie werden gecontroleerd 
en of die dan ook op de vijfgramsnorm controleerde. De antwoorden hierop 
laten een zeer gevarieerd beeld zien, ook binnen de afzonderlijke steden. Het 
gemiddelde aantal controles komt overeen met de gegevens van de politie en 
gemeenten, namelijk vier keer per jaar per shop, maar per coffeeshop ver-
schilt dit sterk (tabel 4.5). De ene exploitant zegt nooit controle te krijgen, de 
ander heeft het over twintig keer per jaar. Maastricht laat wat controle het 
meest regelmatige beeld zien; elke coffeeshop wordt minimaal wel een keer 
per jaar gecontroleerd, altijd door politie in uniform. Arnhem laat het meest 
gevarieerde beeld zien; er wordt volgens een aantal coffeeshophouders ook in 
burger gecontroleerd. 
Tijdens de interviews is de ook indruk ontstaan dat de coffeeshophouders in 
Arnhem het meest onzeker zijn over hun rechtspositie. Een van hen merkt op: 
"De laatste vijfeneenhalf jaar heb ik drie keer controle gehad van de politie. 
De laatste twee maanden ook drie keer. De reden is: de burgemeester gaat 
met pensioen." 143  Hij meent dat er sprake is van rechtsongelijkheid, omdat in 
elke gemeente een ander beleid wordt gevoerd. "De burgemeester van Arn-
hem is heel anders bezig dan de rest van Nederland." 

142 	Mensen met dreadlocks, piercings of afwijkende kleren worden hier bijvoorbeeld dikwijls mee geas- 
socieerd. 

143 	Dit is inmiddels ook gebeurd. 
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—N —% 	 _ 

I zij spreken de aanwezige klanten in de zaak aan en vragen hoeveel 
ze hebben gekocht 	 2 	12% 

zij vangen vertrekkende klanten at en vragen dan hoeveel ze heb- 
ben gekocht 	 10 	63% 

zij vragen klanten hun zakken leeg te ha/en en/of ze in bun bagage 
mogen kijken 	 3 	19% 

zij doen soms niet-openlijke controles in burger, waarbij ze naleving 	
60  van de regel controleren 	 1 	/0  

zij gaan 'de boeken na 	 3 	19% 

zij vragen alleen aan toeristen hoeveel ze hebben gekocht, niet aan 
Nederianders 	 2 	12% 

als bij grenscontroles meer wordt aangetroffen vragen zij naar de 
herkomst 	 7 	44% 	I 

	1 
anders: vragen coffeeshophouder 	 1 	60/0  

	

i 	

Scherpe controle van de politie heeft enerzijds te maken met de mate van 
overlast en andere 'aanwijzingen' die over een coffeeshop binnenkomen. An-
derzijds is het waarschijnlijk dat in de steden waar nog een aantal coffeeshops 
moet 'uitsterven', de coffeeshops op ongewenste locaties scherper in de gaten 
gehouden worden om met zoveel mogelijk bewijslast dit proces sneller te laten 
verlopen, vooral wanneer het onderwerp op de politieke agenda snot.'" Con-
trole op de vijfgramsnorm, hoewel het in het algemeen geen hoge opsporings-
prioriteit heeft, kan hierbij ondersteuning bieden. Hoewel de coffeeshophou-
ders in veel gevallen op de hoogte zijn van het felt dat controle op de vijf-
gramsnorm geen prioriteit heeft bij de politie, blijven de meesten voorzichtig. 
Zil durven er niet klakkeloos van uit te gaan dat er toch geen controle zal vol-
gen. Ruim de helft van de coffeeshops geeft aan dat er toch in elk geval soms 
gecontroleerd wordt op naleving van de vijfgramsnorm. Dit gebeurt meestal 
door klanten at te vangen en te ondervragen, of aan de grens te vragen naar 
de herkomst van de aangetroffen cannabis (tabel 4.6). 

I hoe controleert de politie de vijfgramsnorm? (meerdere antwoorden 
tabel 4.6   mogelijk) 

tabel 4.7  
 komen er sinds de invoering van de vijfgramsnorm meer of minder 
toeristen in uw zaak dan voorheen? 

r AR NH EM r BREDA r- MAASTRICHT r VENL 0 r TOT A ALr% 

I MEER TOERISTEN 

ONGEVEER 
EVENVEEL 

MINDER TOERISTEN 

3 

3 
-- 
2 

1 

3 

1 

6 

5 

1 2 

11 

11 

6 

38% 

38 0/0 
-- 
21°6 

144 	In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat het uitsterfproces in veel gemeenten minder snel ging dan ver- 
wacht, mode omdat de overlastklachten sterk waren afgenomen. 
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De centrale vraag van dit hoofdstuk is, of de vijfgramsnorm het drugtoerisme 
afremt. In de interviews met de beleidsmakers en handhavers van de vier 
grensgemeenten waar we ons verder op richten vroegen we naar het effect 
dat zij signaleerden. Harde cijfers konden zij moeilijk geven, maar men heeft 
over het algemeen niet de indruk dat de vijfgramsnorm het beoogde effect 
heeft gesorteerd. 
In Enschede is niet gebleken dat er de laatste jaren veel is veranderd. Hoewel 
de politie desgevraagd onderkent dat 'het instellen van de vijfgramsnorm dus 
zonder gevolgen is gebleven met betrekking tot het aantal grensoverschrijdin-
gen van de drugtoeristen' vindt zij het voor plaatsen met drugtoerisme wel 
een goede maatregel. 
In Maastricht wordt over het tegengaan van het (soft)drugtoerisme in de eva-
luatienota gesteld dat 'gelet op het felt dat Maastricht nog dagelijks bezocht 
wordt door duizenden (drug)toeristen is de conclusie ten aanzien van deze 
doelstelling helder: wij zijn er niet in geslaagd om anno 2000 het aantal 
drugtoeristen te verminderen. 445  
De politie in Arnhem heeft wei het idee dat het aantal Duitsers dat drugs in 
Arnhem haalt is afgenomen, maar dat heeft meer te maken met strakke 
grenscontroles van de douane een aantal jaar geleden. Wanneer toeristen tij-
dens deze controles een grote hoeveelheid cannabis bij zich hadden (maar dan 
ging het over enkele honderden grammen) werd proces-verbaal opgemaakt. 
In Breda zijn geen officiele cijfers voorhanden over de toe- of afname van het 
drugtoerisme. Maar volgens de politie is er in elk geval geen sprake van afna-
me. 'Het is een komen en gaan van Franse kentekens.' 
In Venlo kan men evenmin een inschatting maken van het gemiddelde aantal 
drugtoeristen maar wel stelt de ambtenaar: 'Er wordt over gedacht om het 
aantal coffeeshops in 2001 uit te breiden. In de praktijk blijkt duidelijk dat het 
aantal van vijf de markt niet aan kan.' Er zijn ook plannen om deze coffee-
shops buiten de stad, vlak aan de grens te situeren. 

> > 	 ONTWIKKELINGEN VOLGENS COFFEESHOPS 

Wanneer de regel het beoogde effect heeft gehad, zouden coffeeshops dit als 
eersten moeten merken. Hoe kijken zij aan tegen de ontwikkelingen in het 
softdrugtoerisme sinds het invoeren van de vijfgramsnorm? De algemene te-
neur is bepaald niet positief. "Ik vind het beleid zinloos, de mensen die meer 
willen kopen komen er toch wel aan, door handel op straat bijvoorbeeld. Dan 
kan het beter in de coffeeshop gekocht worden" meent iemand. Een andere 
coffeeshophouder zegt: "Geen toerist rijdt 600 kilometer voor vijf gram. Daar-
om moet hij meer coffeeshops af. Daardoor ontstaat meer toeloop op coffee-
shops, dat betekent meer beweging en dus meer '(over)last'." 
De meerderheid zegt dat sinds de invoering van de vijfgramsnorm evenveel of 
meer toeristen in hun zaak komen (tabel 4.7). 

145 

> ontwikkelingen in het softdrugtoerisme 

Maastricht (oktober 2000). 
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evolgen van de vijfgramsnorm volgens coffeeshophouders 
tabel 4.8 	I 	 ?

meerdere antwoorden mogelijk) 

—N —% 

I door de vijfgramsnorm is de drempel om naar Nederland te komen voor 
toeristen groter geworden 	 1 	3% 

door de vljfgramsnorm komt men net zo vaak als voorheen in Nederland, 
maar men koopt gemiddeld minder 	 5 	17% 

door de vilfgramsnorm komt men vaker naar Nederland 	 18 	62% 

door de vijfgramsnorm duren de bezoeken aan Nederland !anger 	 3 	10% 

door de vijfgramsnorm koopt men vaker op straat of op illegale verkoop- 
punten 	 17 	59% 

de gemiddelde toerist koopt niet meer dan vijf gram, ook als die regel er 
niet zou zip 	 2 	7% 

veranderingen in de aard en omvang van het drugtoerisme hebben andere 
oorzaken: 	 7 	28% 

- 	De mensen die wat meer willen hebben bezoeken meerdere shops/ 
 

men koopt meerdere malen. 	 2 

Verandering van beleid in buitenland. 	1 
Het aantal 'blowers 	neemt nog steeds toe! Of ze nu maar vijf gram 
per keer mogen kopen of Met, het zal hun gedrag filet veranderen / 	2 
geen verschil. 
Vroeger kwam een buitenlander halen en nu komen zijn vrouw en 
buren ook mee 	 1 

Naar miln mening zullen de 'grote' kopers toch kunnen blijven kopen 
bij de 'grote' verkopers. Deze markt is niet weg te vagen met een 	 1 
beleid op laag niveau. Oftewel: de aandacht wordt verkeerd gericht. 

Slechts den van de onderzochte coffeeshophouders meent dat de drempel om 
naar Nederland te komen groter is geworden voor toeristen. Twee vinden dat 
er geen verschil is. De meesten denken echter dat drugtoeristen nu vaker naar 
Nederland komen. En dot toeristen nu ook vaker op straat of op (andere) ille-
gale verkooppunten cannabis aanschaffen (tabel 4.8). 

tabel 4.9 geschatte cannabisverkoop in 4 grensgemeenten 2000/1993 

PER WEEKEND IN 2000 
TOERISTEN PER 

WEEKENDRACI 
VERSCHIL 

r-TOTAAL riCIERISTEN r- 2000 	r  10113 	r-T 0 V 1003 FN.. PRIJSCORRECTIE •  

ARNHEM 

BREDA 

VENLO 

MAASTRICHT 

TOTAAL 

	

1950t 1 100 	+77% 

	

18 4731 1 800 	+ 926% 

	

36 6451 16 000 	+129°/a 
55 418 

186 470 	5 850 

153 544 	55 418 

109 935 109 935 138 0501 

517 0651 391 425 

995 1291 562 628 

+ 40% 

+ 710% 

+ 81% 

130 4751 25 0001 	+ 421%1 	 + 312% 

187 543I 43 9001 	+ 327% 	 + 237% 

alleen bekend voor hasj: die erd 26.7% duurder. 
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>> 	OMZET VAN COFFEESHOPS IN DE GRENSSTREEK 

Wanneer de vijfgramsnorm het drugtoerisme afremt, is het aannemelijk dat de 
gemiddelde omzet in de coffeeshops sinds de invoering ervan is gedaald. Of 
dit ook het geval is gaan we na met behulp van gegevens uit het onderzoek 
dat we in 1993 deden naar drugtoerisme in de grensstreek. We verrichtten 
destijds observaties en klantentellingen in coffeeshops in vier grensgemeenten 
(Arnhem, Breda, Maastricht en Venlo), 146  waarmee een schatting kon worden 
gemaakt van de gemiddelde omzet. Daarmee beschikken we over gegevens 
uit de periode dat de maximumgrens nog 30 gram per transactie was. 

Om een vergelijking te kunnen maken deden we volgens een soortgelijke 
methode opnieuw observaties en klantentellingen in deze vier steden. Voor de 
klantentellingen werden we geInspireerd door een methode die Jansen (1989) 
eerder toepaste in coffeeshops in de binnenstad van Amsterdam. Uitgangspunt 
vormt de verkoop van hasj en marihuana per half uur. 147  In ons onderzoek in 
de grensstreek van 1993 werd van deze halfuurtellingen bijgehouden op welk 
tijdstip en op welke dag zij werden uitgevoerd om te kunnen corrigeren voor 
piekinvloeden. Door de halfuurtellingen te vermenigvuldigen met de ope-
nings(half)uren, verdeeld naar hoge en lage omzeturen werd een schatting 
gemaakt van het aantal klanten en de omzet van een coffeeshop per dag. De-
ze cijfers werden vervolgens omgerekend naar de omzet in alle coffeeshops 
binnen dezelfde gemeente. Daarbij hielden we rekening met het type coffee-
shop: klein, middelgroot en groot. 148  

In december 2000 en januari 2001 deden we in de genoemde vier grensge-
meenten in totaal 57 halfuurtellingen in 21 coffeeshops. In grote, middelgrote 
en kleine coffeeshops werden steeds halfuurtellingen gedaan op verschillende 
dagdelen ('s ochtends, 's middags en 's avonds) in het weekend (vrijdag, za-
terdag en zondag). Tijdens de tellingen werd steeds bijgehouden of de koper 
een 'softdrugtoeristi was of niet. 
In totaal bedroeg de geschatte cannabisverkoop aan softdrugtoeristen in de 
coffeeshops van de vier grenssteden ongeveer 190.000 gulden per weekend-
dag. Dit is ruim het viervoudige van de verkoop in 1993. Rekening houdend 
met de prijsstijging (zie later in dit hoofdstuk) verkochten de coffeeshops in 
2000 ruim drie keer zoveel cannabis aan softdrugtoeristen als in 1993. 149  De 
(relatieve) stijging in de cannabisverkoop aan softdrugtoeristen is het laagst in 
Arnhem en veruit het hoogst in Breda. De verkoop aan softdrugtoeristen is, 
net als in 1993, duidelijk het hoogst in Maastricht (tabel 4.9). 150  

146 	Korf et al. (1993). 
147 	Jansen (1989). 
148 	Indeling op basis van grootte van de coffeeshop, het aantal klanten en de omzet. 
149 	Een potentieel probleem bij deze vergelijking is dat we in 1993 de tellingen deden in de zomer (juni 

en juli) en in 2000 in de winter. Het is echter aannemelijk dat de verkoop in de zomerperiode eerder 
hoger is dan in de winterperiode. Bovendien blijkt de gemiddelde halfuuromzet in december 2000 
(totaal 261 gulden; toeristen 139 gulden) vrijwel gelijk aan die in januari 2001 (totaal 230 gulden; 
toeristen 121 gulden). 

150 	Critici vreesden dat exploitanten door de vijfgramsnorm zoveel omzetverlies zouden lijden dat zij ter 
compensatie harddrugs zouden gaan verkopen (zie voetnoot 4). Dit mogelijke negatieve gevolg is 
hiermee ook uitgebleven. 
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In tegenstelling tot wat uit onze verkoopschattingen blijkt, zeggen coffeeshop-
houders in het algemeen niet dat hun omzet aan toeristen is gestegen (tabel 
4.10). Ook de totale omzet is volgens hen door de bank genomen gelijk geble-
ven (tabel 4.11). Het beeld Oat Maastrichtse coffeeshophouders schetsen komt 
het best overeen met de geconstateerde stijging van de cannabisverkoop vol-
gens onze halfuurschattingen. 

151 

L is de omzet die ban toeristen wordt behaald sinds die tijd gestegen, 
tabel 4.10 	gelijk gebleven of gedaald (afgezien van de normale prijsinflatie)? 

r ARNHEM y- BREDA r- MAASTRICHT r— VENLO 	r TOTAAL 

1MEER OMZET 

tO _JONGEVEER 
EVENVEEL 

'1'1 	MINDER omzEs 
Ill _ 	_ 	_ 

iMEER OMZET 

2 	ONGEVEER 
> 	EVENVEEL 

r 	MINDER OMZET 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

4 

3 

1 

> softdrugtoeristen 

3 

6 

5 

2 

5 

14 

7 

17% 

48% 

24% 

) 	 is uw totale omzet sinds die tijd gestegen, gelijk gebleven of ge- 
tabel 4.11 	daald (afgezien van de normale prijsinflatie)? 

r ARNHEM r BIRSDA e- MAASTRICHT r VENLO 	r TOTAAL r% 

9 

10 

31%  

35% 
-- 
28% 

Nu gaat de vergelijking met onze schattingen enigszins mank. Bij de tellingen 
maakten we namelijk een vergelijking met de cijfers van 1993, terwiji de vijf-
gramsnorm pas in 1996 inging. Bovendien werd bij de tellingen geen rekening 
gehouden met inflatie, terwiji we de coffeeshops vroegen dit wel te doen. 
Kortom: het ligt in de rede dat de coffeeshops niet zo'n sterke stijging rap-
porteren als naar voren komt uit een vergelijking van de tellingen van 1993 en 
nu. Maar dit neemt niet weg dat het er sterk op lijkt dat de coffeeshops 'stra-
tegische' antwoorden hebben gegeven op onze vraag naar de ontwikkelingen 
in hun eigen omzet. Kijken we namelijk naar het percentage van de verkoop 
dat volgens de coffeeshops voor rekening komt van toeristen, dan blijken deze 
opvallend dicht in de buurt te komen van de geobserveerde percentages bij 
onze tellingen.'" 

De mate waarin het door de overheid beoogde doel van afname van drugtoe- 
risme wordt bereikt, is ook afhankelijk van hoe consumenten met de vijf- 

Zo zeggen de geinterviewde coffeeshophouders in Breda dat 25-30% van hun verkoop bestemd is 
veer toeristen, terwijI dit volgens onze tellingen 36%. In Maastricht kopen toeristen volgens de cof-
feeshops gemiddeld 7 4 °/o van de cannabis en volgens onze tellingen is dit 76%. En in Venlo gaat het 
cm respectievelijk 72% en 80%. 
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gramsnorm (kunnen) omgaan. Daarom hebben we in de vier eerdergenoemde 
grensgemeenten ook een onderzoek gedaan onder softdrugtoeristen. Met de 
resultaten hiervan wilden we enerzijds - vanuit een ander perspectief - een 
antwoord geven op de algemene onderzoeksvraag in hoeverre de vijf-
gramsnorm het drugtoerisme afremt. Anderzijds wilden we met deze inter-
views de volgende vragen beantwoorden: 
• in hoeverre is sinds de invoering van de vijfgramsnorm het type soft-

drugtoeristen in de grensstreek veranderd? 
• op welke wijze gaan softdrugtoeristen om met de vijfgramsnorm? 
• stimuleert de vijfgramsnorm de verkoop van cannabis aan softdrugtoe-

risten op andere punten? 

In het kader van het eerdergenoemde onderzoek dat we in 1993 deden naar 
drugtoerisme in de grensstreek interviewden we onder andere 213 softdrug-
toeristen in de vier grensgemeenten (Arnhem, Breda, Maastricht en Venlo). 
Dat onderzoek hebben we in december 2000 herhaald, althans voor zover van 
belang voor de huidige vraagstelling. Daarnaast stelden we enkele aanvullen-
de vragen. 
Net als in 1993 definieerden we drugtoeristen als volgt: `niet in Nederland ge-
vestigde druggebruikers die voor kortere tijd (maximaal enkele dagen) in Ne-
derland verblifven om drugs te kopen en/of te consumeren en dan weer terug-
keren naar het land waar zij gevestigd zijn." 52  

Uit de aanwezige toeristen in een coffeeshop is een steekproef getrokken vol-
gens het toevalsprincipe. Elke derde binnenkomende toerist werd om mede-
werking gevraagd. Bij groepen tot en met vier personen is de lijst slechts door 
een persoon ingevuld, bij groepen van vier tot en met acht personen door 
twee personen. Binnen zo'n groep werd door middel van een eenvoudig spel-
letje (dobbelsteen gooien, boter kaas en eieren) bepaald wie de respondent 
zou worden. De interviews werden gehouden in verschillende coffeeshops, met 
dien verstande dat een redelijk deel van de klantenkring uit toeristen bestond. 
Dit waren veelal de coffeeshops die in het centrum zijn gelegen. In Arnhem 
was het niet eenvoudig coffeeshoptoeristen te vinden; deze stad wordt blijk-
baar niet zo veelvuldig door hen bezocht. Maastricht gaf op dit punt de minste 
problemen; mede omdat deze stad relatief veel coffeeshops heeft. Hoewel 
sommige coffeeshophouders bang waren dat de klanten het niet prettig zou-
den vinden om gelnterviewd te worden, was dit niet de ervaring van de inter-
viewers. Over het algemeen maakten de toeristen nauwelijks of geen principi-
ele bezwaren tegen medewerking en vonden zij het zelfs leuk om mee te wer-
ken. Degenen die weigerden gaven meestal als reden 'te stoned' te zijn of 
geen zin te hebben. Sommigen vonden de vragenlijst te lang of hadden geen 
tijd. Wet wekten sommige vragen tijdens het invullen van de lijst wat arg-
waan, zoals de vraag of men de aangeschafte softdrugs mee naar huis nam. 
Hoewel de interviewers steeds hebben benadrukt dat het onderzoek anoniem 
was en dat de antwoorden niet tegen hen konden worden gebruikt, is het mo-
gelijk dat niet iedereen deze vraag eerlijk heeft ingevuld. Het is echter niet 
aannemelijk dat dit in 1993 anders was. 

152 Korf et al. (1993). 
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tabel 4.12 L 	- enquetes per stad 1993 - 2000 

r 1993 r 2000 

1- ,WNHEti 

BREDA 

mAASTRICHT 

vENL0 

tabel 4.13 	vergehlking algemene kenMerken softdrugtoeristen 1993 - 2000 

GESLAGFIT 

LEEFTIJD 

NATIONAL ITE IT 

WEAK EN STUDIE 

LEEFTIJD 

11.3°/o (n = 24) 

24.4% (n = 52) 

23.5°/o (n = 50) 

40.8°/a (n = 87) 

18-20 MAR 

21-25 MAR_ 

26-30 MAR 

31 EN DUPER 

AANDEEL MANNEN 

MIN - MAX 

GEM IDDELD 

DUITS 

BELGISCH 

FRANS 

OVERIG 

Gest. ACHT --JAANDEEL MANNEN 

WERK 

STUDIE 

ALLEBEI 

GEEN WERK OF STUDIE 

78.4% I 71.9% I 80.7% 

13.2°/o (n = 32) 

24.0% (n 58) 

23.1°/o  (n = 56) 

39.7°/o (n = 96) 

993(N = 213) 

82% 

16 - 45 jaar 

23.7 Aar 

18 - 63 par 

24.8 par 

45% _ 
21°/o 
18% 
16% 

49% 
15% 
25% 
11% 

51% 

35%. 

9°/o 

2000(N = 242) 

I 	 leeftijd, geslacht en nationaliteit van de softdrugtoeristen, per 
tabel 4.14 	stad (2000) 

82.1% 

78°k 

55% 
i27% 

13% 
5% 

TOTAAL rARNHEM r-BREDA r-MA A STRICH TrVEN LC 

77.1% 

J 30.7% 

38.7% 

16.8% 

13.9% 

34.4% 

34.4°k 

12.5% 

18.8% 

33.3% 

47,4°k 

14.0% 

5.3% 

42.9°/o 

41.1°/o 

5. 4°/o 

10. 7°/o 

20.4°/o 

33.3°/o 

26.9°/o 

19.4°/o 

DUITS 

BELGISCH 
NATIONALITEIT 

FRANS 

OVERIG 

48.8°/o 	75.0°/o 	0.0% 

15.3°/o 	0.0% 	5.2% 

25.2% 	9.4°/o 84.5°/o 

10.7°/o 	15.6% 10.3% 

19.6°/o 	86.5°/a 

58.9 0/o 	1.0% 

16.1°/a 	0.0% 

5.4°/o 	12.5°/o 
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Bij de volgende paragrafen moeten we overigens wel een kanttekening plaat-
sen: we hebben, net als in 1993, alleen softdrugtoeristen in coffeeshops on-
derzocht. We kunnen niets zeggen over eventuele verschuivingen die buiten 
het coffeeshopcircuit hebben plaatsgevonden 

>> 	STEEKPROEF 

In de maand december 2000 hebben in totaal 252 coffeeshopbezoekers een 
vragenlijst ingevuld. De gegevens van 10 respondenten zullen niet worden 
meegenomen in de analyses 153 , zodat er een uiteindelijke (netto) steekproef 
van 242 softdrugtoeristen overblijft. De verdeling over de vier steden is ver-
gelijkbaar met die in 1993 (tabel 4.12). 
De steekproef bestaat voor ruim driekwart uit mannelijke softdrugtoeristen. 
De leeftijd loopt uiteen van 18 tot 63 jaar, met een gemiddelde van 24.8 jaar. 
lets meer dan de helft werkt; ruim een kwart studeert en de meeste anderen 
doen beide. Slechts een enkeling heeft geen betaalde baan en studeert ook 
niet. Bijna de helft van de softdrugtoeristen heeft de Duitse nationaliteit, een 
kwart is Frans, één op de zes is Belgisch en de rest heeft een andere nationa-
liteit (tabel 4.13). 154  De huidige steekproef komt wat betreft geslacht, leeftijd, 
nationaliteit en werk of studie vrij goed overeen met de steekproef van soft-
drugtoeristen uit 1993 (tabel 4.13). 
In tegenstelling tot 1993 zijn er nu geen softdrugtoeristen beneden de 18 jaar. 
De leeftijdsverdeling van de coffeeshopbezoekers in 2000 verschilt licht van 
die in 1993 (figuur 4.1). 1 " De gemiddelde leeftijd verschilt echter niet. 
De vier steden trekken een verschillend publiek aan (tabel 4.9). Dit heeft 
vooral te maken met de geografische ligging: bij de grens met Duitsland of 
met Belgie (en zodoende ook niet zo ver van Frankrijk). 

• In Arnhem gaat het voor 
driekwart om Duitsers en is 
bijna 70% tussen de 18 en 
de 25 jaar. 

50%   	• In Venlo zijn de Duitsers 
nog sterker vertegenwoor- 

40% -I-- 	 I 	I 	 
digd en is ruim de helft tus- 

30% 	_ _ 1.1-7-77-1 	 sen de 18 en 25 jaar. 
• In Breda werden vooral 
Fransen aangetroffen en is 
ruim 80% tussen de 18 en 
de 25 jaar. 
• In Maastricht vormen 
Belgen de grootste groep en 
is ook ruim 80% tussen de 
18 en 25 jaar. 

figuur 4.1 I 	 leeftijdsverdeling 

20% 

10% 

0% ----- 

01993 112000 

t/m 20 	21 t/m 25 26 t/m 30 	ouder 

153 	Zes bezoekers voldeden niet aan de definitie van drugtoerist. Het betrof hier vier Amerikanen en 
twee Australiers die in Nederland studeerden of om een andere reden langdurig (twee maanden tot 
twee jaar) in Nederland verbleven. Drie bezoekers hadden de vragenlijst niet volledig ingevuld en 
den bezoeker gaf onbetrouwbare antwoorden. 

154 	Onder andere Turks (in Duitsland woonachtig; n=7), Brits (n=4), Amerikaans (n=3), Deens (n=2) 
en Oostenrijks (n=2). 

155 	X2 =8.26, df=3, p = .041 
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Ook de cannabiscarriere van de softdrugtoeristen uit 1993 is vergelijkbaar met 
die van de huidige steekproef. Vrijwel alle softdrugtoeristen van 2000 hadden 
al eerder cannabis gebruikt: slechts drie bezoekers gebruikten op de dag van 
ondervraging voor het eerst. De gemiddelde leeftijd waarop de anderen hun 
eerste cannabis gebruikten was 16.8 jaar." 6  Dit is gemiddeld 7.9 jaar gele-
den."7  In de meeste gevallen gebeurde dit in het eigen land (81.8°k), de rest 
in Nederland (7.0%) of in een ander land (11.1 0/0). 

tabel 4.15 

REMIDDELOE LEEFTIJD 

BIJ vRIENDEN 

COFFEESHOP 

SCHOOL 
R EERSTE 4ANKOoR7 	 

DEALER 

STRAAT 

ELDERS 

tabel 4.16 	floe near deZe Stad gekomenz (1993 - 2000) 

VERVOERMIDDEL 

MET HOEVEEL PERSONEN? 

tabel 4.17 1- 

I EERSTE KEER 

GELEGENHEIDSTOERISTEN 

REGELMATIGE BEZOEKERS 

PENDELAARS 

vergelijking Cannabiscarriere softdrugtoeriSten 1993-2000 

EERSTE GEBRUIK 

EERSTE AANKOOP 

bezoekfreguentie en verblijfsduur in 2000 

TOTAAL  

% 	 r- 0-6 UUR r 7 -24 UUR  r-> 2 4  UUR. 

44 

60 

48 

88 

156 	TuSsen 10 en 50 jeer; mediaan 16 jeer. 

157 	Mediaan 6 jeer. 

[AUTO 

TREIN 

BUS . 
LIFTEND 

ALLEEN 

MET Zig TwEEEN 

MET tril DRIEEN 

MET DRIE OF mEER ANDEREN 

18. 3°/a 
25.0% 

20.0% 

36. 7 

993-IN = 2 

40.0% 

34. 5°/o 

68.9°/o 

90. 8°/o 

16.5 jaar 

17.2 jaar 

	

52% 	 40% 

	

16°/a 	 26% 

	

7°/o 	 13% 

	

11°/o 	 12% 

	

8% 	 5% 

	

6% 	 4% 

99 

30.0% 
21.8% 

13.3°/a 

3.4% 

2000(N = 242) 

r 2000 

16.8 jeer 

17.5 jeer 

	

85.4% 	85.7°/o 

	

5.7°/o 	9.7% 

	

6.6% 	3.8% 

0.8% 

38.5°/o 	15.1% 

33.7°/o 	30.5°/o 

14.9 0/a 	21.8% 

13.0% 	33.7°/9 

30.0% 

43. 6°/a 

17.8% 

5. 7% 
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Ook hadden vrijwel alle softdrugtoeristen al eens eerder softdrugs gekocht: 
slechts vier bezoekers kochten op de dag van ondervraging voor het eerst 
cannabis. De anderen waren gemiddeld 17.5 jaar toen zijn hun eerste canna-
bis kochten. 159  Dit is gemiddeld bijna een jaar na het eerste gebruik. Zo'n 40% 
kocht de eerste hasj of wiet bij vrienden, een kwart in een coffeeshop en de 
rest voornamelijk op school of bij een dealer. Vergeleken met 1993 kochten de 
softdrugtoeristen wat vaker hun eerste cannabis in coffeeshops en wat minder 
vaak bij vrienden (tabel 4.15). 159  

>> 	ONTWIKKELINGEN IN HET TYPE COFFEESHOPBEZOEKER 

In tegenstelling tot 1993 kunnen softdrugtoeristen tegenwoordig officieel nog 
maximaal vijf gram hasj en/of marihuana in een coffeeshop kopen. Dit zou 
betekenen dat het minder lonend is om een flinke afstand te reizen dan in 
1993, toen het maximum nog bij dertig gram lag. Voor degenen die niet zo 
ver weg wonen, zou het echter betekenen dat zij nu vaker moeten komen om 
hun voorraad op peil te houden. Dit is ook wat de coffeeshophouders signale-
ren. Dit brengt ons op de volgende twee hypothesen: 
• softdrugtoeristen wonen minder ver weg dan in 1993 
• softdrugtoeristen komen tegenwoordig vaker dan in 1993 

Verreweg de meeste softdrugtoeristen van 2000 kwamen met de auto naar de 
stad waar ze ondervraagd werden. De rest kwam met de trein, de bus of lif-
tend. De meerderheid kwam in gezelschap van een of meerdere andere perso-
nen (tabel 4.16). 
Voor bijna een op de vijf softdrugtoeristen van 2000 was dit het eerste bezoek 
aan de stad waar zij ondervraagd werden. De overigen kwamen gemiddeld in 
1992, oftewel ruim 8 jaar geleden voor het eerst naar de stad. 16° 
Net als in 1993 onderscheiden we vier typen softdrugtoeristen (tabel 4.17). 
Naast degenen die voor het eerst kwamen, gaat het om: 
• Gelegenheidstoeristen komen 1 a 2 maal per jaar; zij blijven het langst. 
• Regelmatige bezoekers komen 1 a 2 maal per maand; zij vertrekken vaak 

dezelfde dag nog. 
• Pendelaars komen tenminste 1 maal per week; zij gaan bijna allemaal bin-

nen 6 uur weer terug. 

Het aandeel softdrugtoeristen dat met de auto komt is vrijwel hetzelfde als in 
1993. De softdrugtoeristen van 2000 komen echter vaker in gezelschap van 
anderen; het percentage dat alleen komt is meer dan gehalveerd (tabel 
4.16). 161  Weliswaar zijn er net zoveel nieuwkomers als in 1993, maar er zijn 
beduidend meer pendelaars. 162  Dit is dus een bevestiging van een van onze 
hypothesen: softdrugtoeristen komen tegenwoordig inderdaad vaker dan in 
1993. 

158 	Tussen 11 en 52 jaar; mediaan 17 jaar. 
159 	X 2 =14.7, df=5, p=.012 
160 	Het eerste bezoek vond plaats tussen 1960 en 2000. 
161 	X2 =31.7, df=1, p=.000 
162 	X2 =13.8, df=3, p=.003 
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tabel 4.18 
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163 	Wanneer men longer clan 24 uur in een stad verblijft, is dat vooral in Breda en Arnhem. 
164 	Het grate verschil tussen gemiddelde en mediaan wordt vooral veroorzaakt door een klein cluster (n 

= 12) van Duitse softdrugtoeristen die 500 tot 1000 km ver weg wonen. 

72 	 COFFEESHOPS, JEUGD EN TOERISME 



In 2000 behoorde ruim een derde tot de pendelaars, een vijfde tot de regel-
matige bezoekers en een kwart tot de gelegenheidstoeristen. Er zijn echter 
verschillen naar nationaliteit, vooral tussen enerzijds de Fransen en ander-
zijds. 
de Duitsers en de BeIgen. De Duitse en Belgische coffeeshopbezoekers wonen 
meestal niet zo ver weg, bezoeken de stad veelvuldig (bijna de helft is pende-
laar) en blijven dan niet lang. Franse coffeeshopbezoekers wonen veel verder 
weg, komen minder vaak, maar blijven !anger (tabel 4.18). Net als in 1993 
bevinden zich zeer weinig pendelaars onder de Fransen. Bij de BeIgen zien we 
een duidelijke stijging en bij de Duitsers is het percentage pendelaars zelfs 
verdubbeld. 
Ook de tweede hypothese lijkt te worden bevestigd: softdrugtoeristen wonen 
inderdaad minder ver weg dan in 1993. In 1993 was de gemiddelde afstand 
tot de woonplaats voor zowel de Duitsers (180 km), als de BeIgen (90 km) en 
de Fransen (430 km), groter dan nu. Met name de Duitse (gemiddeld 140 km) 
en Belgische (gemiddeld 55 km) coffeeshopbezoekers wonen nu dichterbij (ta-
bel 4.18). 165  

>> 	ONTWIKKELINGEN IN REDEN VAN BEZOEK 

Ruim de helft van de bezoekers uit 2000 had van vrienden over de coffeeshop 
gehoord. Een kwart is er bij toeval in de stad op gestuit en een vijfde is er 
door vrienden naar toe gebracht. Slechts een enkeling heeft de coffeeshop 
ontdekt via de media in eigen land. Vergeleken met 1993 hebben veel minder 
softdrugtoeristen deze coffeeshop toevallig ontdekt toen ze in de stad waren. 
Daarentegen hebben ze er nu vaker van gehoord via vrienden en zijn er naar 
toe gebracht (tabel 4.19). 166 

Komen de coffeeshoptoeristen nu vooral of uitsluitend vanwege de coffeeshop 
of zijn er nog andere redenen om de stad te bezoeken? Bij onze vraag naar de 
reden van het bezoek aan de stad, konden zij kiezen uit acht motieven. 167  De 
aanwezigheid van coffeeshops is voor tweederde van de softdrugtoeristen van 
2000 een reden om de stad te bezoeken. De helft noemt de kwaliteit van de 
drugs. De prijs, het ruimere aanbod en het beperkte gevaar spelen een veel 
minder belangrijke rot. Ook niet aan drugs gerelateerde, aspecifieke redenen 
spelen een rot bij het bezoek aan de stad. Hierbij springt "dit is een mooie 
stad" eruit, met bijna de helft. Minder belangrijk zijn afstand ("deze stad is 
dichtbij") en vrienden ("mijn vrienden gaan ook"). 
Vergelijking van de vier grensgemeenten levert het volgende profiel op: 

165 	
Omdat voor 1993 op dit punt niet meer alle oorspronkelijke data beschikbaar zijn, is het niet moge- 
lijk deze verschillen te toetsen op significantie. De Duitse bezoekers van 2000 woonden in meerder-
heid in of rondom het Roergebied, in steden als Aken, Duisburg, Dusseldorf, Emmerich, Essen, Gel-
dern, Keulen, Krefeld, MOnchengladbach, Oberhausen, Viersen. De BeIgen kwamen vooral uit steden 
als Brussel, Genk, Hasselt, Leuven, Namen, Luik. En de meeste Fransen woonden voornamelijk in 
Parijs of Noord Frankrijk: Normandie (o.a. Lille en Le Havre) en Bretagne (o.a. Rouen). 

166 X2 =60.5, df=3, p=.000 
167 	

Hoewel respondenten werd gevraagd de drie belangrijkste redenen aan te kruisen, bleek slechts een 
kleine meerderheid (55.4%) dat ook daadwerkelijk gedaan te hebben. De overigen hadden meestal 
minder, maar soms ook meer redenen aangekruist. 
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• Arnhem wordt meer dan de andere drie steden bezocht omdat vrienden 
ook gaan. Daarnaast scoort Arnhem het hoogst op de goedkope drugprijs 
en het grotere aanbod. Het laagst wordt gescoord op de kwaliteit van drugs 
en als mooie stad. 

• Breda scoort het best op de kwaliteit en het slechtst op de prijs van drugs 
en de afstand tot de (meest Franse) woonplaats. 

• Maastricht springt eruit als mooiste stad, maar scoort anderzijds het laagst 
op het beperkte gevaar. 

• Venlo staat aan top bij de nabijheid. 

tabel 4.20 I 	 redenen voor bezoek aan de stad (1993-2000) 

I 	 redenen voor bezoek 1993 - 2000 (als percentage van het aantal 
figuur 4.4 	genoemde redenen) 
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De redenen die softdrugtoeristen in 2000 gaven om de stad te bezoeken ko-
men in grote lijnen overeen met die in 1993. Doordat zij in 1993 gemiddeld 
minder redenen noemen dan in 2000 kunnen we de cijfers van beide jaren 
niet zomaar vergelijken. 169 Daarom hebben het aantal keren dat een bepaalde 
reden genoemd wordt gedeeld door het totaal aantal antwoorden. Redenen 
om naar de stad te komen blijken dan significant te verschillen tussen 1993 en 
2000. 169  De aanwezigheid van coffeeshops en de kwaliteit van de softdrugs in 
Nederland werden 7 jaar geleden al het vaakst genoemd, maar zijn in 2000 
nog belangrijker geworden. Ook de nabijheid tot de stad wordt nu vaker ge-
noemd.. Daarentegen is vooral het verschil in prijs van softdrugs tussen Ne-
derland en het eigen land, maar ook het beperkte gevaar, een beduidend min-
der belangrijke rol gaan spelen (tabel 4.20 + Figuur 4.4). 

>> 	ONTWIKKELINGEN IN DE PRI3ZEN VAN CANNABIS 

Dat de prijs van cannabis geen grote rol speelt in het besluit naar de stad te 
komen, zien we ook terug in de prijsverschillen tussen Nederland en het eigen 
land. We vroegen de toeristen naar de prijs van hasj en marihuana in de eigen 
woonplaats, in een grote stad in de buurt van de eigen woonplaats en in de 
stad waar de enquete werd afgenomen. Opvallend veel coffeeshopbezoekers 
(6 op de 10) bleven het antwoord op den of meer van deze vragen schuldig. 
Uit onze veldobservaties komen de volgende redenen naar voren: 

• In eigen land wordt een hoeveelheid cannabis aangeboden (een stukje 
hasj, een zakje wiet); men weet de prijs - waarover eventueel wordt on-
derhandeld - maar niet de precieze hoeveelheid. 

• In de eigen woonplaats (of de grote stad in de buurt) is hasj of marihuana 
(voor zover bekend) niet verkrijgbaar of men koopt het daar niet. 

• In Nederland koopt men niet een aantal grammen, maar voor een bepaald 
bedrag (bijvoorbeeld 25 gulden). Bij coffeeshops staat wel vaak de gram-
prijs op de verkooplijst, maar daar let niet iedereen op. 

• De coffeeshopbezoeker koopt alleen hasj en heeft geen idee van de prijs 
van marihuana - of andersom. 

Bij de softdrugtoeristen die wel prijzen konden noemen, bleken de Nederland-
se prijzen in de grensstreek dicht in de buurt te liggen van die in eigen land. 
In de vier Nederlandse grensgemeenten betaalden zij gemiddeld f 13,11 voor 
1 gram hasj. In eigen land ligt de gemiddelde prijs nauwelijks hoger: in de 
eigen woonplaats f 13,81 en in een grote stad in de buurt f 13,65. 170  Voor ma-
rihuana betaalden zij in Nederland gemiddeld f 13,32, twee gulden minder dan 
thuis: f 15,27 in de eigen woonplaats en f 15,35 in een grote stad in de 
buurt." 1  
Vergeleken met 1993 betalen toeristen in de Nederlandse grensgemeenten 
tegenwoordig ongeveer drie gulden meer voor een gram hasj. Het prijsverschil 
met de eigen woonplaats is vrijwel verdwenen: van gemiddeld f 2.77 duurder 
per gram in 1993 naar gemiddeld 70 cent duurder in 2000. Duitse en Belgi- 

168 Het gemiddeld aantal redenen verschilt significant (gemiddeld 2.38 redenen in 1993 versus 2.67 
redenen in 2000; t-test p=.004). 

169 	X2 =34.9, df=7, p=.000 
170 	Mediaan achtereenvolgens: 12, 12 en 12,50 gulden. 
171 	Mediaan achtereenvolgens 13, 14 en 14 gulden. 
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sche toeristen betalen tegenwoordig in Nederland nauwelijks meer voor een 
gram hasj dan in hun eigen woonplaats.' 72  En hoewel de Fransen nu gemiddeld 
f 3.32 meer betalen per gram, betekent dit wel een halvering van het prijsver-
schil ten opzichte van 7 jaar geleden. De huidige prijs voor marihuana die toe-
risten in de Nederlandse grensgemeenten betalen ligt rond de dertien gulden, 
oftewel ongeveer twee gulden lager dan thuis. In 1993 werd dit niet onder-
zocht, omdat er toen in de buurlanden nog niet zoveel marihuana werd ver-
kocht. 

tabel 4.21 
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tabel 4.22 	 teit (2000) 
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172 	Gemiddeld respectievelijk 46 en 71 cent per gram meer. 

FRANSEN 

tabel 4.23 I 	 consumptie en bestemming van gekochte cannabis (1993-2000) 
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>> 	ONTWIKKELINGEN IN HET KOOPGEDRAG 

Als toeristen zich aan de vijfgramsnorm houden, kunnen zij per keer minder 
softdrugs kopen dan in 1993, toen het maximum nog 30 gram was. En omdat 
zij een kleinere hoeveelheid mogen kopen, zouden zij nu per keer minder voor 
bijvoorbeeld vrienden kunnen aanschaffen dan in 1993. Dit leidt tot de vol-
gende hypothesen, die we met de uitkomsten van de enquete kunnen toetsen: 
• softdrugtoeristen kopen per bezoek minder cannabis dan in 1993 
• softdrugtoeristen kopen tegenwoordig vaker cannabis uitsluitend voor 

eigen gebruik 
Opvallend is dat 10 coffeeshopbezoekers tijdens het huidige bezoek helemaal 
geen cannabis kochten. 173  De overigen gaven deze keer in doorsnee 70 gulden 
(=mediaan) uit aan cannabis. 174  Bij een gemiddelde gramprijs van rond de 13 
gulden 175  komt dit neer op 5.3 gram. Het bedrag dat in 2000 per bezoek aan 
hasj en/of marihuana wordt uitgegeven ligt 30 gulden lager dan in 1993. 176  
Omdat bovendien hasj en marihuana nu duurder zijn dan in 1993, is de aan-
geschafte hoeveelheid softdrugs in 2000 (mediaan 5.3 gram) een stuk lager 
dan in 1993 (9.7 gram). 177  Softdrugtoeristen kopen dus per bezoek inderdaad 
minder cannabis dan in 1993. 
Gemiddeld kopen de softdrugtoeristen van 2000 meer dan tweederde van de 
cannabis die zij gebruiken, respectievelijk kopen in Nederland. In 1993 was dit 
nog gemiddeld ruim de helft (58.2%). De huidige softdrugtoeristen kopen dus 
een groter deel van hun softdrugs in Nederland. Tegenwoordig gaat het bij de 
Duitsers zelfs om gemiddeld meer dan driekwart, bij de BeIgen is dit iets min-
der en bij de Fransen ongeveer de helft (tabel 4.21). 
lets meer dan de helft van de softdrugtoeristen koopt ook in eigen land wel 
eens hasj en/of marihuana (57.3%). Dit betekent een duidelijke daling ten 
opzichte van 1993 (toen ging het nog om 70.1%) . 179  De gekochte hoeveelheid 
en het daarvoor betaalde bedrag verschillen echter niet wezenlijk van 1993. 179  
Ruim een kwart van de huidige softdrugtoeristen gebruikt alle in Nederlandse 
coffeeshops gekochte cannabis ter plaatse, iets minder dan een kwart neemt 
alles mee naar huis en de helft gebruikt ter plekke en neemt meer naar huis. 
De Duitsers en Belgen gebruiken de aangeschafte waar vaker uitsluitend thuis, 
terwijI de Fransen die vaker uitsluitend ter plekke consumeren (tabel 4.22). 
Vergeleken met 1993 nemen softdrugtoeristen van 2000 de in Nederland ge-
kochte cannabis vaker mee naar huis (tabel 4.23). In 1993 nam 60.6% (een 
deel van) de aangeschafte cannabis mee naar huis; in 2000 is 71.3%. 180 

Ruim de helft van de softdrugtoeristen van 2000 koopt alleen voor eigen ge-
bruik, de meeste anderen kopen ook voor vrienden. Slechts twee toeristen 

173 	Eerder bleek in Amsterdam dat lang niet alle coffeeshopbezoekers cannabis kopen en soms zelfs 
helemaal geen cannabis gebruiken (Korf, Nabben & Schreuders, 1995). 

174 	Zes respondenten gaven 1000 gulden of meer uit of waren van plan dit uit te geven. Omdat deze 
extreme waarden de gemiddelden zullen vertekenen, wordt de mediaan gegeven. 

175 	f 13,11 voor hasj en f 13,32 voor marihuana. 
176 	Mediaan 70, respectievelijk 100 gulden. 
177 	We vroegen de respondenten niet naar de hoeveelheid cannabis die zij aanschaften, maar wel hoe- 

veel geld zij er per bezoek aan besteedden. In 1993 kwam dit neer op 100 gulden (mediaan). Bij een 
toentertijd gemiddelde prijs van f 10,33 per gram was dit 9.7 gram. 

178 	X2 =8.03, df=1, p=.005 
179 	Mediaan 5 gram (f 50,-) in 1993; en 6 gram (f 62.50) in 2000. 
180 	X2 =5.54, df=1, p=.019. 
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zeiden de cannabis aan te schaffen voor de verkoop. BeIgen delen de gekochte 
cannabis het vaakst met hun vrienden. Fransen kopen het vaakst uitsluitend 
voor eigen gebruik (tabel 4.22). Vergeleken met 1993 delen de toeristen nu 
wat vaker hun in Nederland aangeschafte cannabis met vrienden en kopen ze 
het minder vaak alleen voor eigen gebruik of voor de verkoop (tabel 4.23). 181  
In tegenstelling tot wat we verwachtten, kopen softdrugtoeristen tegenwoor-
dig dus niet vaker cannabis uitsluitend voor eigen gebruik. 

> naleving van de vijfgramsnorm 
volgens toeristen 

De manier waarop coffeeshops de vijfgramsnorm in de praktijk toepassen, be-
paalt in belangrijke mate hoe klanten zich gedragen als zij meer dan vijf gram 
cannabis zouden willen kopen. Wanneer de coffeeshop zich aan de regels 
houdt en iemand niet meer dan vijf gram per transactie verkoopt, zijn theore-
tisch de volgende alternatieven denkbaar: 
• Individueel stapelen: consumenten kopen meerdere keren achter elkaar 

maximaal vijf gram cannabis in dezelfde coffeeshop. 
• Groepsgewijs stapelen: consumenten kopen met meerdere personen elk 

maximaal vijf gram cannabis in dezelfde coffeeshop. 
• Shoppen: consumenten kopen steeds maximaal vijf gram in meerdere cof-

feeshops. 
• Verplaatsing: consumenten wijken uit naar andere locaties waar zij meer 

dan vijf gram ineens kunnen aanschaffen. 

Hieronder zullen we de volgende hypothesen toetsen: 
• softdrugtoeristen kopen tegenwoordig per bezoek meerdere porties can-

nabis van maximaal vijf gram (individueel stapelen) 
• softdrugtoeristen gaan tegenwoordig per bezoek naar meer verschillende 

coffeeshops (shoppen) 
Omdat we over deze thema's in 1993 geen vragen hebben gesteld aan de 
softdrugtoeristen, konden we deze beide hypothesen niet toetsen door een 
vergelijking van de gegevens van 1993 en 2000. Als alternatief hebben we de 
respondenten van 2000 gevraagd naar hun vroegere en huidige gedrag. Meer 
specifiek naar hun bezoek- en koopgedrag ten opzichte voor 1996. Ruim een-
derde van de coffeeshopbezoekers van 2000 bezocht ook voor de invoering 
van de vijfgramsnorm in 1996 al coffeeshops in de stad (37.2%). 

>> 	MAXIMALE AANSCHAF 

Eerder in dit hoofdstuk kwam al naar voren dat de doorsnee hoeveelheid can-
nabis die de softdrugtoeristen tijdens hun laatste bezoek aanschaften net iets 
boven de vijf gram lag. Met andere woorden: iets meer dan de helft kocht 
toen meer dan vijf gram hasj en/of marihuana. 

181 	Fisher's exact p=.031. 
182 	Uiteraard zijn combinaties denkbaar. 
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De grootste hoeveel- 
figuur 4.5 1 	 grootste aangeschafte hoeveelheid cannabis 	heid cannabis die de 

softdrugtoeristen ooit 60% 	 totaal elooit in Nederland •na 1996 in Nederland -: 
in één keer kochten 

50% was in doorsnee 20 
gram (= mediaan). 
De grootste hoeveel-
heid die zij ooit in-
eens in Nederland 
kochten was in door-
snee 10 gram. 183  De 
grootste aankoop die 
de softdrugtoeristen 
ooit in Nederland 
deden, vond plaats 

tussen 1975 en 2000. In die periode kocht bijna tweederde wel eens meer dan 
5 gram ineens (63.7%). 
Bijna de helft (49.1%) van de onderzochte softdrugtoeristen zei na 1996 - het 
jaar waarin de vijfgramsnorm officieel van kracht werd - in Nederland een 
maximale aankoop van meer dan vijf gram ineens te hebben gedaan (figuur 
4.5). Lang niet alle softdrugtoeristen weten dat coffeeshops tegenwoordig niet 
meer dan vijf gram cannabis per transactie mogen verkopen. Ruim éénderde 
van de geInterviewden kon geen antwoord geven op onze vraag "Hoeveel 
gram hasj en/of marihuana kun je maximaal in éen keer kopen in deze coffee-
shop?" (figuur 4.6). Van alle geInterviewde coffeeshopbezoekers zei ruim de 
helft maximaal vijf gram te mogen kopen (51.2%); van degenen die de vraag 
wel wisten te beantwoorden was dit ruim driekwart (78.5%). 

hoeveel gram hasj en/of marihuana kun je maximaal in dén keer kopen figuur 4.6 	 in deze coffeeshop? 

183 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

t/m 5 6-10 	11-25 	26-100 101-500 > 500 
gram 

11-25 gram 
5% 

6-10 gram 
6% 

t/m 5 gram 
51 0/0 

meer 
3% 

Weet niet / 
Geen 

antwoord 
35% 

Gemiddeld ooit 110 gram en gemiddeld in Nederland 62 gram. Dit forse verschil tussen mediaan en 
gemiddelde komt door enkele grote uitschieters naar boven (1 kilo en meer). 

VIJFGRAMSNORM EN TOERISME 	 79 



Er zijn hierbij grote verschillen tussen de vier grensgemeenten.'" Venlo 
springt er het gunstigst uit, maar in Breda dacht bijna een .kwart van de be-
zoekers meer dan vijf gram cannabis ineens te mogen kopen (tabel 4.24). 

Deze bevinding is in het licht van onze veldobservaties geen grote verrassing. 
We zagen eerder al dat onder de coffeeshophouders geen groot draagvlak be-
staat voor deze regel. In veel coffeeshops wordt niet of niet zo duidelijk - bij-
voorbeeld alleen op de 'menukaare, c.q. prijslijst - aangegeven hoeveel je als 
klant maximaal mag aanschaffen. Het maakt zelden deel uit van de opsom-
ming van huisregels, waarop doorgaans wel de minimale leeftijd, het verbod 
op harddrugs en agressie worden vermeld. Dit verklaart mede waarom zoveel 
toeristen geen antwoord gaven op de vraag hoeveel gram hasj en/of marihua- 

I 	hoeveel gram hasj en/of marihuana kun je maximaal in den keer 
tabel 4.24 	kopen in daze coffeeshop? 

TOTAAL 	ARNHEM VENLO 	MAASTRICHT 

WEET NIET /GEEN ANTWOORD 	34.7% 	50.0% 	15.6% 	 48.2°/o 

TIM 5 GRAM 	 51.2°/o 	31.3°/a 	79.2°/o 	 35.7% 

MEER DAN 5 GRAM 	 14.0% 	18.8°/o 	5.2°/o 	 16.1°/o 

tabel 4.25 wet doe je als je meer dan 5 gram hasj en/of marihuana wilt kopen? 

TAAL -ARNHEM

[ 

VENLO 	MAAS TR ICHT .-BREDA 

35.5% 	67.0% 

32.3°/o 	31.9%  

I KOOP NOOIT > 5 GRAM 	 50.6% 	35.5% 	67.0% 	 47.2°/o 	35.7°/o 

KAN HIER > 5 GRAM KOPEN 	13.9% 	32.3°/o 	1.1°/o 	 18.9% 	19.6°/o 

OMZEILEN 	 35.5% 	32.3°/o 	31.9% 	 34.0% 	44.6°/o 

Label 4.26 I 	 omzeilen van de vijfgramsnorm 

r% 

I  individueel nape/en (later meer kopen in dezelfde coffeeshop) 

groepsgewijs stapelen (vrienden kopen bij) 

shoppen (later meer kopen in andere coffeeshop) 

verplaatsing (ergens antlers kopen dan in coffeeshop) 

tabel 4.27 

I TEGENWOORDIG (T.O.V. 1996) 

104 	X'=51.5; df=6; 1)=.000. 

ga je tegenwoordio per bezoek aan deze stad near meer of minder 
coffeeshops clan vizi& 1996? (N = 90) 

AANTALCOFFEESHOPS PER BEZO 

22.9°/o 

VERVE 

36.1°/o 

MINDER 

BREDA 

44.8% 

31.0°/o 

24.1% 

3.5°/o 

9.1°/o 

17.7°/o 

8.7°/o 

41.0% 
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na je maximaal in een keer kunt kopen. In een voorlichtingsfolder (in vier ta-
len) die de coffeeshops van Breda gezamenlijk hebben uitgegeven worden bij-
voorbeeld de huisregels op een rijtje gezet, maar er wordt met geen woord 
gerept over de vijfgramsnorm. In een zelfde soort folder, uitgegeven door de 
coffeeshops van Maastricht wordt dit wel vermeld, maar deze folder is pas na 
het afnemen van de interviews verschenen. In Venlo is een groot deel van de 
interviews gehouden in een coffeeshop waar de vijfgramsnorm wel duidelijk 
wordt aangegeven en waar bovendien gewerkt wordt met een elektronisch 
registratiesysteem. Dit verklaart ook waarom in Venlo relatief veel toeristen 
wel wisten dat je maximaal vijf gram cannabis kunt kopen (tabel 4.24). 

>> 	OMZEILEN VAN DE VIJFGRAMSNORM 

Op de vraag "Wat doe je als je meer dan vijf gram hasj en/of marihuana wilt 
kopen?" antwoordde de helft van de coffeeshopbezoekers nooit meer dan vijf 
gram te kopen. Daarentegen zei een op de zeven in de betreffende coffee-
shop, indien gewenst, meer dan vijf gram te kunnen kopen. Een op de drie zei 
dan voor een andere oplossing te kiezen en daarmee de vijfgramsnorm te om-
zeilen (tabel 4.25). 
Hierbij zijn er opvallende verschillen tussen de vier grensgemeenten. 185  
• In Venlo koopt tweederde nooit meer dan vijf gram. De rest omzeilt 

meestal de vijfgramsnorm. 
• In Maastricht koopt bijna de helft nooit meer dan vijf gram. Bijna een vijfde 

kan, indien gewenst, meer de vijf gram ineens kopen. Een derde omzeilt de 
vijfgra msnorm. 

• Zowel in Breda als in Arnhem koopt een derde nooit meer dan vijf gram. 
Omdat het in Breda kennelijk moeilijker is om meer te kopen dan in Arn-
hem, is het aandeel softdrugtoeristen dat de vijfgramsnorm omzeilt in Bre-
da groter. 

Hoe omzeilen softdrugtoeristen de vijfgramsnorm? Het vaakst kiezen zij voor 
shoppen, oftewel op dezelfde dag in meerdere coffeeshops kopen. Op de 
tweede plaats staat groepsgewijs stapelen: vrienden voor zich laten kopen cm 
zo toch op de gewenste hoeveelheid te komen. Meteen daarna volgt verplaat-
sing: ergens anders dan in een coffeeshop kopen, meestal op een prive-adres. 
Slechts een enkeling kiest voor individueel stapelen: op dezelfde dag later nog 
eens in dezelfde coffeeshop kopen (tabel 4.26). 
Dit laatste resultaat ontkracht een van onze hypothesen, want het lijkt er 
sterk op dat softdrugtoeristen tegenwoordig per bezoek niet meerdere por-
ties cannabis van maximaal vijf gram kopen (individueel stapelen) 
De meest gangbare manier cm' de vijfgramsnorm, indien gewenst, te omzeilen 
is: shoppen. Dit lijkt een bevestiging van de andere hypothese: er wordt te-
genwoordig meer geshopt. Maar de softdrugtoeristen van 2000 kopen minder 
vaak bij andere coffeeshops in de stad dan in 1993. 186  Bovendien gaan de 

185 	X2 =31.2; df=6; p=.000. 
186 	Van 67.6% in 1993 naar 55.3% in 2000 (X 2 =6.97, df=1, p=.008). De betreffende vraag "Koop je in 

andere coffeeshops in deze stad?" kent geen tijdsaanduiding en verwijst dus niet eenduidig naar het 
kopen in meerdere coffeeshops op dezelfde dag (shoppen). 
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tabel 4.29 

TEGENWOOROIG 

tabel 4.28 

AANKLEDING 
SFEER EN 

PUB LIEK 

PROS EN 
BESCHIKBAARHEID 

AANTAL (ILLEGALE) 
COFFEESHOPS 

kocht je voor 1996 in deze stad vaker, even vaak, of minder vaak 
clan nu hasj en/of marihuana in coffeeshops? (N = 90) 

VAKER  

DEZOEK AAN COFFEESHOPS 

30.9% 

I  ALLEEN IN COFFEESHOPS 

(00K) OP STRAAT 

(00K) IN EEN CAFE / DISCOTHEEK 

(00K) IN EEN WONING 

(00K) ELDERS ('CONNECTIE, WRIENDEN' EN 'PRIVE') 

VEN VAAK 

56.8% 

tabel 4.30 I-- kopen van hasj/marihuana op andere locaties (2000) 

AKER ANDERE LOCAT 

wet is er volgens jou sinds 1996 veranderd in de coffeeshops in 
deze stad? 

'verslechterd, decoratie'/ 'degradatie' / 'strenger' 

'klantvriendelijker en serieuzer' / 'meer open steer' 

'ze laten je in een legate shop anon/em met rust geen stress' 

'het is meer open en vriendelijker geworden' / 'schoon, goed, concreet' 

'de shop is mooier geworden' / 'schoner minder ondergronds' 

'beschaarder, rustiger omdat er geen andere drugs zijn' 

'hoeveelheid bezoekers (frequentering), gezelligheidsverlies' . . 

'het publiek komt uit meer lagen van de bevolking' 

'meer buitenlanders en jongeren' 

'ze worden beter geleid en georganiseerd (legale)' 

'kleinere hoeveelheid toegestaan' 

'de weed of hasj verandert vaak van smaak' 

'minder keus' / 'grotere keus' 

'de hasj en marihuana is duurder geworden' / 'het spul werd 
duurder'/ 'duurder dan voorheen' 

'er zijn legale shops' / 'omdat het legaal verkocht wordt' 

'minder officiele coffeeshops' / 'sluiting illegale shops' 

'ze hebben veel illegale shops gesloten: goed zo!' 

'meer controle positief, veel sluitingen' 

2.3% 

89.7% 

2.1% 
6.0% 
2.1% 
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meeste toeristen die ook voor 1996 de stad bezochten tegenwoordig per be-
zoek naar evenveel of zelfs minder coffeeshops (tabel 4.27). Hieruit moeten 
we concluderen dat softdrugtoeristen tegenwoordig per bezoek niet naar meer 
verschillende coffeeshops gaan (shoppen). 
Hoe komt het nu dat geen van onze beide hypothesen over de effecten van de 
vijfgramsnorm bevestigd wordt? Uit het voorgaande blijkt ten eerste dat veel 
softdrugtoeristen geen probleem met deze maximumgrens hebben, simpelweg 
omdat zij niet meer dan vijf gram cannabis willen kopen. Ten tweede wordt de 
vijfgramsnorm niet overal strikt nageleefd. En ten derde is het niet al te moei-
lijk om de vijfgramsnorm te omzeilen. 
In dit licht is het wellicht niet zo'n grote verrassing dat de geinterviewde cof-
feeshopbezoekers slechts zelden de vijfgramsnorm spontaan als een van de 
veranderingen sinds 1996 noemen. Van degenen die ook vocir 1996 de stad 
ook at bezochten vindt nog niet de helft dat er na dat jaar iets is veranderd in 
de coffeeshops. Slechts een van hen noemt hierbij de verlaging van de maxi-
maal toegestane hoeveelheid. Kennelijk veel opvallender zijn veranderingen in 
de aankleding, de sfeer en het publiek in de coffeeshops. Daarnaast ging het 
om veranderingen in prijs en beschikbaarheid van softdrugs en veranderingen 
in het aantal (illegale) coffeeshops (voor een overzicht: zie tabel 4.28). 

> andere verkooppunten: 
soft- en harddrugs 

Overheidsmaatregelen hebben niet altijd het bedoelde effect. Vaak zijn er ook 
onbedoelde effecten, die zowel positief als negatief kunnen zijn. Een van de 
gevreesde, onbedoelde, negatieve effecten van de vijfgramsnorm is dat soft-
drugtoeristen uitwijken naar andere locaties dan coffeeshops. Dit kan tot ge-
volg hebben dat zij op die andere adressen eerder in aanraking komen met 
harddrugs. Vanuit dit perspectief formuleerden we de volgende hypothese: 
• softdrugtoeristen kopen tegenwoordig vaker cannabis op andere verkoop- 

punten dan coffeeshops 

Deze hypothese hebben we getoetst door de respondenten die ook at voor 
1996 naar de stad kwamen waar we hen interviewden, te vragen naar hun 
vroegere en huidige gedrag. Van deze softdrugtoeristen (n = 90) zei een op 
de acht tegenwoordig vaker hasj of marihuana op andere locaties dan coffee-
shops te kopen, maar dat staat tegenover dat bijna een derde nu juist vaker 
in coffeeshops koopt. Voor meer dan de helft heeft de invoering van de vijf-
gramsnorm geen effect gehad op de frequentie waarmee men hasj/marihuana 
koopt in de coffeeshops (tabel 4.29). 
In tegenstelling tot wat we verwachtten kopen coffeeshoptoeristen dus in het 
algemeen tegenwoordig niet vaker cannabis op andere verkooppunten dan 
coffeeshops. 
Van de totale onderzoeksgroep koopt een op de tien in de stad waar zij geIn-
terviewd werden ook wet eens hasj en/of marihuana buiten de coffeeshops. 
Dat gebeurt dan meestal in een woning en minder vaak op straat en/of in een 
cafe/discotheek (zie tabel 4.30). In de meeste gevallen worden op deze an-
dere locaties alleen softdrugs verkocht (68.2%). Slechts enkelen (7 respon- 
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EET NIET 	 73.3°/o 	84.9%  

IN EEN wONING 	 3.4% 	38%  

IN EEN COFFEESHOP 	 1.0% 	 0.00/0 

OP STRAAT 	 19.4% 	12.1°/o 

IN EEN CAFÉ 	 1.0% 	1.3% 

ELDERS 	 1.9% 	1.3% 

denten) gaven aan ook wel eens hasj of marihuana op plaatsen te kopen waar 
tevens drugs als cocaine, heroine en/of ecstasy verkrijgbaar zijn. 
Kennelijk komen veel coffeeshoptoeristen alleen voor softdrugs, want de 
meesten weten ook niet waar andere drugs (cocaine, heroine en ecstasy) te 
koop zijn in de stad. In 1993 lagen deze percentages een stuk lager. 187  De 
gemiddelde coffeeshoptoerist in 2000 is dus minder goed op de hoogte van de 
verkoop van andere drugs in de stad. Voor zover de softdrugtoeristen wel 
weten waar zij andere drugs kunnen kopen in de stad waar zij onderzocht 
werden, is dit, net als in 1993, voornamelijk op straat en vrijwel nooit in cof-
feeshops (tabel 4.31). 

tabel 4.31 

tabel 4.32 

I  NEE 
---------- - 

Pi, SPEED 

JA, COCAINE 

IA PADDO'S 

JA, ECSTASY 

weet je waar je hier andere drugs kan kopen? (1993 - 2000 

COCAINE 

HEROINE 

ECSTASY 

wEET NIET 

IN EEN WONING 

IN EENCOFFEESHOP 

OP STRAAT 

IN EEN CAFÉ 

ELDERS 

WEET NIET 

IN EEN WONING 

IN EEN COFFEESHOP 

OP STRAAT 

IN EEN CAFÉ 

ELDERS 

187 	Fisher's exact: respectievelijk p=.004, p=.003, p=.02 

99 

68.3°/o 
4.9% 

0.0% 

20.5% 

3.4% 

2.9% 

73.0% 

2.9% 
4.90/0 

16.7% 

0.5% 

2.0% 

2000 

80.5% 
6.2% 

1.2% 

15.4% 

2.1% 

0.8% 

82.2°/o 

3.3% 

0.8% 

15.4% 

3.30/o 

0.8% 

heb je in deze stad andere drugs gekocht of ben Je van plan die te 
kopen? (2000) 

89.5% 

2.1% 
1.7% 
8.8°/o 
2.5°/o 
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Tijdens hun huidige bezoek heeft een op tien geinterviewden in de stad daad-
werkelijk andere drugs gekocht of was van plan die te kopen. Het betreft hier 
meestal paddo's; die worden in smartshops verkocht. In slechts enkele geval-
len ging het om XTC, amfetamine (speed) en/of cocaine (tabel 4.32). 
Bij deze bevindingen moeten we wel weer de kanttekening maken dat we al-
leen bezoekers van (legale) coffeeshops hebben onderzocht en niet de even-
tuele toeristen die (uitsluitend) op andere locaties cannabis kopen. 

Sommige verkooppunten die voorheen nog onder de noemer 'coffeeshop' vie-
len, zijn nu illegale verkooppunten geworden. Voor de klant is deze beleids-
matige sanering niet altijd even duidelijk. 188  In Venlo, waar het afficherings-
verbod vrij streng gehanteerd wordt, kun je aan de buitenkant niet goed zien 
of een coffeeshop gedoogd wordt. Drugrunners voor illegale shops maken hier 
handig gebruik van. In Maastricht proberen de coffeeshophouders hun klanten 
via voorlichtingsfolders hiervan bewust te maken. 

[tekst flyer] Je kunt buiten op straat worden aangesproken door zgn. drugsrunners. 
Dit zijn meestal jonge mensen die je vriendelijk groeten en/of aanspreken om je iets te 
verkopen. Het is gevaarlijk om met deze mensen zaken te doen: zij verkopen ook hard 
drugs en beroven regelmatig de klanten van hun geld, dus volledig negeren is het bes-
te! Vergeet niet: aankoop van (soft-)drugs bij een illegaal verkooppunt is niet gedoogd, 
dus strafbaar! Daarnaast brengt het veel risico met zich mee! Enkele tips voor op 
straat: Reageer nooit op toenaderingspogingen van potentiele drugsrunners, ze kunnen 
soms zelfs agressief zijn. Probeer nooit oogcontact te maken, dan kom je ook niet in 
gesprek. Reageer niet op fluiten. Volg nooit een drugsrunner, geef geen geld en ga zelf 
ook nooit mee. Koop je hasj en wiet altijd bij een van de officiele gedoogde coffee-
shops. Zo weet je tenminste zeker dat je zonder problemen een eerlijk advies krijgt en 
een leuke tijd hebt in Maastricht! Je herkent ze aan dit logo: [logo] 

> samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn we nagegaan in hoeverre de vijfgramsnorm het drugtoe-
risme in de grensstreek afremt. Eerst keken we naar de bestuurlijke handha-
ving, vervolgens naar de naleving door coffeeshops en tenslotte naar kennis 
en gedrag van softdrugtoeristen. 
Op bestuurlijk niveau blijkt de controle op de vijfgramsnorm in de grensstreek 
over het algemeen geen hoge prioriteit te hebben. In ongeveer de helft van de 
gevallen informeren coffeeshops in de grensstreek hun klanten door middel 
van bordjes, huisregels, folders en dergelijke over de vijfgramsnorm. De 
meeste anderen vertellen pas als iemand meer dan vijf gram wil kopen dat dit 
niet mag. Naast het feit dat coffeeshops niet steeds veel waarde hechten aan 
de vijfgramsnorm - omdat hun klanten doorgaans niet meer dan vijf gram 
cannabis willen kopen en/of de politie er toch niet op controleert - is naleving 
voor coffeeshops niet eenvoudig. Personeel probeert bijvoorbeeld door het 
onthouden van gezichten te voorkomen dat klanten dezelfde dag nog eens 

188 Daarom wordt er in sommige steden ook gepleit voor een vignet voor de gedoogde coffeeshops (zie 
hoofdstuk 3). 
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komen kopen, maar dit biedt geen volledige garantie. Dit verklaart wellicht 
ook dat nogal wat coffeeshops in de praktijk het principe hanteren: maximaal 
vijf gram cannabis per bezoek of per betaling, in plaats van per dag. 

De meeste coffeeshops zeggen dat er sinds de invoering van de vijfgramsnorm 
in 1996 evenveel of meer softdrugtoeristen in hun zaak komen. Voor zover 
beleidsmakers een beeld hebben van de omvang van het softdrugtoerisme, 
menen ook zij dan er geen sprake is van een vermindering. Uit de tellingen die 
we deden in coffeeshops in de vier grensgemeenten blijkt dat de cannabisver-
koop per weekenddag ruim viermaal zo hoog ligt als in 1993; gecorrigeerd 
voor de prijsstijging van cannabis ligt de verkoop driemaal zo hoog. Coffee-
shophouders rapporteren een geringere stijging of spreken van een stabiele 
omzet sinds oktober 1996, maar dit kan het gevolg zijn van welbegrepen ei-
genbelang. 

Eind 2000 interviewden we in coffeeshops in vier grensgemeenten 242 soft-
drugtoeristen. Ze waren gemiddeld bijna 25 jaar oud en gebruikten gemiddeld 
bijna 8 jaar cannabis. De overgrote meerderheid werkte en/of studeerde. Bijna 
de helft bestond uit Duitsers, een kwart uit Fransen, een op de zes was Bel-
gisch. In 1993 deden we een soortgelijk onderzoek, zodat we de gegevens 
met elkaar konden vergelijken. De steekproef verschilde niet wezenlijk van die 
uit 1993. 

Tegenwoordig bestaat een groter deel van de softdrugtoeristen in coffeeshops 
uit pendelaars. Anno 2000 komt ruim eenderde tenminste eenmaal per week 
en behoort hiermee tot de pendelaars; dat is ongeveer het dubbele van 1993. 
(Dit kan betekenen dat sofdrugtoeristen gemiddeld vaker komen, maar ook 
dat gelegenheidstoeristen vaker wegblijven). 

De softdrugtoeristen van nu lijken minder ver weg te wonen dan die van 1993. 
Tegenwoordig komen de softdrugtoeristen vaker vanwege de coffeeshops en 
de betere kwaliteit van softdrugs naar Nederland; daarentegen speelt het 
prijsverschil met het eigen land een beduidend minder belangrijke rol dan 
voorheen. In vergelijking met 1993 is het prijsverschil met het eigen land klei-
ner geworden en voor Duitsers en Belgen zelfs vrijwel verdwenen. 

Conform het doel van de vijfgramsnorm kopen softdrugtoeristen tegenwoordig 
per bezoek minder cannabis: in doorsnee 5.3 gram, oftewel bijna de helft van 
wat zij in 1993 kochten. Hoewel zij kleinere hoeveelheden zijn gaan kopen, 
nemen zij vaker in Nederland gekochte cannabis mee naar huis dan in 1993. 
Anders dan we verwachtten kopen zij niet vaker cannabis uitsluitend voor ei-
gen gebruik. Integendeel: zij delen het tegenwoordig vaker met vrienden. 

Hoewel de softdrugtoeristen per bezoek minder hasj en/of marihuana kopen 
dan in 1993, kocht iets meer dan de helft tijdens hun laatste bezoek meer dan 
vijf gram. Hoe komt dat? Allereerst valt op dat lang niet alle softdrugtoeristen 
op de hoogte zijn van de vijfgramsnorm. Daarbij zijn er opvallende verschillen 
tussen de vier grensgemeenten. In Venlo weten de softdrugtoeristen vaak wel 
van de vijfgramsnorm en koopt de meerderheid nooit meer dan vijf gram per 
keer. Dit contrasteert het duidelijkst met Breda, waar veel softdrugtoeristen 
niet bekend zijn met de vijfgramsnorm en de meerderheid wel eens meer dan 
vijf gram cannabis koopt. 
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Een deel van de softdrugtoeristen kan kennelijk zonder al teveel moeite in een 
coffeeshop meer dan vijf gram softdrugs ineens aanschaffen. Maar daarnaast 
zijn er andere manieren om per bezoek meer dan vijf gram cannabis te kopen. 
Het vaakst doen zij dat door te shoppen, dat wil zeggen: op dezelfde dag in 
verschillende coffeeshops softdrugs kopen. Vervolgens stapelen zij groepsge-
wijs, door met meerdere personen elk maximaal vijf gram te kopen. Daarna 
kiezen zij ervoor om ergens anders dan in een coffeeshop cannabis te kopen 
(verplaatsing). En tenslotte komt een klein deel van de softdrugtoeristen op 
dezelfde dag later nog eens cannabis kopen (individueel stapelen). Hiermee 
wordt onze hypothese ontkracht dat individueel stapelen een belangrijke ma-
flier is om de vijfgramsnorm te omzeilen. Bovendien lijken de softdrugtoeris-
ten anno 2000 tegen de verwachting in niet vaker te shoppen dan voor het in 
werking treden van de vijfgramsnorm. De huidige toeristen die reeds voOr 
1996 naar de Nederlandse coffeeshops kwamen kwamen, shopten namelijk 
toen ook al. 

Concluderend moeten we vaststellen dat de vijfgramsnorm voor softdrugtoe-
risten, als die al bij hen bekend is, veelal niet als een ingrijpende verandering 
wordt gezien. Voor zover zij er wel van op de hoogte zijn, kost het hen, indien 
gewenst, over het algemeen weinig moeite om de norm te omzeilen. 

Een van de gevreesde ongewenst bijeffecten van de vijfgramsnorm is dat soft-
drugtoeristen vaker cannabis op andere verkooppunten gaan kopen. Daar 
zouden zij dan sneller in aanraking komen met harddrugs, waardoor het prin-
cipe van 'scheiding der markten' geweld wordt aangedaan. Onze resultaten 
kunnen de vrees van verplaatsing niet bevestigen - hoewel hierbij natuurlijk 
wel de kanttekening past dat wij uitsluitend coffeeshopbezoekers hebben ge-
interviewd en geen softdrugtoeristen die uitsluitend op andere locaties canna-
bis kopen. Dit neemt niet weg dat de coffeeshopbezoekers die in de stad waar 
we hen interviewden wel eens ergens anders cannabis kopen, daar inderdaad 
soms ook harddrugs kunnen kopen. Op de totale steekproef vormen zij een 
kleine minderheid. Verreweg de meeste geInterviewde softdrugtoeristen heb-
ben geen idee waar zij in de vier onderzochte grensgemeenten harddrugs 
zouden kunnen kopen. Degenen die dit wel menen te weten, denken hierbij 
voornamelijk aan straatdealers. De gemiddelde coffeeshoptoerist van 2000 is 
nog minder op de hoogte van de verkoop van andere drugs in de stad dan die 
van 1993. Het is dus bepaald niet aannemelijk dat de vijfgramsnorm een be-
dreiging vormt voor het principe van 'scheiding der markten'. 
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Coffeeshops mogen sinds 1996 geen cannabis verkopen aan personen bene-
den de 18 jaar. Doel van deze maatregel is het cannabisgebruik bij jongeren 
beneden de 18 jaar terug te dringen. De maatregel om de leeftijdsgrens te 
verhogen van 16 naar 18 jaar is, in tegenstelling tot de vijfgramsnorm, niet 
specifiek gericht is op drugstoeristen en moet daarom voor het hele land gee-
valueerd worden. 
In dit hoofdstuk gaan we eerst na in hoeverre het doel van de verhoging van 
de leeftijdsgrens is bereikt, namelijk een vermindering van het cannabisge-
bruik onder minderjarigen. Vervolgens kijken we hoe zich het coffeeshopbe-
zoek bij minderjarige cannabisgebruikers de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 
Daarna onderzoeken we of de maatregel eventueel gevolgen heeft gehad voor 
het gebruik van andere drugs. 
De analyse in dit hoofdstuk is gebaseerd op gegevens uit eerdere onderzoeken 
in Amsterdam en op landelijk niveau. De landelijke cijfers zijn afkomstig van 
het Trimbos-instituut en zijn ook geanalyseerd door onderzoekers van dat in-
stituut. 189  

De centrale vraag in dit hoofdstuk is: Remt de leeftijdsgrens het cannabisge-
bruik onder jongeren beneden de 18 jaar? 
Volgens het meest recente landelijk onderzoek onder scholieren in het voort- 
gezet onderwijs lijkt de doelstelling om het cannabisgebruik onder minderjari- 
gen te remmen niet geheel verwezenlijkt. Tussen 1992 en 1996 steeg het hui- 

Dit hoofdstuk is geschreven in samenwerking met drs. Filip Smit en drs. Else te Brake, beide verbon-
den aan de afdeling Monitoring en Epidemiologie van het Trimbos-instituut in Utrecht. 
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dige gebruik's° van cannabis nog van 6.5% naar 10.7%. Daarna stabiliseerde 
het huidige cannabisgebruik en in 1999 (9.6%) lag het gebruik op vrijwel het-
zelfde niveau als dat van 1996.' 9' Geen daling dus, maar een stabilisatie van 
gebruik. Hierbij komt dat de stabilisatie in het cannabisgebruik niet zonder 
meer als effect van de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar 
kan warden gelnterpreteerd. Zo blijkt uit school surveys die we tweejaarlijks in 
Amsterdam uitvoeren dat cannabisgebruik onder niet-westerse (allochtone) 
leerlingen significant lager is dan onder westerse (voornamelijk autochtone) 
leerlingen.' 92  De landelijke daling in het cannabisgebruik is dus misschien me-
de te verklaren door het groeiend aandeel allochtone leerlingen. 
De vraag of de voorgestane daling in het cannabisgebruik heeft plaatsgevon-
den hebben we getoetst door middel van een zogenaamde secundaire analyse. 
Dit betekent dat we gebruik hebben gemaakt van bestaande gegevens en die 
voor het doel van ons onderzoek opnieuw hebben geanalyseerd. In dit geval 
ging het am twee databestanden: cijfers uit de landelijke school surveys (Peil-
stationsonderzoek) van het Trimbos-instituut en cijfers uit Amsterdamse 
school surveys (Antenne). 
Secundaire analyses hebben als voordeel dat er niet opnieuw gegevens hoe-
yen te worden verzameld. Het nadeel is dat de beschikbare gegevens niet al-
tijd precies geschikt zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Dat 
is ook nu het geval. In de loop van dit hoofdstuk zullen we steeds aangeven 
op welke punten er problemen waren en hoe we die hebben opgelost. 
De officiele verhoging van de leeftijdgrens is in de ene gemeente of regio wel-
licht ingrijpender geweest dan in de andere. Veer 1996 gold als criterium dat 
er geen jeugdige bezoekers in coffeeshops mochten komen, zonder dat er 
overeenstemming was over wat hiermee precies bedoeld werd. Sommige ge-
meenten meenden toen al dat minderjarigen (jongeren beneden de 18 jaar) 
geen toegang mochten hebben, anderen stelden dat de minimumleeftijd 16 
jaar bedroeg.'" Een duidelijk voorbeeld van de tweede opvatting is Amster-
dam - van deze stad is expliciet bekend dat de minimumleeftijd is verhoogd 
van 16 naar 18 jaar. Daarom hebben we de gegevens van Amsterdam afzon-
derlijk geanalyseerd.' 94  
Bij onze secundaire analyse hebben we hoofdzakelijk gekeken naar ontwikke-
lingen in het cannabisgebruik bij 16- 17 jarige scholieren door de tijd. In theo-
rie zal binnen de leeftijdsgroep van 16-17 jarigen het effect van de verhoging 
van de leeftijdsgrens het grootst zijn: voor 1996 hadden zij toegang tot een 
coffeeshop, ná 1996 niet meer. Onder andere doordat de controle op de leef-
tijd in de praktijk nogal eens op basis van uiterlijk gebeurt, wordt 16-17 jari-
gen niet altijd de toegang tot een coffeeshop geweigerd. Hierdoor zou het fei-
telijke effect van de verhoging van de leeftijdsgrens wel eens het grootst kun- 

19° 	Huidig cannabisgebruik is in dit rapport gedefinieerd als het gebruik van cannabis gedurende de 
laatste vier weken (landelijk) of de laatste maand (Amsterdam). 

191 	De 2wart, Monshouwer & Smit (2000). 
192 	Korf et al. (2000). 
193 	Bieleman, Blamer & Zaagsma (juni 1998). 
194 	Oorspronkelijk hoopten we bij de landelijke gegevens een onderscheid te kunnen maken tussen 

gemeenten of regio's waar oak al Oar 1996 de minlmumleeftijd voor toegang in coffeeshops 18 jaar 
was en gemeenten of regio's die toen nog 16 jaar als grens stelden. In de praktijk bleek het echter 
onmogelijk een betrouwbare tweedeling te maken. 
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nen zijn bij de 14- 15 jarigen. Deze leeftijdsgroep kon wellicht voor 1996 nog 
een coffeeshop betreden als zij eruit zagen als 16-17 jarigen; na 1996 zal hen 
vaker de toegang geweigerd worden. Daarom zullen we in dit hoofdstuk ook 
aandacht besteden aan veranderingen in cannabisgebruik bij 14-15 jarigen. 
Zoals gezegd kunnen eventuele veranderingen in cannabisgebruik mede het 
gevolg kunnen zijn van verschillen in samenstelling van de steekproeven door 
de tijd heen. Daarom hebben we ook een logistische regressieanalyse uitge-
voerd. Dit is een statistische techniek waarmee we kunnen vaststellen of het 
cannabisgebruik in de totale groep van 16-17 jarigen aantoonbaar veranderd 
is, wanneer gecorrigeerd wordt voor invloeden van geslacht, etniciteit en 
schooltype. 

>> 	DE LANDELIJKE STEEKPROEF 

De landelijke gegevens zijn afkomstig uit zogenaamde Peilstationsonder-
zoek. 195  Hieruit zijn de 14-17 jarige leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
(V(M)B0, MAVO, HAVO, VWO) in de jaren 1992, 1996 en 1999 geselecteerd. 
Met behulp van CBS-gegevens werd nagegaan hoe de leerlingen verdeeld 
waren over schooltype, leerjaar en GGD-regio. De deelnemende GGD'en, die 
de dataverzameling voor hun rekening namen, kregen overzichten van de 
aantallen klassen naar leerjaar en schooltype waar de vragenlijsten afgeno-
men moesten worden. Binnen hun eigen regio moesten de GGD'en zelf zorg 
dragen voor een zo goed mogelijke geografische spreiding van de scholen. De 
afname van de vragenlijsten vond klassikaal plaats. 196  

>> 	DE AMSTERDAMSE STEEKPROEF 

De Amsterdamse gegevens zijn afkomstig uit de zogenaamde Antenne onder-
zoeken. Ook hier gaat het om klassikale enquetes, in dit geval van scholieren 
uit het voortgezet onderwijs en de eerste klas van het MBO uit de jaren 1995, 
1997 en 1999. 197  De enquetes werden in samenwerking met de afdeling Pre-
ventie van De Jellinek afgenomen in een zo representatief mogelijke steek-
proef van de betreffende schooltypen, verspreid over de stad Amsterdam. De 
verschillende bestanden zijn samengevoegd en gewogen om een goede af-
spiegeling te vormen van de Amsterdamse schoolpopulatie uit het betreffende 
jaar. 

>> 	SIGNIFICANTIE 

Een potentieel probleem bij klassikale enquetes is dat scholieren binnen een 
klas mogelijkerwijs bepaalde kenmerken met elkaar delen ("op elkaar lijken"). 
Dit zogenaamde 'clustereffect' heeft gevolgen voor de uitkomst van statisti- 

195 	De Zwart, Monshouwer & Smit (2000). 
196 	Technisch gesproken gaat het derhalve om een gestratificeerde clustersteekproef. Met de stratificatie 

wordt beoogd een zelfwegende steekproef te verkrijgen. 
197 	Sinds 1993 is vijf maal een schoolsurvey gehouden onder leerlingen uit het voortgezet onderwijs en 

de eerste klas van het middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam. In 1993 en 1994 werd de en-
quete in het voortgezet onderwijs alleen onder leerlingen uit de voorlaatste klassen gehouden. Vanaf 
1995 vindt het onderzoek om de twee jaar plaats en worden ook leerlingen uit de derde klas van 
HAVO en VWO meegenomen. In het kader van cannabisgebruik onder minderjarigen kan deze laatste 
groep niet buiten beschouwing gelaten worden. Immers, 16 en 17 jarige leerlingen in de derde klas 
van het VW0 zullen een ander gedrag vertonen dan hun leeftijdsgenoten die twee klassen hoger zit-
ten. De analyse is daarom beperkt tot de data van de jaren 1995, 1997 en 1999. 
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sche toetsen. Wij hebben hiermee rekening gehouden door bij analyses van 
zowel de landelijke als de Amsterdamse gegevens een conservatieve toets-
drempel te hanteren (p=0.01 in plaats van p=0.05). Dit betekent dat we pas 
van een significant verschil spreken als de kans dat we ten onrechte van een 
verschil spreken gelijk of kleiner is dan 1%. 

tabel 5.1 	I 	aantallen leerlingen in de secundaire analyse 

1992 -1995 -1996 -1997 -1999 - TOTAAL 

114-15 JAAR 	2 782  	 2 760  	 5 636 	11 178  
LANDELIJK 

16 - 17 JAAR 	1 758 	1 532 	 3 142 	6 432  

AMSTERDAM 

> cannabisgebruik bij minderjarige 
scholieren 

Om te beginnen toetsten we de volgende hypothese: 
• Het cannabisgebruik daalt sinds 1996 binnen `soortgelijket groepen mid-

delbare scholieren. 

In 1992 had landelijk ruim een kwart van de 16-17 jarige scholieren wel eens 
cannabis gebruikt, in 1996 was dit eenderde en in 1999 op het eerste gezicht 
zelfs nog iets meer. Tegenover deze (licht) stijgende lijn staat een dalend ooit 
gebruik in Amsterdam: van bijna de helft in 1995 naar bijna 44 0/0 in 1999. 
Zowel het ooit gebruik als het huidig gebruik lag in Amsterdam steeds hoger 
dan het landelijk niveau (figuur 5.1). 
Volgens deze cijfers lijkt het cannabisgebruik onder 16-17 jarige Amsterdamse 
scholieren sinds de verhoging van de leeftijdsgrens in 1996 dus inderdaad te 
zijn gedaald. Maar het felt dat de steekproeven uit de opeenvolgende jaren 
representatief waren voor de schoolpopulaties uit die afzonderlijke jaren, be-
tekent niet direct dat deze ook onderling vergelijkbaar zijn. De ontwikkelingen 
in het cannabisgebruik kunnen immers ook samenhangen met veranderingen 
in de samenstelling van de schoolpopulatie, bijvoorbeeld wat betreft geslacht, 
etniciteit en schooltype. 

figuur 5.1 I 	 cannabisgebruik onder 16-17 jarigen landelijk en in Amsterdam 
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BRUGKLAS 	 .3% 	 .1% 	2.0%, 
VB0 	 23.3% 	20.7% _ 	..........___ 	17.4%  X2 =127.2 
MAVO 	 19.7% 	18.9% 	14.6% df=8 

HAVO 	 31.2% 	27.3% 	35.0%  p=.000 

vwo 	 25.5% 	32.9% 	30.9% 

VERSCHILLEN TUSSEN DE OPEENVOLGENDE 
STEEKPROEVEN 

De opeenvolgende steekproeven verschillen zowel landelijk als voor Amster-
dam niet naar geslacht. 
Daarentegen zijn er wel verschillen naar etniciteit. In de landelijke steekproe-
ven verdubbelde het aandeel niet-westerse leerlingen tussen 1992 en 1999 
van 10% naar ruim 20% (tabel 5.2). In Amsterdam steeg dit percentage tus-
sen 1995 en 1999 van ruim een kwart naar bijna de helft (tabel 5.3). Welis-
waar verschilt onderling de manier waarop etniciteit werd gemeten - we ko-
men daar straks uitvoeriger op terug - maar dit neemt niet weg dat zowel in 
Amsterdam als landelijk het percentage niet-westerse (allochtone) leerlingen 
duidelijk is toegenomen. 

> > 

I tabel 5.2   
achtergrondkenmerken 16 en 17 jarigen - landelijk 
(1992,1996, 1999) 

1 9 9 2 	 r1 9 9 6 r-1 9 9 9 	 VERSCHIL 

198 

GESLACHT 	1 JONGENS 

MEISJES 

ETNICITEIT 
(OBJECTIEF) 

SCHOOLTYPE 

WESTERS 

NIET-WESTERS 

DE NIEUWE LEEFTIJDSGRENS 

50.5% 
49.5% 

90.0% 

10.0% 

I GROTE 
URBAN ISATIE  	

STEDEN I 	18.9% t_ 	26.4% I 	20.2% X2 =32.1 
df=2 

OVERIG ML 81 . 1 %l 	73.6% I 	79.8% I p=.000 

49.3% 
50.7% 

85.1% 

14.9% 

OU 	 [V 

49.6% n.s. 

50.4% 	 

79.2% 

20.8% 

X2 =99.8 
df=2 
p=.000 

Een ander verschil tussen de jaren is dat de 16-17 jarigen in de landelijke 
scholierenonderzoeken de leerlingen van een steeds hoger schooltype zijn. In 
1992 zat ruim 40% op het vbo of de mavo, in 1999 was dit eenderde (tabel 
5.1). In de Amsterdamse steekproeven halveerde tussen 1995 en 1999 het 
aandeel 16-17 jarigen dat op het vbo of de mavo zat (tabel 5.3). 198  
Ten slotte blijken in 1996 naar verhouding meer leerlingen uit de (vier) grote 
steden aan het landelijk onderzoek te hebben deelgenomen (tabel 5.2). 
De verschillen tussen de opeenvolgende steekproeven kunnen elk voor zich 
van invloed zijn op de ontwikkelingen in het cannabisgebruik. Daarom gaan 
we nu eerst na hoe zich het cannabisgebruik bij de 16-17 jarigen heeft ont-
wikkeld binnen verschillende subgroepen. 

Dit is het gevolg van veranderingen in het onderwijssysteem en daarmee de steekproeftrekking. In 
1995 werden, in tegenstelling tot de volgende jaren, leerlingen uit de vierde klas van het toen nog 5- 
jarige VBO opgenomen. 
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992 	 996 	 999 	VEHSCH L 

G B s i. A C H 	I JONGENS 	 50.8% 	53.7% 	45.2% n.s. 

MEISJES 	49.2% 	46.3°/o 	54.8%  

ESTERS 	 72.2% 	62.7°/o 	51 . 7% X2 =31.8 

	

ETNICITEIT 	 

	

(RUBJECTIEF) 	
df=2 

NIET-WESTE RS 	 27.8°/o 	37.3°/o 	48.3% 	p=.000  

VI30 3 EN 4 	 36.2°/o 	14.1% 	15.6°/o 

MAVO 3 	 7.9°/o 	6.1% 	5 . 3 %  X2=83.7 

	

SGHOOLTYPE 	 HAVO 3 EN 4 	 16.9°/o 	22.9°/o 	18.0°/o 	df=8 

VWO 3 EN 5 	 17.6°/o 	21.7% 	25.1°/o p=.000 

MBO 1 	 21.4% 	35.1°/a 	36.0%  

I 	  
tabel 5.3 	

achtergrondkenmerken van 16-17 jarigen in Amsterdam 
(1995. 1997, 1999) 

> > 	CANNAB1SGEBRUIK NAAR GESLACHT 

Landelijk zien we bij de 16- 17 jarigen de volgende ontwikkelingen in het can-
nabisgebruik. Bij de jongens ligt het ooit gebruik zowel in 1996 als in 1999 
hoger dan in 1992; het huidig gebruik ligt in 1999 hoger dan in 1992. Ook bij 
de meisjes ligt het ooit gebruik zowel in 1996 als in 1999 hoger dan in 1992; 
het huidig gebruik ligt bij de meisjes echter in 1996 hoger dan in 1992, terwijI 
het in 1999 het weer op het niveau van 1992 ligt (tabel 5.4). 

In Amsterdam zijn er zowel voor de jongens als de meisjes geen significante 
verschillen tussen de opeenvolgende jaren (tabel 5.5). 

I 	 can na bisgebru ik onder 16 - 17 jarige scholieren naar geslacht, 
tabel 5.4 

tandelijk 

00IT GEBRU 

HUIDIG GEBRU ■ K 

p < .01 significant verschil toy. 1992 

tabel 5.5 

00IT GEBRUIK 

HUIDIG GEBRUIK 

JONGENS 

MEISJES 

JO NGE NS . 	_ 
MEISJES 

MEISJES 

JONGENS 

MEISJES 
- - - - 

p < .01 significant verschil toy. 1995 

992 

995 

32.5% 

19.7°/o 

996 

p < .01 significant verschil toy. 1996 

99 

* 39.7°/o 

* 28.4°/o 

p < .01 significant verschil toy. 1997 

999 

* 42.7°/o 

** 29.9°/o 

17.9% 
7.8% 

23.1% 
12.0% 

** 23.0% 

cannabisgebruik onder 16 - 17 jarige scholieren naar geslacht in 
Amsterdam 

999 

53.5°/o I 	51.7°/o I 	55.0°/o 

44.4°/oi 	43.6°/oi 	35.0% 

26.8°/o 
16.1% 

37.1% 
15.3°/o 

32.4°/o 
12.6°/o 
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>> 	CAN NABISGEBRUIK NAAR ETNICITEIT 

Officieel wordt in Nederland de etniciteit bepaald aan de hand van het ge-
boorteland van de respondent en zijn/haar ouders; dit noemen we 'objectieve' 
etniciteit. 199  Een alternatieve manier is: iemand simpelweg te vragen Tot wel-
ke etnische groep reken je jezelf?' (oftewel de 'subjectieve' etniciteit). 
In beide gevallen maken we een onderscheid tussen westerse en niet-
westerse leerlingen. Bij de westerse leerlingen gaat het overwegend om au-
tochtonen, maar ook om 'witte' allochtonen, zoals kinderen van Duitse of En-
gelse ouders. Bij de niet-westerse leerlingen gaat het met name om jongeren 
die afkomstig zijn uit Suriname, Turkije of Marokko. 20° 
Landelijk zijn de gegevens geanalyseerd op basis van objectieve etniciteit. 
Het ooit gebruik van cannabis blijkt bij de westerse en de niet-westerse leer-
lingen zowel in 1996 als in 1999 hoger te liggen dan in 1992. Voor het huidig 
gebruik is het patroon grilliger. Bij de westerse leerlingen stijgt het tussen 
1992 en 1996, maar daarna niet meer. Bij de niet-westerse leerlingen stijgt 
het huidig gebruik juist tussen 1996 en 1999 (tabel 5.6). 

tabel 5.6 

08.1 TI 

00IT GEBRUIK 

HUIDIG GEBRUIK 

cannabisgebruik onder 16 - 17 jarige scholieren naar objectieve et-
niciteit, landelijk 

E ETNICI EC EV EIT 

r  p <.01 significant verschil toy. 1992 

WESTERS 

WESTERS 	

1WWL 

27.7%  r ** 35.5%) **  
NIET-WESTERS 

WESTERS 

NIET-WESTERS 

1 9 9 2 .w 1 9 9 6 	 1 9 9 9 

13.1%  13.1% I  

1 13.7% 

6.4% 

** 18.1% 

13.8% 

16.3% 

** 16.7% 

#. p < .01 significant verschil toy. 1996 

De gegevens van de Amsterdamse scholieren zijn geanalyseerd op basis van 
de subjectieve etniciteit. Dit heeft vooral een praktische reden: ontbrekende 
data over het geboorteland van respondent en ouders in 1995. 201  Bij subjectie-
ve etniciteit gaat het erom met welke etnische groep iemand zich vooral iden-
tificeert; men spreekt dan ook wel van referentiegroep. Een eerdere analyse 
van de Amsterdamse gegevens liet zien dat in objectieve zin niet-westerse 
jongeren die zich primair Nederlander voelen vaker illegale drugs gebruiken 
dan hun leeftijdsgenoten die zowel objectief als subjectief niet-westers zijn. 202  
Secundaire analyse van de Amsterdamse gegevens uit 1997 en 1999 laat nu 
tevens zien dat cannabisgebruik meer wordt bepaald door subjectieve dan 

199 	Wanneer tenminste den van beide ouders in een niet-westers land is geboren, wordt de respondent 
als niet-westers aangemerkt, ongeacht het geboorteland van de respondent zelf. Aileen wanneer van 
beide ouders het geboorteland onbekend is, wordt de etniciteit op basis van het geboorteland van de 
respondent zelf bepaald. 

200 	Voor zowel objectieve als subjectieve etniciteit geldt: 
Westerse landen = Nederland, overig Europa, Noord-Amerika, Oceanie, Japan en Indonesie. 
Niet-westerse landen = Turkije, Afrika (incl. Marokko), Latijns-Amerika (incl. Suriname, Ned. Antillen 
en Aruba), Azie (excl. Japan en Indonesie). 

201 	Aanvankelijk werd in de Amsterdamse school surveys alleen gevraagd tot welke etnische groep de 
scholieren zichzelf rekenden. Dit noemen we de subjectieve etniciteit. Sinds 1995 wordt tevens ge-
vraagd naar het geboorteland van de respondent en zijn of haar ouders. Op basis hiervan wordt de 
objectieve etniciteit bepaald. De betreffende gegevens over 1995 zijn echter niet meer beschikbaar. 

202 	Korf, Nabben & Berdowski (1997). 
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objectieve etniciteit (tabel 5.7). 2 ° 3  Bij de Amsterdamse scholieren blijkt tussen 
1995, 1997 en 1999 het cannabisgebruik bij zowel de subjectief westerse als 
de subjectief niet-westerse 16-17 jarigen min of meer gelijk gebleven te zijn 
(tabel 5.8). 

tabel 5.7 

OBJECTIEVE ETNICITETT 	 SUBJECTIEVE ETNICITEt 

0017 GEBRU1K 	 [.220 ** 	 [.350 ** 

A LAATSTE AR GEBRUIK 	 -.232 ** 	 -.280 ** 

1-1U1DIG GEBRU1K 	 -.029 	 -.152 **  

spearmans rho 	 I 	s .0 

tabel 5.8 

00IT GEBRUIK 

HUIDIG GEBRUIK 

p < .01 significant verschil toy. 1995 

tabel 5.9 

GOIT GEBRIJIK 

HUIDIG GEBRUIK 

correlatie tussen canna bisgebruik en etniciteit bij 16-17 jarige 
scholieren In Amsterdam (1997 en 1999) 

cannabisgebruik ander 16-17 jarige scholieren naar subjectieve 
etniciteit, Amsterdam 

C.0 

	I WESTERS 

NIET-WESTE RS 

WESTERS 

NIET-WESTERS 

SCHOOLTYPE 

VBO/MAVO 

HAVO/VWO 

TE10.1AVO 

HAVO/VWO 

995 	 r1997 

54.9 0/0 

33.0% 

25.4% 
10.70/0 

34.5°/0 

14.40/0 

23.9% 

19.0°/0 

p < .01 significant verschil toy. 1997 

> > 	CANNABISGEBRUIK NAAR SCHOOLTYPE 2" 

Landelijk zijn er bij de 16- 17 jarigen verschillen in de oritwikkeling van het 
cannabisgebruik naar schooltype (tabel 5.9): 
• Bij de vbo/mavo leerlingen ligt het ooit gebruik en het huidig gebruik zowel 

in 1996 als in 1999 hoger dan in 1992. 
• Ook bij de havo/vwo leerlingen ligt het ooit gebruik hoger in 1996 dan in 

1992, maar hier stijgt het verder en ligt het ooit gebruik in 1999 nog weer 
hoger dan in 1996. Het huidig gebruik blijft minder of meer stabiel. 

cannabisgebruik onder 16-17 jarigen naar schooltype, landelijk 

ri 9 9 2 	 9 9 6 

26.0% [ ** 38.7% 
26.5% 	30.9% 

13.8% 
12.3% 

1999 

63.3% 	58.1%  
23.3%  

21.7% 
14.7% 

▪ < .01 significant verschil t.o.v. 1992 	 p < .01 significant verschil toy. 1996 

- vanwege kleine aantallen is de brugklas hier buiten beschouwing gelaten. 

999  

** 35.0% 
* ** 36.7% 

19.4% 
14.7% 

203 	De correlaties tussen cannabisgebruik en subjectieve etniciteit zijn sterker dan die tussen cannabis- 
gebruik en objectieve etniciteit. Tussen het huidige cannabisgebruik en objectieve etniciteit bestaat 
zelfs helemaal geen samenhang: 16-17 jarige scholieren die objectief niet-westers zijn blowen te-
genwoordig even vaak als degenen die objectief westers zijn. 

209 	Onderverdeling naar schooltype had kleine cellen tot gevolg. Daarom zijn vbo en mavo, en havo en 
vwo elk samengevoegd tot den categorie. 
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De Amsterdamse ontwikkelingen (tabel 5.10) wijken tot op zekere hoogte af 
van de landelijke. 
• Bij de vbo/mavo leerlingen van 16-17 jaar daalde het ooit gebruik van 

cannabis tussen 1995 en 1997 met bijna de helft. Het verschil is in 1999 
nog steeds aanwezig. Het huidige gebruik is echter niet veranderd. 

• Onder de 16-17 leerlingen havo/vwo is het huidige gebruik juist gestegen 
tussen 1995 en 1997. Deze stijging zette overigens niet door en in 1999 
was het huidige cannabisgebruik weer terug op het niveau van 1995. 

• Het cannabisgebruik onder de 16-17 jarige leerlingen van het mbo veran-
derde niet. 

tabel 5.10 L 	 cannabisgebruik onder 16-17 jarigen naar schooltype in Amsterdam 

	I VBO/MAVO 

00IT GEBRUIK 	HAVO/VWO 

MBO 

VBO/MAVO 

HUIDIG GEBRUIK 	HAVO/VWO 

MBO 

** p 

 

>> 	CANNABISGEBRUIK EN STEDELIIKHEID 

HUIDIG GEBRUIK 

SCHOOLTYPE 

STEDELIJKHEID 

GROTE STEDEN 

OVERIG NEDERLAND 

DE NIEUWE LEEFTIJDSGRENS 

I-1995 	 1997 	 1999 

	

55.1% 	** 28.8% 	** 33.3% 

	

47.9% 	54.0% 	47.3% 

	

38.2% 	50.4% 	45.9% 

28.1% 
17.4°/o 
14.4% 

19.2% 

** 33.3% 
21.8% 

25.5% 
14.5% 

<.01 significant verschil t.o.v. 1995 	I 	p < .01 significant verschil toy. 1997 

We hebben tot nu toe meerdere malen verschillen gezien tussen de landelijke 
en de Amsterdamse ontwikkelingen. Hoe zit het nu met de 16-17 jarigen uit 
de grote steden die deelna men aan de landelijke scholierenonderzoeken? 
• Bij de leerlingen in de vier grote steden bleef het cannabisgebruik tussen 

1992 en 1999 vrij stabiel. 
• Bij de leerlingen in de rest van het land steeg zowel ooit als het huidig ge-

bruik tussen 1992 en 1996. De stijging zette niet verder door en de cijfers 
van 1999 waren vergelijkbaar met die van 1996 (tabel 5.11). 

tabel 5.11 	cannabisgebruik onder 16-17 jarigen naar stedelijkheid, landelijk 

	1-1992  

27.9°/o 
 

1996  	

r 
30.1% 

 1999 

-1GROTE  STEDEN 	 27.9% 	30.1% 	34.9%  
OVERIG NEDERLAND 	25.9% 	** 35.3% 	** 36.5% 

00IT GEBRUIK 

15.8% 

12.3% 

16.2% 

** 17.9% 

19.6% 

** 15.6% 

** p < .01 significant verschil t.o.v. 1992 	I 	p < .01 significant verschil toy. 1996 
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LANDELIJK 	 AMSTERDAM 

1 4 -IS JAAR - 	8-17 JAAR - 14 	AAR- 6 	7 JAAR 

I GESLACHT 	 = 

ETNICITEIT 	 = 	 ** 

SCHOOLTYPE 	 *** 	 — 

STEDELIJKHEID 

MAR 

EXPONENT(B) 1992 T.O.V. 1996 	*** .43 	 *** .66 

EXPONENT(B) 1999 T. 0.V. 1996 	= 	 = 

EXPONENT(B) 1997 T.O.V. 1995 	 = 
	

* 1.74 

EXPONENT(B) 1999 T.O.V. 1995 	 = 	 = 

I 	 I .., geen significante bijdrage aan het model 	p<.01 	** 	p<.001 	 ij<.0001 

	exponent(B) = odds ratio 

> > 	LOGISTISCHE REGRESSIEANALYSE: 
ACHTERGRONDKENMERKEN OF ECHTE VERSCHILLEN? 

Tot nu toe hebben we de ontwikkelingen in het cannabisgebruik in de loop van 
de jaren negentig geschetst onder 16-17 jarige leerlingen in het algemeen en 
binnen subgroepen. We constateerden door de jaren been verschillen tussen 
de steekproeven. Zo steeg zowel landelijk als in Amsterdam het percentage 
niet-westerse leerlingen. Dit spoort weliswaar met reele ontwikkelingen in de 
samenstelling van de bevolking, maar deze ontwikkelingen zouden op zichzelf 
al tot op zekere hoogte eventuele veranderingen in het cannabisgebruik kun-
nen verklaren. Daarnaast zagen we ook verschillen die waarschijnlijk meer te 
maken hebben met de steekproeftrekking, zoals het verhoudingsgewijs hoge 
percentage leerlingen uit de grote steden in de landelijke steekproef van 1996. 
Door de ontwikkelingen in cannabisgebruik per subgroep te analyseren hielden 
we rekening met veranderingen in de schoolpopulatie. Soms vonden we de 
algemene ontwikkelingen terug bij de subgroepen, maar andere keren liepen 
de ontwikkelingen uiteen. 
Dit alles betekent dat eventuele algemene ontwikkelingen in het cannabisge-
bruik van 16-17 jarigen yeroorzaakt kunnen worden door verschillen tussen de 
steekproeyen. Een algemeen antwoord op de vraag of het cannabisgebruik 
gedurende de laatste jaren is toe- of afgenomen als gevolg van het verhogen 
van de leeftijdsgrens yalt dus niet zo eenvoudig te geven. 

Logistische regressieanalyse is een statistische techniek om na te gaan of het 
cannabisgebruik aantoonbaar is veranderd, zonder dat dit is toe te schrijyen 
aan andere inyloeden, in ons geval: geslacht, etniciteit, schooltype en verste-
delijking. TerwijI we hiervoor de achtergrondkenmerken steeds afzonderlijk 
hebben bekeken in bun relatie tot cannabisgebruik, kunnen we met logistische 
regressie al deze variabelen tegelijkertijd in de analyse betrekken. Zodoende 
krijgen we zicht op verschillen in cannabisgebruik tussen de jaren die niet 
kunnen worden toegeschreven aan verschillen in achtergrondkenmerken. 

98 

tabel 5.12 	 
logistische regressie: huidig cannabisgebruik ander scholieren, Ian- 
delijk (1992-1999) en in Amsterdam (1995-1999) 
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Het effect van een variabele wordt uitgedrukt in een getal: de exponent(B) 205 . 
Dit getal geeft de richting en grootte van het effect aan. Heeft exponent(B) 
van 1992 ten opzichte van 1996 een waarde van 1.0, dan is het cannabisge-
bruik gelijk gebleven. Is de waarde 2.0, dan lag het cannabisgebruik in 1992 
twee keer hoger dan in 1996; is de waarde 0.5, dan ligt het cannabisgebruik 
in 1996 twee keer zo hoog als in 1992 206 . 

Landelijk blijkt het huidig cannabisgebruik bij 16- 17 jarige leerlingen in 1996 
anderhalf keer hoger dan in 1992, maar tussen 1996 en 1999 is er geen ver-
schil (tabel 5.12). Met andere woorden: het huidig cannabisgebruik is bij 16- 
17 jarigen na de verhoging van de leeftijdsgrens gestabiliseerd. 

Voor Amsterdam geldt een soortgelijk verhaal. Na controle voor de invloed 
van achtergrondvariabelen ligt het huidig cannabisgebruik bij 16- 17 jarige 
leerlingen in 1997 ruim anderhalf maal hoger dan in 1995 (tabel 5.12). Tussen 
1999 en 1995 is er geen verschil in gebruik. Met andere woorden: na een aan-
vankelijke stijging is het huidig cannabisgebruik inmiddels terug op het niveau 
van voor het verhogen van de leeftijdsgrens. 
Eerder in dit hoofdstuk hielden we mogelijkheid open dat de verhoging van de 
leeftijdgrens voor coffeeshopbezoek naar 18 jaar wellicht een grotere invloed 
zou hebben op 14-15 jarigen dan op 16-17 jarigen. 

Landelijk blijkt ook bij de 14- 15 jarigen de variabele jaari weer een signifi-
cante bijdrage te leveren aan het model. Na controle voor achtergrondken-
merken blijkt het huidig cannabisgebruik in 1996 ruim twee keer zo hoog te 
zijn dan in 1992. Maar in 1999 is het huidig cannabisgebruik gelijk aan 1996 
(tabel 5.12). 

Bij de 14- 15 jarige Amsterdamse scholieren levert de variabele jaar geen sig-
nificante bijdrage aan het model. Wanneer gecontroleerd wordt voor de in-
vloed van (veranderingen in) geslacht, etniciteit en schooltype blijkt het huidig 
cannabisgebruik tussen 1995 en 1999 gelijk te zijn gebleven (tabel 5.12). 

Samengevat is sinds het verhogen van de leeftijdsgrens landelijk de stijging 
in het huidig cannabisgebruik onder minderjarigen doorbroken. In Amster-
dam is het huidig gebruik onder 16-17 jarigen na een aanvankelijke stijging 
weer terug op het niveau van voor de verhoging van de leeftijdsgrens. Daar-
entegen is het huidig gebruik in Amsterdam bij 14-15 jarigen de afgelopen 
jaren onveranderd gebleven. 

> coffeeshopbezoek door minderjarigen 

Druggebruik is in Nederland niet verboden. Het verhogen van de leeftijdsgrens 
bij coffeeshops behelst dan ook niet een algemeen verbod op gebruik van 
cannabis door minderjarigen, maar een verbod op de verkoop aan minderjari- 

205 	exponent(B) is gelijk aan de odds ratio (OR) 
206 	Bij logistische regressie moet een referentiegroep gekozen worden. Voor de landelijke data kozen we 

1996, omdat dit het jaar van de verandering is. Voor de Amsterdamse data kozen we 1995 om zo de 
ontwikkeling voor en na de verhoging van de leeftijdsgrens te kunnen toetsen. 
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-14-15 	AAR 	 16-17 JAAR 

1 GESLACHT 

ETNICITEIT 

SCNOOLTYPE 

STEDELIJKHEID 	 4* 

MAR 

I 	 1999 T 0 V 	1996 I*** 	84 	 I *** .76  

 I  geen significante  bijdrage  aan  het  model 	p<.01 	 p<.001 	4. 	p<.000 * .1 

	 exponent(B) = odds ratio 

gen door coffeeshops. Daarom gaan we nu na hoe het coffeeshopbezoek zich 
bij minderjarigen heeft ontwikkeld. 217  De hypothese hierbij is: 

• scholieren beneden de 18 jaar verkrijgen en gebruiken hun cannabis sinds 
het verhogen van de leeftijdsgrens vaker op andere locaties dan coffee-
shops 

In de landelijke onderzoeken is alleen in 1996 en 1999 gevraagd naar hoe 
scholieren aan hun cannabis komen en waar zij die gebruiken. Zowel bij de 
14-15 jarigen als de 16-17 jarigen is er een duidelijke daling bij het kopen in 
coffeeshops. Net  als in 1996 staat het krijgen van vrienden aan top, maar in 
1999 scoort dit nog hoger dan in 1996. TerwijI in 1996 nog bijna de helft van 
de 16-17 jarige huidige gebruikers hun cannabis in coffeeshops kocht, gaat 
het in 1999 nog maar om een kwart (tabel 5.13). Ook na controle voor ach-
tergrondkenmerken blijkt het kopen van cannabis in coffeeshops tussen 1996 
en 1999 gedaald te zijn (tabel 5.14). 

tabel 5.13 

HOE KOM JE 
MEESTAL AAN JE 

CANNABIS? 

tabel 5.14 	 lijk (1996-1999) 

wijze waarop huidige gebruikers meestal aan cannabis komen, Ian-
delijk (1996-1999) 

19-15 JAAR I 16-17 JAAR 

KRIJGEN VRIENDEN/ANDEREN 58.2°k 69.4°/o 
KOPEN COFFEESHOP 	 28.4% 18.4% 

KOPEN ELDERS 	 13.4% 12.3% 

VERSCHIL 

1-1996 r1999 

X2 =21.I, df=2, 
p=.000 

1-1996 r1999 

47.6% 66.5% 
45.2% 25.7% 
7.2% 7.8°k 

X2=45.5, df=2, 
p=.000 

logistische regressie: kopen van cannabis in een coffeeshop, lande- 

207 	Omdat we hier al 'soortgellike groepen' (namelijk huidige cannabisgebruikers) vergelijken, maken we 
geen onderverdeling naar geslacht, etniciteit en schooltype (en urbanisatie). Wel is in de logistische 
regressie analyse gecorrigeerd voor de invloed van deze variabelen. 
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Voor zover minderjarigen in coffeeshops komen, zijn dit kennelijk vooral plek-
ken om cannabis te kopen, want bij de vraag naar waar de huidige gebruikers 
hun cannabis meestal gebruiken scoren coffeeshops zowel in 1996 als in 1999 
lager dan bij kopen. Bovendien lijken de 16-17 jarigen in 1999 vaker hun can-
nabis buiten de coffeeshops te gebruiken (tabel 5.15). Na controle voor ach-
tergrondkenmerken blijken zowel 14-15 jarigen als 16-17 jarigen in 1999 hun 
cannabis even vaak in coffeeshops te gebruiken als in 1996 (tabel 5.16). 

208 

tabel 5.15 
I 	locatie cannabisgebruik van huidige gebruikers, landelijk 

(1996-1999) 

I 14-15 JAAR I 
 16-17 JAAR 

—1996 —1999 —1996 —1999 

THUIS OF BD VRIENDEN 	29.1% 33.9%  30.0%  39.1%  

WAAR GEBRUIKJE 	 DISCO/HOUSE PARTY 	 12.0% 	7.0% 	6.6% 	4.8% 
MEESTAL CANNABIS? 

COFFEESHOP 	 3.9% 	3.4% 	9.6% 	5.0% 
ELDERS 	 55.0% 55.7% 53.8% 51.1% 

tabel 5.16 

1 GESLACHT 

ETNICITEIT 

SCHOOLTYPE 

STEDELIJKHEID 

JAAR 

r--------  VERSCHIL 

EXPONENT (B) 1999 T.O.V. 1996 IL-- 

geen  significante bijdrage  aan het model 

exponent(B) = odds ratio 

1-14-15 JAAR 

p<.01 

X2 =11.4, df=3, 
p=.010 

p<.001 

16-17 JAAR 

X2 =14.3, df=3, 
p=.000 

	 logistische regressie: gebruiken van cannabis in een coffeeshop, 
landelijk (1996-1999) 

p<.0001 

Amsterdamse scholieren van 16 en 17 jaar gingen in 1995, 1997 en 1999 on-
geveer even vaak uit. Tussen 1997 en 1999 was er ook geen verschil in het 
percentage 16-17 jarigen dat de laatste maand een coffeeshop had bezocht. 208  
Het gebruik van cannabis in coffeeshops is tussen 1997 en 1999 eveneens ge 

Omdat de gegevens over het bezoek aan coffeeshops en de aanschaf van cannabis in 1995 niet 
langer beschikbaar zijn, beperken we ons tot de data over 1997 en 1999. 
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-14-15  JAAR 	 -16-17 JAAR 

I GESLACHT 

ETNICITEIT 

SCHOOLTYPE 	 = 	 * 

MAR 

EXPONENT I 	 B 	1999 T 0 V 	1997 	*** 1.21  

=  geen  significante bijdrage aan het model 	j, 	p‹.01 	 I ** 	p<.001 	 * 	p<.0001 

exponent(B) = odds ratio 

	

4 	5 	AAR 	 -15 	JAAR 

I GESLACHT 	 = 	 = 

ETNICITEIT 

SCHOOLTYPE 

MAR . 

I EXPONENT (B) 1999 T.O.V. 1997I ..= 	 = 

I = geen significante bijdrage aan het model 	J, 	p<.01 	I 	* I* 	p<.001 	 p<.0001 

	 exponent(s) = odds ratio 

tabel 5.17 
waar verkrijgen en gebruiken Amsterdamse scholieren die cannabis 
gebruiken? 

GEBRUIK 

KOPER OF KRIJGEN 

THUIS / VRIENDEN 	 4 '1 .4% 	3 £3'. w9w°/o 
COFFEESHOP 	 46.6% 42.6°/o 
ELDERS* 	 12.1% 18.5% 

' VERSCHIL 

THUIS / VRIENDEN 

COFFEESHOP 

ELDERS** 

vERSCHIL 

Amsterdam (1997-1999) 

sterdam (1997-1999) 

14-15 JAAR I 16-17 JAAR 

997 r 1999 

n.s. 	 I n.s. 

n.s. 

997 r-1999 

27.8%  r 42.3°/o  
% 34.4 	20.2% 

37.7°/o 37.5%  

23.0%1  38.2°/o 26.8°/o 28.6% 
60.7% 36.4% 65.8% 51.4% 
16.4% 25.5% 	7.40/o 20.0% 

X2 =9.67, df=2, 
p=.007 

* feestje, disco, café, houseparty I 4 Lo.a.  café, disco, thuisdealer, straat, school  en eigen  kweek 

tabel 5.18 I 	
 logistische regressie: gebruiken van cannabis in een coffeeshop, 

tabel 5.19 	 
logistische regressie: kopen van cannabis in een coffeeshop, Am- 
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lijk gebleven (tabel 5.17); ook wanneer we in een logistische regressie analyse 
corrigeren voor eventuele invloeden van achtergrondkenmerken zien we geen 
verschil (Tabel 5.18). Ook het kopen of krijgen van cannabis in coffeeshops is 
onder de 16-17 jarige Amsterdamse scholieren gelijk gebleven, wanneer we 
corrigeren voor de invloed van achtergrondkenmerken (tabel 5.19). Toch is 
het aandeel dat zijn/haar cannabis buiten de coffeeshops en vriendenkring 
verkrijgt (elders: café, disco, thuisdealer, straat, school en eigen kweek) meer 
dan verdubbeld tussen 1997 en 1999 (tabel 5.17). 
De 14- 15 jarige Amsterdamse scholieren gingen in 1995 vaker uit dan in de 
latere jaren. 209  Maar ook hier was het aandeel scholieren dat coffeeshops be-
zocht in 1997 en 1999 gelijk. Het gebruik van cannabis in coffeeshops lijkt on-
veranderd tussen 1997 en 1999. Maar wanneer we corrigeren voor de invloed 
van achtergrondvariabelen, zien we een stijging van het gebruik in coffee-
shops: in 1999 lag het gebruik in coffeeshops 1,2 keer hoger dan in 1997 (ta-
bel 5.18). Daarentegen is het kopen van cannabis in coffeeshops onveranderd 
gebleven. Hoewel het kopen in coffeeshops in 1999 (36.4%) minder vaak 
voorkwam dan in 1997 (60.7%), blijkt dit verschil niet significant (tabel 5.19). 
Cijfers over het kopen en gebruiken van cannabis in coffeeshops laten dus 
landelijk en in Amsterdam een verschillend beeld zien. Landelijke cijfers laten 
een daling in het kopen in coffeeshops zien, terwijI het gebruik in coffeeshops 
onveranderd bleef. Amsterdamse cijfers laten daarentegen bij 14-15 jarigen 
een stijging zien in het gebruik in coffeeshops, terwijI het kopen in coffeeshops 
juist onveranderd bleef. Terugkomend op onze hypothese, kunnen we wat be-
treft het gebruiken van cannabis in coffeeshops concluderen dat scholieren 
beneden de 18 jaar hun cannabis sinds het verhogen van de leeftijdsgrens 
niet vaker op andere locaties dan coffeeshops gebruiken. 
Wat betreft het kopen van cannabis in coffeeshops is een dergelijke conclusie 
lastiger te trekken. Landelijk lijkt het verbod op verkoop aan minderjarigen te 
hebben geleid tot een verschuiving naar de verkoop onder vrienden en beken-
den. Misschien is het daarom niet verwonderlijk dat uit het landelijke Peilstati-
onsonderzoek blijkt dat scholieren naar eigen zeggen steeds gemakkelijker 
aan cannabis kunnen komen (tabel 5.20). Ook een regressieanalyse - waarbij 
gecorrigeerd werd voor mogelijke invloeden van geslacht, etniciteit, schoolty-
pe en stedelijkheid - wees uit dat de verkrijgbaarheid van cannabis voor 14-15 
jarigen 21° en voor 16-17 jarigen 211  sinds begin jaren negentig is toegenomen. 

tabel 5.20 I 	verkrijgbaarheid cannabis, landelijk, gemiddelde score (1992-1999) 

r 1 9 9 2 	 [ 1 9 9 6 	 r 1 9 9 9 
1 14-15 JARIGEN 	 2.2 	 2.7 	 2.9 

16-17 JARIGEN 	 3.0 	 3.4 	3.7 

I—I--- 1 = onmogelijk; 2 = erg moeilijk; 3 = tamelijk moeilijk; 4 = tamelijk makkelijk; 5 = erg makkelijk 	I 

209 	X2 =17.4, df=4, p=.002. 
210 	Coefficient=.101, p=.000. 
211 	Coefficient=.112, p=.000. 
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-14-15  JAAR 	 -16-17  JAAR 

GESLACHT  

ETNICITE1T 

SCHOOLTYPE 

STEDELUKHEID 
_ 

JAAR 

I EXPONENT (B) 1992 T.O.V. 1996 	* .48 	 *** .51 

EXPONENT (B) 1999 T.O.V. 1996 	*** .52 	 *** .68  

1 	 1 
.4.  geen significante bijdrage  aan het mode 	p<.01 	** 	pc.001 	 p<.0001 

—I-- exponent(B) = odds ratio 

> andere verkooppunten: 
soft- en harddrugs 

De basisgedachte achter het gedoogbeleid is dat door middel van het tolereren 
van coffeeshops de markten van soft- en harddrugs gescheiden worden, al-
thans op detailhandel- en gebruikersniveau. Nu jongeren beneden de 18 jaar 
officieel niet meer in coffeeshops mogen komen, bestaat het risico dat zij hun 
cannabis vaker op andere locaties aanschaffen. De landelijke cijfers wijzen uit 
dat dit inderdaad het geval is. Dit brengt op zich weer het risico met zich mee 
dat zij daar eerder in aanraking komen met 'harddrugs'. 
Dit brengt ons op de volgende hypothese: 
• De cannabisverkoop op andere locaties dan coffeeshops vergroot de kans 

dat jongeren in aanraking komen met harddrugs. 

Onder 'harddrugs' verstaan we illegale drugs, met uitzondering van cannabis. 
Concreet gaat het om: heroine, cocaine, amfetamine en ecstasy. Omdat het 
gebruik van harddrugs niet zoveel voorkomt, beperken we ons tot het ooit ge-
bruik. De cijfers voor huidig gebruik zijn te laag voor een gedetailleerde sta-
tistische analyse. 

De landelijke cijfers laten zowel voor de 14- 15 jarigen als de 16-17 jarigen 
een piek zien in 1996. Tussen 1992 en 1996 verdubbelde het ooit gebruik van 
harddrugs en in 1999 was het weer terug op het niveau van 1992 (tabel 
5.21). Logistische regressie laat zien dat het bier gaat om een ontwikkeling die 
niet is terug te voeren op achtergrondkenmerken (tabel 5.22). 

tabel 5.21 

10-15 3ARIGEN 

16-17 1ARIGEN 

ooit gebruik harddrugs door scholieren, landelijk (1992-1999) 

992 	[1996 	[1999 	 VERSCHIL 

	

5.00/a 	9.6% 	 5.3%1X2=67.9,df=2,p=.000 

	

6.8% 	11.4% 	 7.9% X2 =24.8,df=2,p=.000 

I   Label 5.22 	
logistische regressie: ooit harddruggebruik door scholieren, landelijk 
1992-1999 
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In Amsterdam is het gebruik van harddrugs onder minderjarige scholieren 
tussen 1995 en 1999 min of meer gelijk gebleven (tabel 5.23). Oak na correc-
tie voor invloed van achtergrondvariabelen zien we geen verschillen (tabel 
5.24). 
Uit voorgaande concluderen we dat sinds het verhogen van de leeftijdsgrens 
het harddruggebruik onder minderjarige scholieren niet is toegenomen. 

tabel 5.23 

I 14-15 JARIGEN 

16-17 JARIGEN 

tabel 5.24 

GESir—TAC7—rr 

ETNICITEIT 

SCHOOLTYPE 

JAAR 

i 	logistische regressie: ooit gebruik harddrugs door scholieren, Am- 
sterdam (1995-1999) 

1-1 

- 

1 = 
= 

= 
= 

EXPONENT (B) 1997 T.O.V. 1995 

EXPONENT (B) 1999 T.O.V. 1995 

i .  geen  significante bijdrage aan het model 

— exponent(B) = odds ratio 

> samenvatting 

ooit gebruik harddrugs onder scholieren, Amsterdam (1995-1999) 

[ 1 9 9 5 	[1997 	1-1999 VERSCHIL 

4-15 JAAR 

p<.01 i 

r-16-17 JAAR 

*** 
*** 
* 

p<.001 p<.0001 

In dit hoofdstuk zijn we aan de hand van gegevens uit bestaande scholieren-
onderzoeken nagegaan hoe het cannabisgebruik zich sinds het verhogen van 
de leeftijdsgrens voor coffeeshopbezoek van 16 naar 18 jaar heeft ontwikkeld. 
De nadruk lag op ontwikkelingen bij 16-17 jarigen, maar omdat het feitelijke 
effect van de verhoging van de leeftijdsgrens wel eens het grootst zou kunnen 
zijn bij de 14-15 jarigen, is oak aan deze leeftijdsgroep aandacht besteed. 

We hadden te maken met twee complicaties. Ten eerste is de scholierenpopu-
latie aan veranderingen onderhevig, zoals een voortschrijdende toename van 
het percentage niet-westerse leerlingen. Ten tweede vormen steekproeven 
niet zonder meer een precieze afspiegeling van de scholierenpopulatie; tot op 
zekere hoogte kunnen vertekeningen door weging worden gecorrigeerd, maar 
dit garandeert niet dat de steekproef volstrekt representatief is. Zowel de re-
ele veranderingen in de populatie als 'steekproeffouten' kunnen van invloed 
zijn op de cijfers op het cannabisgebruik. We hebben hier zoveel mogelijk re-
kening mee gehouden door middel van logistische regressie analyse. Zodoen-
de konden we nagaan of het cannabisgebruik was veranderd, zonder dat dit 
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veroorzaakt werd door verschillen in achtergrondkenmerken van de steek-
proeven. 

Uit de analyse van de landelijke gegevens blijkt dan dat sinds het verhogen 
van de leeftijdsgrens in 1996 de stijging in het huidig cannabisgebruik onder 
minderjarigen is doorbroken. Een tweede bevinding is dat minderjarige scho-
lieren in de jaren na het verhogen van de leeftijdsgrens hun cannabis niet va-
ker buiten de coffeeshops zijn gaan gebruiken, maar dat het kopen van can-
nabis wel vaker buiten de coffeeshops gebeurt. 

De cijfers wijzen er dus sterk op dat de verhoging van de leeftijdsgrens lande-
lijk inderdaad heeft geleid tot een vermindering van de verkoop aan minderja-
rigen in coffeeshops. Het is verleidelijk om de landelijke stabilisering in het 
cannabisgebruik als het resultaat hiervan te interpreteren. In plaats van in 
coffeeshops komen minderjarigen nu meer dan voorheen aan cannabis via 
vrienden en kennissen. Op gebruikersniveau is er dus kennelijk sprake van 
een verplaatsing van de cannabismarkt. Volgens de landelijke scholierencijfers 
is de beschikbaarheid van cannabis in de beleving van scholieren niet vermin-
derd, integendeel. Minderjarige scholieren kunnen naar eigen zeggen tegen-
woordig gemakkelijker aan hasj en marihuana komen dan voor het verhogen 
van de leeftijdsgrens. Op grond van de scholierenonderzoeken konden we niet 
achterhalen in hoeverre vrienden en kennissen wel hun cannabis uit coffee-
shops halen. In het volgende hoofdstuk komen we hierop terug. 
De verplaatsing van de cannabismarkt heeft niet de gevreesde verhoging van 
het harddruggebruik tot gevolg gehad. Met het coffeeshopbeleid beoogt de 
overheid immers de markten van soft- en harddrugs zoveel mogelijk geschei-
den te houden en een verplaatsing van de cannabisverkoop zou juist een ver-
menging van deze markten tot gevolg kunnen hebben. Net  landelijk gebruik 
van harddrugs door minderjarigen is echter juist afgenomen sinds de verho-
ging van de leeftijdsgrens in 1996. 

De analyse van de Amsterdamse gegevens laat zien dat in Amsterdam het 
cannabisgebruik onder minderjarigen (na een tijdelijke stijging van het ge-
bruik onder 16-17 jarigen) op hetzelfde niveau ligt als voor de verhoging van 
de leeftijdsgrens in 1996. Net  verbod op verkoop aan minderjarigen heeft in 
Amsterdam niet geleid tot een verplaatsing van de cannabismarkt: het kopen 
van cannabis in een coffeeshop door minderjarigen is tussen 1997 en 1999 
juist gelijk gebleven. Een negatief effect, in de zin van een toename in het 
harddruggebruik, is ook hier uitgebleven. 

106 	 COFFEESHOPS, JEUGD EN TOERISME 



212 

11_11M1 

In het vorige hoofdstuk hebben we met behulp van statistische analyse een 
antwoord gezocht op de vraag of jongeren door het verhogen van de leeftijds-
grens ontmoedigd worden in hun softdruggebruik. De landelijke cijfers laten 
zien dat dat minderjarigen tegenwoordig inderdaad minder vaak cannabis in 
de coffeeshop kopen dan in 1996. Het huidig gebruik van softdrugs is sinds 
1996 gestabiliseerd. Verder bleek dat landelijk gezien zelfs een daling van het 
harddruggebruik heeft plaatsgevonden. 
De cijfers laten echter nog een aantal vragen open. Als de stabilisering van het 
cannabisgebruik het gevolg is van de verhoging van de leeftijdsgrens, ligt het 
in de lijn der verwachting dat de verkrijgbaarheid van hasj en marihuana voor 
minderjarigen is afgenomen; maar volgens hen is het alleen maar makkelijker 
geworden om hier aan te komen. 
In dit hoofdstuk gaan we vanuit een ander perspectief en met een andere on-
derzoeksmethode dieper in op de mogelijke effecten van het verhogen van de 
leeftijdsgrens, met name in relatie tot de dynamiek van lokale cannabismark-
ten. Door middel van gesprekken met zogenoemde 'community experts' (jon-
geren- en preventiewerkers, politie, jongeren, coffeeshophouders), observa-
ties, archiefmateriaal en relevante onderzoeksrapportages hebben we in driem 
gemeenten bekeken hoe de lokale cannabismarkt er uit ziet en hoe jongeren 
zich daarbinnen bewegen. We hebben geprobeerd een antwoord te vinden op 
de volgende vragen: Hoe komen minderjarigen aan hun cannabis? Is dit 
veranderd na de verhoging van de leeftijdsgrens? Maken minderjari-
gen hierdoor een grotere kans in aanraking te komen met harddrugs? 
Het lokale cannabisbeleid is als het ware de belangrijkste 'experimentele vari-
abele'. Om de dynamiek van de lokale cannabismarkten beter te begrijpen, 
beginnen we met een beschrijving van een aantal sociaal-economische, poli- 

We kozen voor a'rie gemeenten omdat deze onderzoeksmethode vrij intensief is en relatief veel tijd in 
beslag neemt. 
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tieke en culturele kenmerken van onze onderzoeksgemeenten. Deze gemeen-
ten zijn Almaar, Helmond en Leeuwarden. Dit zijn gemeenten van vergelijk-
bare omvang (en verspreid over het land) die qua coffeeshopbeleid onderling 
verschillen. Respectievelijk gedogen zij vijf, een en veertien coffeeshops. 

> de drie gemeenten in vogelvlucht 

Het 'rooie Leeuwarden is het stedelijk knooppunt van Fryslan en tweede centrum van het 
Noorden. Door ligging in een tamelijk ruraal, arm en door confessionele partijen beheerste 
regio overheersten lange tijd de belangen van de landbouw en het platteland, ten koste van 
de industriele ontwikkeling. Belangrijke economische sector in Leeuwarden is nog steeds de 
dienstverlening: openbaar bestuur, onderwijs (o.a. drie HBO instellingen en een aantal uni-
versitaire nevenvestigingen), gezondheidszorg en zakelijke en financiele dienstverlening. 
Toch kent Leeuwarden door de zwakke economische structuur van de regio nog steeds een 
relatief hoge werkloosheid. 

Alkmaar zou gezien kunnen worden als het uiter-
ste noorden van de Randstad. De historische bin-
nenstad met de kaasmarkt en de ligging nabij de 
kust in een typisch Noord-Hollands polderland-
schap, zijn toeristentrekkers. Voor de regio is 
Alkmaar het cultuur- , sport- , uitgaans- en win-
kelcentrum, met centrumvoorzieningen zoals het 
grootste niet-academische ziekenhuis van Neder-
land en de enige hogeschool van de regio. De 
werkgelegenheid lag traditioneel in de handel en 
nijverheid; tegenwoordig ligt driekwart van de 
werkgelegenheid van Alkmaar in de dienstensec-
tor, maar veel inwoners zijn forenzen die elders 
werken. 

Leeuwarden. 

4 1 
Alkmaar • `--- 

_ 
Heimoriktz 

Helmond is de tweede stad van Zuidoost-Brabant. Het vlakbij gelegen Eindhoven vervult 
echter de meeste centrumfuncties. Helmond moet voorlopig nog genoegen nemen met een 
meer bescheiden rol als 'hoofdstad van de Peel'; het omliggende veengebied waar vroeger 
turf gestoken werd. Lange tijd werd een groot deel van de werkgelegenheid beheerst door 
een handvol fabrikantenfamilies uit de textiel- en metaalindustrie. De katholieke kerk had 
een grote invloed op de samenleving, waardoor de organisatiegraad van arbeiders laag bleef. 
Hierdoor kende Helmond een homogene bevolking, in de vorm van een arm en laagge-
schoold arbeidersproletariaat. Een middenkader ontbrak bijna geheel. Na de teloorgang van 
de metaal- en textielindustrie bleef Helmond dus zitten met een sociaal-economisch zwakke 
en homogene beroepsbevolking. Dit vertaalde zich in een hoge werkloosheid, arbeidsonge-
schiktheid, een laag opleidingsniveau, weinig zakelijke dienstverlening en veel geweldsmis-
drijven. Pas de laatste jaren is een positieve kentering waarneembaar. 
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tabel 6.1 	I 	 bevolking; enkele kerncijfers 

2000 	 1 1 9 9 9 

213 	WET IN 
214 

r-TOTAAL 1-0-1 9 	1-2 0-64 	r-6 5+ 	r—ALLOCHTONEN 	r-GEZINSVERBAND 

ALKMAAR 

HELMOND 

LEEUWARDEN 

92.836 

80.098 

88.887 

24,5% 

24,6% 

22,7% 

MINDERJARIGE BLOWERS 

62,8% 

63,7% 

62,3% 

12,7% 

11,7% 

15,0% 

19,8% 

19,5% 

13,9% 

26,8% 

22,1 0/0 

35,9% 

In grote lijnen vertonen de drie steden een vrij eenduidig stedebouwkundig 
patroon, hoewel duidelijk is dat zij zich niet allemaal in hetzelfde tempo heb-
ben ontwikkeld. Bij de eerste aanblik laten de monumentale gebouwen, sin-
gels, grachten, hofjes en oude gevels van Alkmaar en Leeuwarden zien dat dit 
ooit steden van aanzien en rijkdom waren. De architectuur van Helmond doet 
echter een ander, eenvoudiger verleden vermoeden. De kenmerkende histori-
sche gebouwen die er nog zijn, zijn die van een industriestad; oude arbeiders-
huisjes, fabriekspanden en statige fabrikantenhuizen. Daarnaast veel nieuw-
bouw, alsof weinig gebouwen uit het verleden het waard waren bewaard te 
blijven. Het centrum, waar traditioneel de winkels, diensten en horeca gecon-
centreerd zijn, is klein in vergelijking met Alkmaar en Leeuwarden; er had zich 
immers nooit een middenstand van betekenis gevormd. Dat betekent ook dat 
er tot de tweede helft van de twintigste eeuw nauwelijks middenklassewonin-
gen waren gebouwd. In Leeuwarden had deze middenstand zich bijvoorbeeld 
in het interbellum al gevestigd, waardoor het sociaal-economisch gezien een 
evenwichtiger stad was. 
Helmond daarentegen bestond lange tijd voor het overgrote deel uit alleen 
arbeiderswijken. Zoals in bijna alle steden zijn de oudere arbeiderswijken dicht 
bij het centrum gelegen en kennen daardoor een vermenging van functies; 
wonen, winkels en andere voorzieningen. De nieuwere, 'nette' arbeiderswijken 
van de jaren twintig en dertig (vaak zonder winstoogmerk door gemeenten en 
woningbouwverenigingen gebouwd) hebben een eenzijdiger woonfunctie en 
worden vaak begrensd door een doorgangsweg, spoorlijn of waterweg. De be-
woners van deze vooroorlogse 'volksbuurten' hadden een eigen cultuur, met 
een sterk ontwikkeld saamhorigheidsgevoel (gepaard aan een evenredig sterk 
wantrouwen ten opzichte van autoriteiten). 2" De armoede was groot, en el-
kaar helpen was vaak de enige manier om overeind te blijven. De bewoners 
van de kleine huisjes in de smalle straten vormden omvangrijke netwerken 
van buren- en familierelaties. Binnen was nauwelijks genoeg ruimte; dus fun-
geerde de straat als een verlengstuk van het huis en viel het gezinsleven in 
deze buurten grotendeels samen met het buurtleven. Opvallend is dat in Hel- 

213 	Alle personen van wie minstens een ouder in het buitenland is geboren wordt volgens deze tabel tot 
allochtonen gerekend. 

214 	Onder gezinsverband wordt verstaan: echtparen, samenwoners met kinderen en denoudergezinnen. 
CBS, 2001(http://statline.cbs.nl/statweb)  

215 	Simonse (1982). 
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mond, juist door de homogeniteit van de bevolking, veel elementen uit de 
cultuur van de oude volksbuurten sterker aanwezig zijn gebleven dan in Alk-
maar en Leeuwarden. 
De bevolkingsgroei van de afzonderlijke steden heeft zich heel verschillend 
voltrokken. Rond 1950 telt Leeuwarden 79.000 inwoners; toen bijna twee keer 
zo veel als Alkmaar, maar vanaf die tijd zwakte de groei van Leeuwarden sterk 
af, en al in 1971 werd met 89.000 inwoners het voorlopige hoogtepunt be-
reikt. Omdat het sociaal-democratische gemeentebestuur altijd sterk was ge-
richt op sociale woningbouw, was een tekort aan duurdere huur- en koopwo-
ningen ontstaan. De middenklasse trok naar omliggende gemeenten. Daardoor 
veranderde de samenstelling van de Leeuwarder bevolking in de jaren zeven-
tig snel. Leeuwarden werd meer en meer een stad van alleenstaanden, stu-
denten en uitkeringsgerechtigden (zie ook Tabel 6.1). 
Wat in Leeuwarden gebeurde is een variant op het klassieke sociaal-
geografisch proces, waarbij de nieuwere wijken van een stad de oudere wijken 
als het ware leegzuigen. De verouderde buurten raken dan langzaam in ver-
val. Zo begon in de vooroorlogse volksbuurten na het verdwijnen van de alles-
overheersende armoede van voor de oorlog ook de onderlinge solidariteit af te 
kalven; de mensen hadden elkaar niet meer zo bitter hard nodig als voorheen. 
Intussen werden in de jaren vijftig en zestig overal in Nederland in hoog tem-
po nieuwe wijken uit de grond gestampt om de grote na-oorlogse woningnood 
op te lossen. Tegenwoordig doen de eentonige portiekflats en hogere galerij-
flats van deze buurten troosteloos aan. Toen verwisselden gezinnen echter 
graag hun kleine slecht onderhouden huisjes voor de ruime flats aan de rand 
van de stad. De goedkope woningen die zij achterlieten werden betrokken 
door mensen met een zwakkere maatschappelijke positie, lagere status en 
minder geld, zoals jonge alleenstaanden, studenten en allochtonen. Dit zette 
de oorspronkelijke bevolking in versterkte mate aan tot wegtrekken. De nieu-
we bewoners vormden geen homogene groep meer en de sociale samenhang 
in de buurt was nu helemaal verdwenen. De volksbuurt werd achterstands-
wijk116; in de laatste fase een vergaarbak van 'onmaatschappelijken'; psychia-
trisch patienten, verslaafden, prostitutees en criminelen. 
Vanaf de jaren zeventig werd in heel Nederland op grote schaal door stadsver-
nieuwing geprobeerd in verval geraakte achterstandswijken te saneren." 7  
Door de gedwongen herhuisvesting van de 'sociaal-zwakke' bewoners ver-
plaatsten de problemen zich echter naar de (inmiddels ook verouderde) na-
oorlogse wijken. Vooral in Leeuwarden manifesteren deze zich als probleem-
wijken. De lage huren, de vele verhuizingen en de geringe sociale samenhang 
zijn nu een ideale voedingsbodem voor dealpanden en hennepplantages in 
slaapkamers. 
In Leeuwarden was de bevolkingsgroei allang tot stilstand gekomen, maar 
Helmond en Alkmaar werden respectievelijk in 1976 en 1972 aangewezen als 
Igroeikernins, en verdubbelden in de decennia erna (ruim) hun inwonertal. De 

216 	Dit zijn bijvoorbeeld ook wijken waar coffeeshops zich makkelijk konden vestigen. Mede daarom ligt 
in het lokaal coffeeshopbeleid de nadruk op overlast en leefbaarheid (zie Hoofdstuk 2). 

212 	Later stedelijke vernieuwing, tegenwoordig uitgevoerd in het kader van het grotestedenbeleid. 
218 	Een door het ministerie van VROM aangewezen centre& gelegen stad buiten de Randstad die mensen 

en bedrijven aan moet trekken. 
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nieuwe bewoners, voornamelijk gezinnen, werden in de jaren zeventig en 
tachtig gehuisvest in enorme woonwijken, autoluw en kind-vriendelijk opgezet 
met veel pleintjes, speeltuintjes en in het midden een winkelcentrum. Ook hier 
doen inmiddels sociale problemen voor. De wijken die ooit ver uit het centrum 
zijn gebouwd voor gezinnen met jonge kinderen, bieden weinig voor de oudere 
jeugd. 'Hangjongeren' vormen een kenmerkend probleem voor dit soort wij-
ken. Zij nemen bezit van speeltuintjes, viaductjes en winkelcentra. Leegstand 
komt voor door het wegtrekken van bewoners naar de nieuwste wijken (vaak 
koophuizen in het duurdere segment). Vooral Helmond bouwt veel van deze 
wijken 219 ; de stad blijft in rap tempo groeien. In Alkmaar is de bevolkingsgroei 
inmiddels gestagneerd. 

> beleidsmakers en politici 

Volgens de in omloop zijnde (overigens onofficiele) richtlijn van een coffee-
shop per vijftien a twintigduizend inwoners zou men in elk van onze drie ge-
meenten ongeveer hetzelfde aantal coffeeshops verwachten. Dit is echter niet 
het geval: Alkmaar komt hier met vijf coffeeshops en 18.542 inwoners per 
coffeeshop redelijk in de buurt, maar Leeuwarden heeft met veertien coffee-
shops een coffeeshopdichtheid van 6.347 inwoners per coffeeshop terwijI Hel-
mond slechts een coffeeshop heeft voor al haar 80.029 inwoners. 
De verschillen kunnen met name teruggevoerd worden op politieke standpun-
ten. Lokale beleidsmakers en politici proberen overeenkomstig hun politieke 
principes de cannabismarkt vorm te geven en bij te sturen. 

>> 	HELMOND 

In het katholieke Helmond heeft het CDA lange tijd steeds de absolute meer-
derheid in de gemeenteraad. Afspraken met de omliggende gemeenten dwon-
gen de burgemeester ertoe coffeeshops toe te staan, maar het lijkt er op dat 
hij het liefst een nulbeleid zou willen voeren. In 1993 kondigde hij een strenge 
aanpak aan: 'want er worden links en rechts spuiten gevonden, waardoor de 
link met harddrugs en criminaliteit snel gelegd is, er is volop overlast voor de 
buurt van rondhangende mensen, het af- en aanrijden van auto's, en ga zo 
maar door. Dat kunnen we allemaal natuurlijk echt niet hebben.' 22° Alles werd 
uit de bestuursrechtelijke kast getrokken om coffeeshops te sluiten (16 tussen 
1993 en 1996). De kleinere gemeenten uit de regio klaagden echter dat zij 
hierdoor steeds vaker aanvragen kregen voor de vestiging van een coffeeshop. 
De burgemeester was echter niet bereid er meer dan een toe te staan, en leg-
de dit maximum ook vast. 'Ofschoon [...] een coffeeshop voor Helmond weinig 
lijkt, schept het tolereren van slechts een coffeeshop grote duidelijkheid naar 
buiten. Het wervende karakter van een dergelijk beleid zal minimaal zijn. 1221 

Verder meende hij dat met het gedogen van een coffeeshop voorkomen kon 

219 	Helmond creeert door de sterk op het verleden gerichte architectuur van deze nieuwste wijken (jaren 
'30 landhuizen of herenhuizen gelegen aan grachten), symbolisch gezien alsnog de gegoede midden-
klassewijken die de stad altijd ontbeerd heeft. 

220 	Eindhovens Dagblad, 12-11-1992 
221 	Gemeente Helmond (juli 2000). 
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worden dat een illegaal circuit zou ontstaan en dat jongeren in aanraking zou-
den komen met softdrugs. 

>> 	ALKMAAR 

Het redelijk 'linkse' Alkmaar (maar met een evenwichtiger zetelverdeling tus-
sen de verschillende partijen dan Leeuwarden) heeft een meer pragmatische 
benadering. De burgemeester van Alkmaar is geen echte voorstander van 
coffeeshops, getuige de ultspraak dat hij 'wat coffeeshops betreft niet zo hecht 
aan onze centrumfunctie', maar 'iedereen hier erkent dat we niet werken met 
de wereld zoals die moet worden, maar zoals die zich aandient.' 222  Daarom 
werd de verkoop en het gebruik van softdrugs vanuit horeca-inrichtingen al 
sinds het begin van de jaren zeventig zonder noemenswaardige problemen 
gedoogd. Na het verschijnen van de Drugnota moest het gemeentelijk beleid 
echter bijgesteld worden. Het voorstel was strenger op te treden tegen handel 
vanuit woningen en café's, die de verkoop van cannabis 'erbij waren gaan 
doen', maar als compensatie voor het aanbod dat hierdoor weg zou vallen een 
a twee extra coffeeshops te gedogen. Het maximaal aantal zou dan uitkomen 
op vijf a zes. Bovendien stelde hij strengere vestigingseisen voor: geen vesti-
ging in een woonstraat of horeca-concentratiegebied, bij voorkeur in een pand 
met horecabestemming en in het gebied binnen de singels, en niet in de di-
recte nabijheid van een schoolgebouw of jongerencentrum 223 ; 'We voorkomen 
niet alles. We weten dat ouderen weer aan minderjarigen kunnen verkopen, 
maar het is toch belangrijk die grens te stellen, men moet de kat immers niet 
op het spek binden', argumenteerde de burgemeester 224 . Om te voorkomen 
dat in praktijk de vestiging van elke coffeeshop onmogelijk zou worden, werd 
aan de vestigingseisen met opzet geen afstand verbonden. Wel lagen twee 
van de toen vier gedoogde coffeeshops volgens de eisen te dicht bij een 
school. Een vijfde coffeeshop, een voormalig café in het centrum dat al enige 
jaren softdrugs verkocht, is op de gedooglijst geplaatst. De zesde coffeeshop 
is er uiteindelijk niet gekomen. 

>> 

 

LEEU WARDEN 

In het sociaal-democratische Leeuwarden vielen de coffeeshops onder het 
'gewone' horecabeleid. In 1997 echter werd voorgesteld speciale exploitatie-
vergunningen voor coffeeshops af te geven met, keurig volgens de norm, een 
maximum van ongeveer vijf. Hierop kwamen de cannabisondernemingen in 
actie. 'Dankzij vele vormen van overleg, waarbij zijdelings ook Jongerenwerk 
en Verslavingszorg betrokken waren, ontstond een situatie waarin de 'dealers' 
een 'deal' konden sluiten: er werden heuse onderhandelingen gevoerd. Dit re-
sulteerde in een totaal ander voorstel dan het oorspronkelijke.' 223  De raad zag, 
onder verwijzing naar zelfregulering van de markt en het grote verzorgingsge-
bied, af van het vaststellen van een maximum en een afstandscriterium. 
Na verweten te zijn dat zij zich teveel heeft laten beInvloeden door de canna-
bisondernemingen heeft de gemeente wel weer een stap terug gedaan. 'Ten 

222 	Alkmaarse Courant, 30-01-1998. 
223 	Gemeente Alkmaar (januari 1998). 
224 	Alkmaarse Courant, 13-03-1997, gemeente Alkmaar (januari 1998). 
225 	www.highlifeml/pcf.nl. bran; Essensie 
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einde een meer maatschappelijk draagvlak van acceptatie van coffeeshops te 
bewerkstelligen' werd eind 2000 voorgesteld de vestiging van coffeeshops uit-
sluitend binnen de stadsgrachten toe te staan, met een maximum van in to-
taal twaalf coffeeshops en twee per straat, maar niet in woonstraten en het 
winkelgebied van de binnenstad, of in dezelfde straat als scholen, jongeren-
centra, opvanglocaties voor dak- en thuislozen of verslaafdenzorg. 226 

Ook het OM heeft al meerdere keren het naar hun mening iets te enthousiaste 
Leeuwarder gemeentebestuur tot de orde geroepen. De burgemeester gaf vo-
rig jaar tot ongenoegen van het OM op persoonlijke titel aan wel wat te voelen • 
voor de verlaging van de leeftijdsgrens; om te voorkomen dat jongeren in het 
illegale circuit terecht zouden komen. Verder ijverde Leeuwarden zonder het 
OM daarin te kennen voor een onderzoek naar het gedogen van grootschalige 
wietteelt (al \foot-  het door Stekelenburg geInitieerde plan), en had een raads-
commissie nog voor goedkeuring van het OM al ingestemd met de invoering 
van een vignet voor coffeeshops. 

> de jeugd van tegenwoordig 

"Oat ze zeggen dat er 'drugs' wordt genomen daar ben ik het sowieso niet over 
eens. Want het is eigenhjk geen drugs. Het is gewoon een stimulering. Zo zie ik 
het. Er zijn genoeg mensen die als ze tv kijken een jointje opsteken. "227  

Na de wijziging van de Opiumwet in 1976, waarbij het principe van de schei-
ding der markten werd vastgelegd, stonden (hard)drugs lange tijd gelijk aan 
het beeld van een volledig verloederde junk en softdrugs aan het beeld van 
een aksievoerende hippie. Aan het begin van de 21ste eeuw is het imago van 
drugs echter drastisch veranderd. Het gebruik van drugs is geen levensstijI op 
zichzelf meer, maar een hobby voor het weekend, of een korte ontsnapping 
aan het leven van alledag. Het gebruik van softdrugs wordt gekoppeld aan 'het 
ontspannen met vrienden', drank aan 'stappen', en partydrugs aan grote 
feesten. 
Volgens een onderzoek van Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) 
naar het gedrag en de opvattingen van jongeren ten aanzien van genotmid-
delen en gokken 228  is het meest kenmerkende in de houding van de huidige 
generatie jongeren tegenover genotmiddelen de vanzelfsprekendheid waar-
mee gebruik aanvaard wordt. Hoewel lang niet alle jongeren softdrugs gebrui-
ken, is het gebruik niet meer specifiek verbonden met bepaalde subculturen. 
Ook vellen ze hierover onderling weinig waardeoordelen en zijn ze naar elkaar 
toe heel open over eventueel gebruik. Weliswaar is cannabis nog niet zo 'nor-
maal' als alcohol en tabak, maar het komt op een goede derde plaats.  Jonge-
ren zien trouwens geen principiele verschillen tussen het gebruik van 'illegale' 
en 'legale' genotmiddelen. Of iemand wil gebruiken, is zijn eigen beslissing en 
zijn eigen verantwoordelijkheid, waar niemand wat mee te maken heeft. En 

226 	Gemeente Leeuwarden, oktober 2000 
227 	citaat uit een groepsgesprek met jongeren voor het project LIVE 2000, GGD Eindhoven (& omge- 

ving), 
228 	Vreeken, A. et al (1999) 
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als dat leidt tot problematisch gebruik, dan is het zijn of haar eigen schuld. 
Daarbij beschouwen ze het gebruik van een ander pas als problematisch wan-
neer ze er zelf last van zouden hebben. 22° 
Deze zelfstandigheid en mondigheid bij kinderen, die in opvoeding en onder-
wijs wordt gestimuleerd, heeft eveneens tot gevolg gehad dat voorlichtings-
en preventiestrategieen moesten worden aangepast. Op scholen waar het les-
pakket 'de gezonde school en genotmiddelen' wordt gebruikt, leren docenten 
dat ze vooral niet "met het vingertje moeten wijzen en dingen verbieden, want 
ze doen het toch wel. Het is beter om ze na te laten denken over hun eigen 
gedrag en houding, zodat ze weten waar ze mee bezig zijn." 23° Jongeren zijn 
tegenwoordig goed geinformeerd, en daarmee is de angst voor softdrugs ook 
afgenomen. 2" Een gevolg is echter dat jongeren moeilijker zijn aan te spreken 
op -in de ogen van volwassenen- problematisch gebruik; de informatie over de 
risico's en gevaren doen zij namelijk af als niet relevant voor hun eigen situa-
tie. Ze vermoeden dat verhalen over ontsporingen als gevolg van het gebruik 
van genotmiddelen voornamelijk worden verteld om angst aan te jagen. De 
junk die voor de klas zijn verhaal komt vertellen of de bekende foto van een 
zwarte long maken geen indruk meer en worden als ongeloofwaardig bestem-
peld. "Het beste is om de nadelen zelf te ervaren," volgens een meisje uit 
Helmond (14). Of om af te gaan op de ervaringen van le leeftijdgenoten, zoals 
dit meisje uit Leeuwarden (16) aangeeft: "Ik ga echt niet naar de Kuno van 
Dijkstichting 232  om een folder te halen ofzo. Informatie van vrienden is veel 
betrouwbaarder." 
Deze houding doet vermoeden dat ook maatregelen van de overheid die het 
gebruik van jongeren moeten ontmoedigen, zoals de leeftijdsgrens, niet veel 
indruk zullen maken. Zij leren dat zij zelf beslissingen moeten nemen en daar-
voor zelf verantwoordelijkheid dragen, dus "als jongeren het willen doen, doen 
ze het toch wel" 233 . Velen zijn ook van mening dat ze daartoe heel goed in 
staat zijn. Zij zien geen verband tussen hun beslissing om te gaan gebruiken 
en de verkrijgbaarheid van het middel. Ook denken zij dat de mening en het 
gedrag van anderen daar los van staat. 
Maar uit veel onderzoek blijkt dat experimenteren met drugs meestal in 
groepsverband gebeurt. Jongeren zijn veel meer beinvloedbaar en waarschijn-
lijk minder oordeelkundig dan zij zelf denken. Dat geldt in zekere zin voor ie-
der mens, maar sterker nog voor de adolescent die zijn eigen identiteit nog 
moet ontdekken en zich los moet maken van zijn ouders. Een zekere mate van 
grensoverschrijdend gedrag is daarom normaal in deze levensfase; daar boort 
bij dat kinderen zich vanaf de pubertijd meer gaan richten op, en spiegelen 
aan hun leeftijdgenoten, waarmee zij immers een heel groot gedeelte van hun 
tijd op school doorbrengen. Zij trekken veel meer dan andere leeftijdscatego-
rieen op in groepsverband. Op school ontwikkelen ze een eigen cultuur waar 

229 	Dit in tegenstelling tot volwassenen, die het gebruik op zichzelf vaak al als problematisch ervaren en 
de oorzaak ervan in externe factoren zoeken. 

230 	B. van het Klooster van Novadic in: Eindhovens Dagblad, 18-05-2000 
231 	De onderzoekers van 5M0 leggen een mogelijk verband tussen de afname van de angst voor drugs 

en de toename van gebruil< onder jongeren. 
232 	Voormalige CAD te Leeuwarden 
233 	lielmondse jongeren (12-14 jaar), geciteerd in: Eindhovens Dagblad 18-05-2000 
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ouders moeilijk vat op krijgen. Het vriendengroepje is een typisch fenomeen 
van deze jeugdcultuur. 
Het is dus niet verwonderlijk dat veel jongeren via klasgenoten in aanraking 
komen met cannabis. Maar de vanzelfsprekendheid van gebruik die we hierbo-
ven beschreven als kenmerkend voor de houding van jongeren tegenover ge-
notmiddelen, is nog niet helemaal van toepassing op de jongere kinderen (12- 
15 jaar) in de experimenteerfase. Gebruik gebeurt minder openlijk en is met 
veel meer geheimzinnigheid en spanning omgeven. Dit wordt juist ook als het 
leuke ervaren: "Ik vind een leeftijdsgrens van 16 wet goed. Niet jonger, want 
als veel meer mensen het zouden doen is het niet meer speciaal", zei een 14- 
jarige gebruiker uit Alkmaar. 
De meningen van leeftijdgenoten in die jonge leeftijdcategorie zijn veel uitge-
sprokener, maar kunnen ook heel snel weer omslaan; ze zijn zowel door leef-
tijdgenoten als door ouders nog makkelijker beInvloedbaar. Die omslag komt 
bijvoorbeeld naar voren in een onderzoek onder de Leeuwarder jeugd, waar 
gevraagd werd naar de mening van jongeren over leeftijdgenoten die soft-
drugs verkopen. Van de jongens in de leeftijd 12-14 jaar antwoordde 64% dat 
zij dat erg of heel erg zouden vinden, in leeftijdscategorie 15-17 was dit nog 
maar 30%. Voor de meisjes was dit 78% respectievelijk 48% 234 . De invloed 
van anderen is sterk. Een jongerenwerker in Helmond vertelde: "De groep 
waar ik nu mee werk, die moesten een jaar geleden nog niets van drugs we-
ten. Dan was je een junkie, dus een sukkel, nu is het opeens wet stoer. Waar-
schijnlijk omdat de leider' het wet eens geprobeerd heeft." In een jongeren-
centrum ('huiskamer') in Alkmaar vertelt een jongen (13) dat hij met twee 
vriendjes heeft afgesproken te stoppen met blowen. De moeder van een van 
hen is alcoholiste en verblijft in een ontwenningskliniek; "ik was daar op be-
zoek en toen liet zijn moeder ons een man zien die daar ook zit, en die had 
helemaal geen verhemelte meer, nou dat wit ik niet later ook. Toen hebben we 
met zijn drieen afgesproken om niet meer te blowen." Niet alleen beginnen, 
maar ook (het voornemen tot) stoppen ontstaat vaak in groepsverband. 
"Nou... ik heb gewoon een afspraak met een vriendin," antwoordde een meisje 
(13) op de vraag waarom zij gestopt was met blowen, een andere reden kon 
zij niet bedenken. 

> jongeren op de lokale cannabismarkt 

Aan de ene kant zijn er dus de overheden, die door middel van beperkende 
maatregelen zoals het verhogen van de leeftijdsgrens en het verbieden van 
coffeeshops in de nabijheid van scholen en jongerencentra het gebruik van 
cannabis door jongeren proberen te ontmoedigen. Aan de andere kant is daar 
de jongere, die 'gewoon' wit blowen en zelf heel goed meent te weten waar hij 
mee bezig is, maar zich daarbij sterk laat leiden door leeftijdgenoten. In het 
volgende gedeelte zullen we per stad weergeven hoe dit in de praktijk uitpakt. 

234 Gemeente Leeuwarden (najaar 1998). 
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> > 	ALKMAAR 

[Alkmaar, 6 februari, 15:003 "Wear kan je hier wiet knjgen in Alkmaar?" vragen we 
aan een groepje van vier jongens (16-18) op street in het centrum. Er volgt een op-
somming van een stuk of drie coffeeshops. Hoe we! ze zelf niet blowen, blijken ze goed 
op de hoogte te zijn. Zo weten ze dat de coffeeshop die recht tegenover de school is 
gevestigd moet verhuizen en waar dere waarsch8nlijk been gaat. Op de vraag hoe je 
als minderjarige aan je wiet komt, antwoordt iemanct "Je vraagt het gewoon aan je 
broer." Een ander: "Nou, je komt bier de coffeeshops echt we/ in. Ze vragen soms wel 
om legitima tie, maar niet dat dat wat uitmaakt." "Op school kun je het meestal ook 
we! krijgen. Als iemand wat heeft verkoopt ie het door". Een jongen vertelt dat hi] 
laatst op een feest zelfs 12 jarigen zag blowen. "Otis je komt er echt we? aan." 

In Alkmaar is de meest voor de hand liggende plek voor jongeren am wiet te 
halen de coffeeshop. Alle vijf coffeeshops warden wel eens genoemd als plek 
waar het "wel lukt" om binnen te komen als je nog geen 18 bent. Dat hangt 
onder andere af van het coffeeshoppersoneel. Een jongen (14 jaar) vertelt: 
"Mijn broer is zestien en die komt er altijd zo in. Een keer was er een nieuwe 
barmedewerker en die vroeg am legitimatie. Toen zei mijn broer: 'ik kom hier 
altijc11 ik heb hem al een keer laten zien.' Dat geloofden ze. Meestal hoef je je 
legitimatie maar den keer te laten zien." 
Jongeren proberen het toch, beaamt een medewerker van een van de coffee-
shops. "En als je een bijdehandje hebt krijg je nog een grote bek ook als je 
legitimatie vraagt." De beheerder van een andere shop zegt: "Soms heb ik 
echt ruzie met die gastjes die het toch elke keer komen proberen." De coffee-
shops zeggen zelf redelijk streng te zijn, maar ze vragen alleen bij twijfel naar 
legitimatie. Voor de groep 12-15 jarigen lijkt dit wel een drempel op te wer-
pen: de angst om 'af te gaan' is in het begin een niet te onderschatten rem-
mende factor. "Ik zou niet zo maar de shop in gaan, want ze sturen je gewoon 
weg als er zo jong uit ziet," zegt een jongen (14), die wel blowt. Ook een 
meisje (13) is er van overtuigd dat het nooit zou lukken: "Ik heb het nog nooit 
geprobeerd hoor, maar ik ben zo klein, het lijkt me ion afgang als ze om legi-
timatie vragen en je krijgt het niet mee". 
De politie lijkt van de controle op leeftijd geen halszaak van te maken: de 
agent die is belast met de controle van de horeca in de binnenstad en dus ook 
met de coffeeshops moet zelfs eerst even spieken hoe hoog de leeftijdsgrens 
ook al weer is, als we hem wat vragen stellen. Wijkagenten (overigens niet uit 
het centrum, de wijk waar de coffeeshops liggen) relativeren de leeftijdsgrens: 
"Soms zie ik kinderen van dertien waarvan ik zou zweren dat ze negentien 
zijn, ik kan me voorstellen dat dat wel mis gaat. Maar hetzelfde probleem 
geldt voor de horeca." Een andere agent vindt de grens vrij arbitrair; de een is 
volwassen op zijn vijftiende, de ander wordt dat nooit. Overigens vinden er 
wel geregeld controles plaats; een coffeeshop is vorig jaar zelfs een periode 
gesloten geweest vanwege verkoop aan minderjarigen. 
Een van de veelgehoorde tactieken van jongeren is dat zij vlak bij de coffee-
shop aan klanten vragen of zij iets voor hen willen meenemen. Omdat de cof-
feeshops hierop kunnen worden aangesproken is het personeel alert. (Vaste) 
klanten warden uitdrukkelijk verzocht er niet op in te gaan. Ook de politie is 
van dit fenomeen op de hoogte, maar controleert er is niet actief op. "We 
kunnen niet alles voorkomen," zei de burgemeester al. En een wijkagent denkt 
oak niet dat het erg vaak voorkomt. "Dat is vaak oak een beetje grootspraak, 
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misschien als ze elkaar een beetje opjutten, maar de meesten durven het 
niet," meent hij. Het lijkt er in ieder geval op dat het nog niet zo makkelijk is. 
Een van de jongeren die we spraken heeft een broer die zo wel eens aan 
klanten heeft gevraagd een joint mee te nemen in ruil voor 2,50 extra. Dat 
lukte soms, maar lang niet altijd. "En soms ben je je hele tientje kwijt." 
Het is dus makkelijker om het te laten halen door een bekende die al 18 is. 
"Dan zijn ze net 18 en komen ze triomfantelijk met hun ID kaart zwaaiend 
binnen." zegt een coffeeshophouder. Hij neemt wel eens zo' n jongen apart. 
"Dan zeg ik: luister, als je het voor je vrienden koopt doe dan onopvallend, 
verkoop het thuis pas aan je vrienden door, niet hier voor op straat of in het 
openbaar. Anders krijgen wij last." 
Vaak hebben directe vrienden echter dezelfde leeftijd en vooral voor de jon-
gere pubers zitten er op deze manier soms meerdere schakels tussen aanschaf 
en gebruik. "Ik krijg het altijd via de vriend van mijn zus," vertelt een meisje 
(14). Vervolgens wordt het dan gedeeld met het hele groepje; een 'joint' 
(want de aanschaf bestaat vaak uit slechts een voorgerolde joint) wordt daar-
mee in zijn oorspronkelijke betekenis gebruikt. "Een van mijn klasgenootjes 
had een joint gekocht en die hebben we met z'n allen na schooltijd opge-
rookt", vertelt een scholiere (15) over haar eerste ervaring met cannabis. Veel 
'beginnende blowers' nemen eerst "alleen trekjes van anderen," zoals deze 
jongen (13): "Ik zou het zelf nooit kopen, het is veel te duur. Alleen als een 
vriend toevallig bij zich heeft." 
Zo ontstaan netwerkjes waarbij degene die makkelijk(er) aan wiet kan komen 
de rest gaat bevoorraden. Voor sommigen gaat dit op een gegeven moment 
verder dan een vriendendienst: bijvoorbeeld in het geval van 'Mark 12" (14). 

235 

"Mijn broer (16) had vijf wietplanten in de tuin staan. Mijn moeder vond het niet echt leuk 
maar ze mochten toch blifven staan. Mijn ouders weten van mijn broer dat hij blowt, van 
mij niet. We haalden er ongeveer 200 gram van af. Daar draaien we dan joints van." De-
ze verkochten Mark en zijn broer ieder op hun eigen school. Eerst verkocht hij alleen aan 
klasgenoten en bekenden (voor een aantal van hen was dit ook de eerste kennismaking 
met cannabis), maar dit netwerk breidde zich snel uit tot zo'n veertig mensen. "Dan zul je 
wel een populaire jongen zijn," merken wij op; Mark is min of meer 'de' dealer op school 
(gymnasium). Nu de oogst bijna op is, is het moeilijk afscheid te nemen van de extra in-
komsten en gestegen populariteit." Nu gaat mijn broer wiet in de shop halen om joints 
van te draaien. Hij komt er nu bijna altijd we! in." Maar dat geldt ook voor een deel van 
de klandizie van Mark: wanneer het hen op een gegeven moment lukt om de coffeeshop 
binnen te komen, gaan ze liever naar de coffeeshop: "In de shop hebben ze toch betere 
wiet." De ouders van Mark zijn ouders zijn niet zo blij met de situatie, want hij en zijn 
broer komen zo langzamerhand bekend te staan als dealers; er beginnen zelfs mensen 
aan de deur te komen; waarschijnlijk hebben ze wel een vermoeden dat Mark er ook iets 
mee te maken heeft, want ze hebben hem wel betrapt op het bezit van peuken en joints. 
"Maar daar is verder niet meer over gepraat." Alleen zullen er volgend jaar waarschijnlijk 
geen planten meer in de tuin staan. 

De scholen hebben inmiddels allerlei maatregelen genomen om druggebruik 
en -handel te voorkomen. Via camera's worden de leerlingen in de gaten ge-
houden en agenten hebben scholen 'geadopteerd'. De coffeeshops die volgens 
de vestigingseisen van de gemeente te dicht bij een school liggen, zijn begin 

De naam is gefingeerd. 
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2001 overigen wel nog steeds op dezelfde locaties gevestigd. Een van deze 
coffeeshops zit recht tegenover een school. Een leerlinge van deze school 
vertelt dat er hekken om het schoolplein zijn geplaatst omdat "echte dealers" 
van buitenaf allerlei soorten drugs aanboden, ook harddrugs. In de pauze blij-
ven de poorten dicht. De school beweert een camera op de coffeeshop gericht 
te hebben (er zijn nogal wat twijfels of dit wel echt waar is), zodat ze de leer-
lingen in de gaten kunnen houden. Ze hebben wel eens leerlingen betrapt: die 
moesten een drugtest doen. Als die positief was werden de ouders hiervan op 
de hoogte gesteld. Voorheen waren er twee concierges die op het schoolplein 
leerlingen controleerden op drugs, blowen en dealen. 
Toch is volgens de leerlinge die dit vertelt een beproefde manier om aan 'stuff 
te komen een bestelling plaatsen bij een medescholier: je bestelling plaatsen, 
geld geven, tijd en plaats afspreken en vervolgens op de afgesproken tijd en 
plaats je bestelling ophalen. Jongeren vinden deze manier prettig omdat me-
descholieren die een tussenhandeltje drijven niet als 'echte dealers' worden 
gezien. Ze zijn min of meer vertrouwd. Daarom worden waarschijnlijk thuis-
dealers bijna niet genoemd als plekken die jongeren kennen of waar zij zelf 
wiet halen. Een jongen (17) vindt dit zelfs maar een raar concept le gaat toch 
niet iets kopen bij iemand die je niet kentl" 
Wel wordt naast de coffeeshops de wiettaxi veel genoemd als verkooppunt. 
"Elke keer als je voor een geeltje koopt krijg je een stickertje, na tien keer 
krijg je een geeltje gratis. Ze hebben van die dozen waar je potloden in doet, 
daar zitten dan joints in. Die kosten vijf gulden. Bij tien keer krijg je er een 
gratis," weet een jongen. Hoewel iedereen wel iemand anders kent die er ge-
bruik van heeft gemaakt, heeft geen van de jongeren die we zijn tegengeko-
men er zelf gebruik van gemaakt. 
Horecazaken die (illegaal) softdrugs verkopen lijken er niet meer te zijn in 
Alkmaar. Een paar jongeren weten in een andere wijk wel vaag lets van een 
shop, een kamer van iemand die thuis kweekt. Een jongen dacht zelfs dat dit 
een officiele coffeeshop was: "Ik dacht van wel." De wijk waar hij het over 
heeft is de grote groeikern-wijk aan de noordzijde van de stad en het Kanaal. 
Hier woont een groot deel van de Alkmaarse bevolking en is een aantal grote 
scholengemeenschappen gelegen. Voor de eventuele zesde coffeeshop, die er 
uiteindelijk dus niet is gekomen, had de gemeente deze wijk in gedachten. 
"Als je daar een shop gaat openen vraag je cm problemen, dan kun je wel 
achter kogelvrij glas gaan zitten," meent een medewerker van een van de ge-
doogde shops echter. Want er schijnen in woningen behoorlijk wat hennep-
kwekerijtjes en dealpanden te zitten, van waaruit naast soft- ook harddrugs 
werden verhandeld. Een deel van de dealpanden is in handen van een AntiIli-
aanse groep. "Daar kun je alles wel krijgen," meent een wijkagent. "Maar het 
grote geld is toch met de harddrugs te verdienen, en met geld heb je goud en 
daarmee laat je je status zien. De klanten van deze panden zijn soms behoor-
lijk agressief, trappen midden in de nacht deuren van trappenhuizen in als er 
niet wordt opengedaan, dat soort dingen." De agent denkt ook niet dat de 
overlast door de komst van een coffeeshop zal verminderen. "Ik geloof niet 
dat die hele situatie hier met een coffeeshop opgelost zou zijn of dat het iets 
met een leeftijdsgrens te maken heeft." Er zijn ook geen aanwijzingen dat dit 
plekken zijn waar veel minderjarige jongeren komen om softdrugs te halen. 
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Wel lijkt een aantal pubers binnen deze gemeenschap als koerier te worden 
ingezet. Die vergaren status omdat ze (te veel) geld hebben "clan behangen ze 
zich met goud en vaak omringen ze zich met jongere kinderen, die tegen ze 
opkijken," vertelt een jongerenwerkster. 
Ook in andere wijken signaleert de politie "van die gastjes op te dure scooters, 
waarvan je weet dat het waarschijnlijk niet klopt." "Eigenlijk zou je het 
meteen moeten kunnen afkappen zodat ze ook niet zo in status groeien, met 
als gevolg een hele groep eromheen die meegetrokken wordt, maar de priori-
teit ligt daar nu eenmaal niet. Aileen bij overlastsituaties wordt er opgetreden 
tegen dealen." Wel heeft de aanpak van dealpanden prioriteit wanneer ze bin-
nen een straal van 500 meter van een school liggen. Het wijkteam van Alk-
maar-Noord had in de jaren negentig een afdelingschef die een actief opspo-
ringsbeleid voorstond; hierdoor is steeds opgetreden als bekend werd dat er 
een verkooppunt ontstaan was (ruim twintig keer). Maar nieuwe panden ble-
ven met een zekere regelmaat opduiken. Vaak moet de politie door gebrek 
aan menskracht volstaan met inbeslagname, een proces-verbaal wordt niet 
eens meer opgemaakt. 

>> HELMOND 
(maandag 19 maart, 19:30 uurj lk merk dat het erg moeihjk is om serieuze 
antwoorden te knjgen wanneer je zes 'probleemjongens' varierend in de leeftijd 
van 13 tot 18 tegenover je hebt. Maar gaandeweg wordt wel het een en ander 
duidehjk. "Waar haal je je wiet?" vraag ik. "Bij de aliens" roept iemand. Ik neem 
aan dat dit een verwijzing is naar een smartshop, omdat ik van meerdere men-
sen heb gehoord dat daar wiet wordt/werd verkocht. Ze noemen nog wat na-
men. Ik vraag of ze op deze plekken dan nooit moeilijk doen over hun leeftijd. 
"Hangt er vanaf bij welke shop je komt" zegt de een. "Bij de ene is het 18, de 
andere 16, soms 12 en soms mag je altijd naar binnen. Als je met veel geld 
zwaait mag je albjd naar binnen." "Of als je met een pistool zwaait!" voegt het 
kleinste maar brutaalste jochie daar aan toe. "En wat betaal je dan voor een 
gram wiet?" vraag ik. Iedereen begint door elkaar te roepen. "honderd gulden," 
roept iemand. Nog wat onzin-bedragen vliegen in het rond. "twaalf vijftig plus 
vijf gulden" roept het brutaaltje weer met een blik van verstandhouding naar 
zijn vriendje. Hij wil eerst niet zeggen wat hij daarmee bedoelt, maar uiteindehjk 
bhjkt dat zij wel eens wiet laten halen door 'Teun', een verslaafde zwerver uit de 
buurt. "Die kun je alles laten doen voor vijf gulden". 

In een evaluatienota van de gemeente werd al opgemerkt dat 'een locatie voor 
een stad als Helmond wel erg weinig lijkt gelet op de zeker aanwezige be-
hoefte' en dat niet moest worden uitgesloten dat 'het een en ander illegaal 
(on-ontdekt) plaatsvindt' 236 . Al op de eerste dag in Helmond merken we echter 
dat het blootleggen van dit ondergrondse circuit geen intensief speurwerk 
vergt. De eerste persoon die we daar min of meer toevallig spraken kon zo 
drie illegale coffeeshops aanwijzen op de kaart. Dit was geen kwestie van ge-
luk, zo zal later blijken, want dat buiten de gedoogde coffeeshop in Helmond 
op veel andere plekken 237  cannabis wordt verkocht, is een publiek geheim. De 
meeste mensen die we spreken Cook de politie) zijn hiervan op de hoogte en 
vinden deze kennis vrij vanzelfsprekend. De 'tam-tam' gaat hier ook razend- 

236 Helmond (oktober 1996). 
237 	

Gemiddeld weet men er 5 te noemen. Of men steeds near dezelfden verwijst is onduidelijk. 
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snel, "als er ergens een inval is of er gebeurt lets anders, dat is het nieuws in 
no-time de hele stad rond." 
Ook jongeren weten voldoende 'adresjes' op te noemen; de enige gedoogde 
coffeeshop hoort daar niet vanzelfsprekend bij. Voor de jongeren die wij spra-
ken was deze shop in ieder geval niet de eerste voor de hand liggende plaats 
om wiet te halen. Dit zou kunnen komen doordat deze zich vrij streng aan de 
regels houdt om zijn vergunning niet in gevaar te brengen. Om klachten uit de 
buurt te voorkomen wordt via een camera de hele straat in de gaten gehou-
den. Zo kan men bijvoorbeeld ook zien of jongeren voor de deur gaan staan 
en klanten aanspreken om lets voor hen te kopen, wat overigens zelden ge-
beurt. "Je zult wel van jongeren horen dat het hier streng is," zegt de coffee-
shophouder. Toch vraagt hij alleen bij twijfel naar legitimatie, en ook de politie 
gaat bij een controle af op 'gezicht'. Het is dus goed mogelijk dat een ouder 
uitziende 16- of 17jarige er doorheen glipt. Maar zelfs als deze shop niet 
streng zou zijn is het de vraag of jongeren daar automatisch meer zouden 
komen. Naast het feit dat de meesten sowieso niet zo'n benul hebben van het 
onderscheid tussen gedoogde en niet-gedoogde coffeeshops horen we van 
verschillende mensen dat de wiet die in de gedoogde shop wordt verkocht niet 
zo gunstig te boek staat. "Ga maar na, hij is de enige met een vergunning en 
er zitten nooit meer dan tien a vijftien man. Als hij het enige verkooppunt zou 
zijn, zou het daar veel drukker moeten zijn, maar veel mensen halen het er-
gens anders, omdat zijn kwaliteit gewoon niet goed is, en hij is veel te duur 
met zijn wiet," zegt een straathoekwerker. Veel mensen halen hun marihuana 
bij een thuiskweker, vertelt hij. "Dat is helemaal makkelijk, goed en 'goeie-
koop'." 
Het aanbod op andere locaties is groot genoeg. Een aantal van deze locaties 
functioneert zelfs precies zoals een officiele coffeeshop. Een aantal dagen er-
voor bezochten we er zo een. 

(woensdag 7 maart, 15:30 uurl 1k loop rand in een van de oudere woonwijken van Hel-
mond. Hier moet ergens eon ille gale coffeeshop zitten, vertelde iemand me. Net  precieze 
adres weet ik echter niet. 1k zoek dus naar aanwijzingen die kunnen duiden op 'coffee-
shopactiviteiten'. Dan zie ik vlakbil het spoor iemand een pand verlaten dat vermoedelijk 
ooit dienst heeft gedaan als buurtwinkeltje. De ramen zffn met doeken geblindeerd. Daar 
zal het zijn. Voordat ik kan aanbellen wordt de deur al open gedaan door een vriendelijk 
lachende man. Binnen is een kleine verkoopbalie met wat accesoires zoals pijpjes, vloei 
e.d. Oak wordt er snoep en frisdrank verkocht. Via een camera wordt de straat in de ga-
ten gehouden. Achter de balie is de toegang tot de ruimte ernaast, die is ingericht als 
huiskamer. Nog voor ik mijn verhaal kan beginnen word ik gemaand to gaan zitten en 
krijg ik lets te drinken en te eten aangeboden. Wanneer ik vettel wat ik kom doen ont-
moet ik niet de achterdocht die ik verwacht had. "1k heb niks te vrezen!" zegt hi]. "De P0-
1/tie weet dat ik bier verkoop, ik hou me goed aan de regels!" 1k zie nu naast de balie ook 
een bordje hangen; 'minimaal 18 jaar, legitimatie verplicht'. "De politie komt hier mini-
maal twee keer per dag even langsrffden, gaat hi] verder. "Sams rijden ze door, soms 
komen ze binnen, dan kijken ze even wie er binnen is en controleren ze de voorraad. 
Maar ik zorg dat al/es in orde is. 1k heb oak een goed contact met de buurt, milt, over-
buurman komt zelf oak vaak wat halen, die zegt oak tegen de politie: 'we hebben er geen 
last van'." Nu staat hi] op om de deur open te doen voor een klein jongetje met een gul-
den in zijn hand. "Heel snel dan," zegt de beheerder tegen hem. Net  ventje rent zonder 
lets te zeggen naar het rek achter de balie, pakt wat snoep en legt de gulden op de toon-
bank. Deze wordt door de beheerder echter resoluut weer teruggeschoven. "Dat hoeft 
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niet, maar nu snel weer naar buiten!" "Dat is dus het zoontje van mijn overbuurman," 
verklaart hij even later tegen mij. 

De politie is dus wel op de hoogte van dit soort verkooppunten, maar treedt 
alleen op wanneer er overlastklachten zijn, of aanwijzingen dat er hetzij hard-
drugs worden verhandeld, hetzij verkoop aan minderjarigen plaatsvindt. Zo-
lang de capaciteit beperkt is, hebben de overige punten geen prioriteit. Bo-
vendien, zo meent de politie, is het "een utopie om te denken dat je met den 
coffeeshop wel af kan in Helmond." 
Hierdoor is er feitelijk een semi-gedoogbeleid ontstaan, waarbij de illegale 
shops die zich (althans op het eerste gezicht) aan de gedoogcriteria houden, 
ongemoeid worden gelaten. Als zij tenminste een beetje 'uit het zicht' opere-
ren, zo lijkt het, want de coffeeshops die zich op deze manier in panden met 
een horeca-bestemming in het (winkel-)centrum proberen te vestigen zijn 
onmiddellijk bestuursrechtelijk aangepakt op grond van het maximum-stelsel. 

De meeste mensen die wij in Helmond spraken zijn niet van mening dat de 
structuur van de lokale cannabismarkt uiteindelijk erg wordt beinvloed door 
het beleid. De verkoop van cannabis heeft in Helmond altijd voor een groot 
deel vanuit woonpanden plaatsgevonden. 'Schuurtjes en garages worden om-
gebouwd, er wordt een bar in gemaakt, er staan een paar stoelen en een flip-
perkast en de coffeeshop is klaar'. 238  Toen de burgemeester de politie in 1993 
vroeg een inventarisatie te maken waren er ongeveer tien coffeeshops be-
kend, waarvan zes in of bij woningen. 'Daarbij moet ik echter wel zeggen, dat 
er van de ene op de andere dag nieuwe opduiken en andere juist opgedoekt 
worden,' stelde de toenmalige chef recherche destijds in het Eindhovens Dag-
b1ad 239 . Tot op heden is dit zo doorgegaan; nieuwe duiken op, terwijI andere 
aangepakt worden of vanzelf weer verdwijnen. Verschillende mensen menen 
dat het tot op zekere hoogte zelfs niet eens zoveel te maken heeft met het 
product dat verkocht wordt (cannabis), maar meer met "de Helmondse cul-
tuur". Zo zat Helmond voor de oorlog bijvoorbeeld al vol met 'stille kroegen': 
café's zonder tapvergunning die in of achter het huis werden gedreven. 'elk 
had z'n stille kroeg achter z'n huis... de Heistraat en heel Helmond!' 240 . Naast 
het feit dat men zo in tijden van grote armoede iets kon bijverdienen, vervul-
den deze kroegen ook een belangrijke sociale behoefte. 'Vroeger had je in de 
Heistraat ook een echt buurtcafetje. Daarachter was een handboogvereniging 
van gewone werkmensen uit de buurt. 's Zondags pikten ze d'r een borreltje 
en schoten tegelijkertijd met de handboog. Eigenlijk mochten ze daar niet tap-
pen. Dat ging stiekum in de kelder! Dat bijeenkomen was voor hen het uit-
gangsfeest! Thuis was het dikwijls niet meer dan trubbels.' 
Het is ook niet verwonderlijk dat tegenwoordig de meerderheid van de illegale 
coffeeshopjes te vinden is in de oude, 'echt Helmondse' volksbuurten rondom 
het stadshart, hoewel zelfs in de 'kakbuurt', zoals een jongen smalend op-
merkt, af en toe illegale verkooppunten opduiken. 

238 	Eindhovens Dagblad, 12-11-1992 
239 	Eindhovens Dagblad, 08-04-1993 
240 	Van Laarhoven en de Bie (1982). 
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De mensen die aan het begin van de jaren negentig hun garage of schuur 
omtoverden tot coffeeshop benadrukten ook het sociale aspect: 'Mijn klanten 
zijn mensen die bier gezelligheid zoeken omdat ze die thuis niet hebben.' Ook 
voor jongeren is dit belangrijk. Omdat jongeren nu eenmaal graag onder el-
kaar verkeren ontstaan er ook wel eens ontmoetings- en verkooppunten waar 
voornamelijk jongeren komen. Deze worden vaak gerund door mensen die 
zichzelf graag presenteren als een soort alternatieve jongerenwerkers. Zoals 
iemand die in zijn kolenschuur in zijn achtertuin softdrugs aan minderjarigen 
zou hebben verkocht: 'het is een gemeenschapshuis, een ontmoetingsplaats 
voor vrienden. Hier bieden we de mensen vriendschap en gezelligheid. We 
hebben niet alleen een sociale functie, maar houden ook de overlast veroorza-
kende jongeren van de straat. En daar is de buurt weer heel blij mee.' 2" 
Tijdens ons veldwerk in Helmond werd nog een soortgelijke garage-coffeeshop 
'opgelaaid' (opgerold) 242 . Net  was een populaire plek; "Dat vind ik echt erg, 
dat hij weg is, dat was echt onze plek," zegt een vijftienjarige jongen. Een wat 
oudere jongen meent: "Hij was echt een goeie vent, heel netjes. Hij zei altijd; 
als ik het niet verkoop dan doet een ander het wel, dan kunnen ze beter bier 
zitten." 
Een van de informanten vertelt dat er op de illegale adresjes inderdaad vaak 
nog een gezellige huiskamersfeer hangt, maar dat we ons geen illusies hoeven 
te maken over de bedoelingen van de uitbaters: "het gaat toch in de eerste 
plaats om de handel, om het geld." Als de uitbaters zelf al een leeftijdsgrens 
hanteren, is het om het voortbestaan van hun shop te garanderen. Daarbij is 
het van belang om goed contact te houden met de buurt. "Als ze aan jonge 
kinderen drugs verkopen, moeten ze er wel rekening mee houden dat dat ie-
mands zoon is en dat die vader de boel kan komen verbouwen". Wel meent hij 
dat de hard- en softdrugmarkten nog heel erg gescheiden zijn; in ieder geval 
worden er op de adressen die hij kent, de huiskamer-coffeeshops, alleen soft-
drugs verhandeld. 
Een aantal andere straathoek- en jongerenwerkers ziet echter wel degelijk een 
vermenging. Een jongerenwerkster, die altijd in de randstad had gewerkt en 
dacht dat ze wel wat gewend was, zei geschrokken te zijn van de hoeveelheid 
drugs die jongeren in Helmond gebruiken, zowel soft- als harddrugs. Een van 
die panden zit in de buurt van de garage-coffeeshop die net is opgerold. Een 
jongen kan niet begrijpen dat de politie hem niet heeft opgerold in plaats van 
de garage; "want bij Koolen kun je echt alles krijgen. Die zit ook gewoon aan 
de straatkant, terwijI Slaats2" aan de achterkant in de garage zat, waar 
niemand er last van heeft." Zeker is, dat er verschillende panden zijn waar 
zowel soft- als harddrugs worden verkocht. Een van de jongerenwerkers denkt 
dat de 'ouderwetse' idealistische (huiskamer)dealers het niet meer gaan red-
den. Hij verwijst naar de Brabantse handel- en smokkelcultuur: "Als er geld 

241 	Eindhovens Dagbiad, 20-11-1996 
242 	Wij hadden hier lets over gehoord van een politieagent. In de politieberichten (waar normaal gespro- 

ken zelfs redelijk onbenullige feitjes worden geplaatst) was hierover echter niets terug te vinden. De 
jongeren die wij er naar vroegen wisten er echter alles van; een voorbeeld hoe snel nieuws zich ver-
spreidt. 

243 	Gefingeerde namen. 
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mee te verdienen is, is het interessant, of het nu cannabis is, of zoals vlak na 
de oorlog boter of tapijten." 

[Helmond, 28 februari 14:00] Een groepje jongeren (m/v) 16-17 jaar op straat. Ze hou-
den me nauwlettend in de gaten wanneer ik naar ze toeloop. Een jongen staat een jointje 
te roken. Hij voert het woord, de rest houdt zich stil en werpt elkaar blikken van ver-
standhouding toe. De jongen denkt dat ik mijn vragen gebruik als smoes om te achter-
halen waar ik wiet kan kopen om zelf te gebruiken. Ik verzeker hem dat dat niet het geval 
is. Nadat hij met enige achterdocht heeft verteld (ook hier houden de anderen angstvallig 
de mond dicht) dat hij zijn wiet meestal bij een thuisdealer haalt, maar dat hij het ook 
we/ eens bij een gewone coffeeshop in Helmond of Eindhoven probeert, "omdat je niet el-
ke dag hetzelfde wil roken," , loop ik weer verder. Als ik al een eindje verder ben word ik 
plotseling teruggeroepen. "Ik kan wel wat voorje ha/en", zegt hij. Lichtelijk verbaasd over 
deze plotseling hulpvaardigheid interpreteer ik dit als een aanbod om mij in contact te 
brengen met zijn thuisdealer om daar wat vragen te stellen. Dan blijkt dat zij nog steeds 
niks van mijn verhaal hadden geloofd; zij gingen er nog steeds van uit dat ik met een 
smoes wiet wilde kopen. De jongen had thuis "nog wat liggen" en wil dit aan mij doorver-
kopen. "Deal je dan zelf ook?" vraag ik, maar dit ontkent hij. 

Het is opvallend dat jongeren in Helmond veel meer op hun hoede zijn wan-
neer het over drugs 'pat, dan in Alkmaar. De angst voor ouders en politie is 
vrij groot. Ze zijn voorzichtig met wat ze zeggen. Bijna alle jongeren die wij 
spraken ontkennen in eerste instantie dat ze blowen, of geven geen serieuze 
antwoorden. Dingen worden in het bijzijn van buitenstaanders niet openlijk 
uitgesproken, terwijI tegelijkertijd wel heel duidelijk is wat er bedoeld wordt; 
daarom gingen ze er ook automatisch van uit dat het onderzoeksverhaal een 
smoesje was. Ook jongeren- en straathoekwerkers hebben ondervonden dat 
het moeilijk is om contact te krijgen met de Helmondse jongere en het ver-
trouwen te winnen. Er is bijvoorbeeld weinig animo voor voorlichtingsavonden; 
vermoedelijk omdat ze hiermee kunnen verraden dat ze gebruiken. Daarente-
gen worden anonieme folders uit een rek gretig gelezen. 
Dit was ook het geval met een andere groep jongeren die we bij een 'hang-
plek' aanspraken, waarvan wederom een jongen het woord voerde terwijI de 
rest een afwachtende houding aannam. Hij begon ons in de maling te nemen 
en toen we besloten weer verder te gaan, kwam een jongen die de hele tijd 
zijn mond had gehouden toch (serieus) nog even met de vraag of we soms 
pillen wilden kopen, daar kon hij wel aankomen. 
Deze hangplekken van jongeren lijken een goede uitvalsbasis voor de tussen-
handel te vormen, zo heeft de politie al eens geconstateerd op deze specifieke 
hangplek. De 'nettere' woonwijken waar veel van de jongeren rondhangen zijn 
minder geschikt voor handel vanuit woningen dan de traditionele volksbuurten 
of achterstandswijken. "Er hingen regelmatig groepen van elk twintig jongeren 
rond. Uit weggegooide verpakkingen bleek dat er softdrugs werden gebruikt. 
[Later] bleek het aanvankelijke gebruik van hasj en wiet te zijn omgeslagen 
naar de consumptie van XTC-pillen. Die waren ineens volop in de wijk te krij-
gen. Onderzoek bracht de politie op het spoor van drie jongens, twee van zes-
tien en een van zeventien." 244  Het jongerenwerk signaleert dat illegale hande-
laren gaan werken met hosselaartjes. "Dan krijgen jongeren op de pof voor 
vijftig gulden wiet mee en dat moeten ze dan zien te verkopen. Ze kunnen dan 

244 Eindhovens Dagblad, 23-11-1996 

MINDERJARIGE BLOWERS 	 123 



een kleine winst pakken, maar als ze die wiet oproken en die vijftig gulden 
niet komen betalen gaat het er echt gewelddadig aan toe, het breken van vin-
gers en dat soort dingen." De tussenhandelaren die de jongeren ronselen zijn 
vaak ook nog jongeren (18-24 jaar). 
Hiermee gepaard lijkt de drughandel mobieler te worden. De politie in Hel-
mond heeft geen zicht op taxi's of scooters die specifiek softdrugs verhande-
len, alhoewel door jongeren wel gesproken wordt over deze wijze van leve-
ring. Maar het komt steeds vaker voor dat per GSM afspraken worden ge-
maakt over de pleats van verkoop. In het naburige Eindhoven is deze vorm 
van handel toegenomen, aldus de politie, omdat dealpanden harder worden 
aangepakt. Hierdoor wordt het een stuk moeilijker om de dealers aan te pak-
ken. "Ze bezorgen de drugs aan huis of gebruiken wisselende standplaatsen 
(vaak hangplekken) voor de verkoop. Daardoor wordt de kans dat de politie 
hen pakt kleiner". Bovendien zorgen de dealers er voor dat zij alleen gebrui-
kershoeveelheden bij zich hebben; waarmee je niet als dealer bent aan te 
merken. De Eindhovense politie constateert dat 70 a 80 procent van de aan-
gehouden personen Antillianen, Surinamers en Turkse jongeren zijn. 145  

>> 	LEEUWARDEN 

(Leeuwarden 24 maart, 15:00] 'Marion' 246  (16, klein van stuk) vertelt dat ze op haar der-
tiende is begonnen met blowen toen ze voor vrienden moest ha/en in de coffeeshop. 'Vat 
klinkt een beetje raar, maar het hangt er gewoon van at hoe brutaal je bent. Je moet niet 
binnenkomen van: ik wil niet opvallen, zie mi] niet. Als ze een ID vragen zeg ik bijvoor-
beeld: idee? ja ik heb we/ een idee.. als je nou.. en dan maak ik er een geintje van.' 1k 
heb ook we/ eens met een QV kaart gezwaaid van een vriendin die totaal niet op mil leek, 
daar kwam ik ook mee weg; als je het maar met een beetje flair doet. 1k haal het vaak 
voor anderen die al ouder zijn dan ik: daamet nog vroeg een jongen buiten de coffeeshop 
aan me of /k wat voor hem kon ha/en. lk kende hem niet, maar ik doe dat dan we!, omdat 
het zo lullig is als je er niet In komt." 

Met veertien coffeeshops is Leeuwarden behoorlijk voorzien. Daarom geldt net 
als in Alkmaar dat de coffeeshop de meest voor de hand liggende plek is om 
hasj of wiet te halen. Ook hier geldt dat de leeftijd alleen bij twijfel wordt ge-
controleerd, door zowel coffeeshophouder als politie. Het stof dat de burge-
meester met haar uitspraak (dat zij persoonlijk voor verlaging van de leef-
tijdsgrens is) heeft doen opwaaien lijkt weer gezakt te zijn. Een jongerenwer-
ker meent dat de controles op de shops een tijdje vrij streng zijn geweest, 
maar dat het de laatste tijd weer minder streng is. De beleidsambtenaar 
noemt de controle op leeftijd 'terughoudend'. Een coffeeshophouder vertelt: 
"Je krijgt wel eens een informele toezegging van een agent, dat wanneer we 
verkopen aan een rninderjarige die hij zelf ook ouder zou hebben geschat, de 
verkoop door de vingers zou worden gezien, maar op zo'n toezegging kun je 
natuurlijk niet al te zwaar leunen." De agent die is belast met de controle van 
de coffeeshops geeft toe dat het ook maar een beetje schipperen is voor de 
controlerende instanties, zeker wanneer gemeente en OM niet helemaal op 
een lijn lijken te liggen. "Maar die coffeeshophouders zijn zowat miljonairs 
door die coffeeshops, dus die hebben er wel vrede mee, die zijn vrij streng." 

245 	Elndhovens Dagblad, 26-04-2001 
246 	Gefingeerde naam. 
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Inderdaad geven de coffeeshophouders in Leeuwarden aan het uit onderne-
mersoogpunt niet zo erg te vinden deze groep als klant te verliezen; het is een 
'moeilijke' groep die niet veel omzet brengt. 
De jongeren maken in grote lijnen gebruik van dezelfde tactieken die ook on-
der Alkmaar al zijn besproken; zelf proberen, iemand anders sturen, of klan-
ten aanspreken. "Je hebt hier van die kleine hofjes en steegjes waar ze vrij 
onopvallend in de buurt van een coffeeshop kunnen staan. Er zijn een paar 
coffeeshops die zich meer op jongeren richten," zegt een jongerenwerker. Ook 
komt er nog een andere tactiek naar voren: het vervalsen van identificatiebe-
wijzen. "Ik gebruik soms mijn busabonnement, omdat je daar goed de datum 
op kan veranderen, of ik maak een kopie van mijn paspoort, en dan op de ko-
pie de datum veranderen en weer een kopie maken." vertelt een meisje (17). 
Je kunt ook een ID van een ander gebruiken. 
Een van de jongerenwerkers merkt op dat hij nooit iets hoort waaruit blijkt dat 
de leeftijdsgrens een belemmering is. "Ik moet je zeggen dat ik eigenlijk vrij 
weinig weet van dat beleid. Ik hoor alleen maar: 'ik moet nog even naar de 
shop', ik heb niet het idee dat het een issue is." 
Een van de opvallendste dingen die jongerenwerkers is opgevallen, is de 
openheid waarmee jongeren de laatste jaren naar buiten toe over hun gebruik 
praten. "Dat was vroeger wel anders, een jaar of vijf, zes geleden. Dan bleven 
ze ontkennen dat ze blowden, terwijI ze de halve dag duidelijk stoned rondlie-
pen." Dezelfde houding komt nu nog wel in de dorpen rondom Leeuwarden 
voor. Een preventiewerker dacht aanvankelijk dat daar heel weinig geblowd 
werd, omdat niemand het toegaf. Maar tijdens een voorlichting kwamen ze 
toch schoorvoetend wat informatie halen, en toen bleek dat veel meer mensen 
blowden dan we hadden verwacht." 

[Leeuwarden, 20 maart, 12:30] Ik loop een steegje in en blijk in de 'rosse buurt' van 
Leeuwarden beland te zijn. Een stukje van een gracht met wat sexshops, vage bedriffjes, 
dichtgetimmerde ramen, een groepje luidruchtige zwervers en verslaafden aan de over-
kant van het water. Hier zit ook een coffeeshop. De jongen achter de bar vertelt: "jonge-
ren vinden het niet prettig om hier te komen, dus van groepjes jongeren die buiten staan 
e.d. hebben wij geen last. We hebben bijvoorbeeld ook weinig vrouwelijke klanten, dat 
komt door de buurt en die groep verslaafden die hier altijd rondhangt aan de overkant. 
Overal zijn er samenscholingsverboden, maar zij mogen altijd daar staan. Dat schrikt erg 
af." Hij raadt me aan om eens op het plein bij de fontein te kijken; "daar zit altijd een 
hele groep jongeren, zeg maar de altematievelingen, die zie ik ook altijd blowen." 

Leeuwarden kent een relatief grote gemeenschap van oudere harddrugver-
slaafden en zwervers, die in het stadsbeeld duidelijk aanwezig zijn. Het straat-
beeld laat trouwens wel meer duidelijk afgebakende sociale groepen zien. De-
ze stad lijkt meer subculturen te kennen, althans in vergelijking met een stad 
als Helmond; groepen met een verschillende leefstijl, die zich opzettelijk van 
elkaar onderscheiden en waartussen, afgezien van rivaliteit, weinig sociale in-
teractie bestaat. Zo zijn er de subculturen die verbonden zijn met een muziek-
stijl, zoals de 'alto's', de . gabbers, de hardrockers. De jongeren zijn in Leeu-
warden minder naar wijk en meer naar dergelijke subculturen gegroepeerd. 
Leeuwarden kent ook niet de enorme stadsuitbreidingen van de jaren zeventig 
en tachtig, zoals de 'groeisteden' Helmond en Alkmaar. De bevolking lijkt ook 
minder wijkgebonden te zijn. De ontmoetingsplaatsen voor jongeren zijn meer 
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in het centrum gelegen, waar ook de coffeeshops zitten. Zo is er de 'Fontein-
groep'; de alternatieve jongeren en skaters die bij de fontein zitten, en de 
'Gerechtsgebouwgroep'; de gabbers die op de trappen van het gerechtsge-
bouw zitten. Sommige groepen kunnen elkaar niet uitstaan en geen van de 
groepen jongeren wil iets te maken hebben met de verslaafde dak- en thuislo-
zen. De harddrugmarkt, die zich steeds weer naar een andere wijk lijkt te ver-
plaatsen, is strikt gescheiden van de softdrugmarkt, denken de meeste infor-
manten. Jongeren blijven hier ver vandaan. Zo werd in een wijk vlakbij het 
station een officieel voor jongeren als hangplek ingerichte container ingeno-
men door een groep verslaafde zwervers, maar er kwamen geen indicaties dat 
er enig contact is tussen deze groepen, waardoor jongeren langs deze weg in 
contact komen met harddrugs." 
Deze sociaal gescheiden groepen lijken eerder een remmende werking te heb-
ben op het aankoopgedrag buiten het coffeeshopcircuit. Een alternatieve jon-
gere (16) is daarover heel duidelijk: "Er is op school een jongen die me altijd 
uitscheldt voor 'vieze hippie', maar als hij wat heeft komt hij wel naar me toe 
van: 'wil je coke kopen? wil je pillen? wil je hasj?' Die hasj is veel goedkoper 
dan in de shop, dus waar hij die vandaan haalt weet ik ook niet. Maar ik ga in 
ieder geval echt niks kopen van iemand die me eerst nog loopt uit te schelden. 
Al zou ie me geld toegeven." 
Illegale verkooppunten van softdrugs lijken er nauwelijks (meer) te zijn. Veel 
mensen kenden er geen. "Het lijkt me ook dat je dan niet veel omzet maakt," 
zegt een coffeeshophouder. Een jongerenwerker en een politieagent uit een 
(voormalige) achterstandswijk vertellen dat er wel eens zoiets was voorgeko-
men in een woning van een "wat labiele, oudere, alleenstaande knaap", die 
wat jongeren over de vloer haalde. "De jongeren vonden dat wel leuk, ze kon-
den daar zitten, hij zorgde dat er altijd wiet was, of hij ging het voor ze halen. 
Maar zo'n man laat zich op een gegeven moment overrulen en dan gaat het 
uit de hand lopen.' Tegen deze situatie werd opgetreden, maar misschien nog 
meer uit bescherming van de 'dealer' dan als bescherming van de jongeren. 
"Dit was ook geen echte thuisdealer te noemen." Ook de bezorgdheid over de 
handel op scholen, door verhalen over dealers van buitenaf die op schoolplei-
nen drugs aan zouden bieden, wordt door de betreffende 'schoolagent' gerela-
tiveerd; "Dealen, ja wat is eigenlijk 'dealen', he? Er zijn incidenteel een paar 
jongens geweest die softdrugs aan hun vriendennetwerkje doorverkochten. 
Het heeft uiteindelijk niet eens tot een proces-verbaal geleid, want de Officier 
van Justitie wilde hem geen strafblad als dealer geven. Maar dat zijn geen 
grote dealers, hoogstens stromannetjes. Er zijn niet zoveel excessen. Wel ko-
men er af en toe meldingen binnen van verdachte auto's en dergelijke. Maar 
geen alarmerende signalen." 
Het zelf kweken van plantjes door jongeren komt sporadisch voor, omdat het 
meestal met medeweten van de ouders moet gebeuren. Ook vinden jongeren 
het te veel moeite: "ik denk dat ik de discipline er niet voor heb." 
De wijkagent denkt dat de meeste jongeren gewoon naar het centrum gaan: 
"ik geloof wel dat die coffeeshops daar redelijk laagdrempelig zijn." Een jon-
gerenwerker: "Er zullen er wel bij zijn die het onderling doorverkopen en zo 
wat winst maken; ze doen het ook weer niet uit liefdadigheid. Maar de wiet of 
hasj komt uiteindelijk meestal wel uit de shops." Maar, merkt een andere jon- 
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gerenwerker op "jongeren willen toch niet echt veel meer betalen dan in de 
shop, dus erg groot kan deze handel niet zijn." Ook in Leeuwarden wordt op-
gemerkt dat bepaalde jongens van 18-19 jaar wel wat meer in de handel gaan 
zodra ze op zichzelf kunnen gaan wonen, en dan op scholen wat hosselaartjes 
voor zich laten werken. Om welke middelen dit gaat durft men niet met zeker-
heid te zeggen. "Er zit een hoop aanname bij, er is niet iets concreets over te 
zeggen. Ik vind wel dat jongeren de laatste jaren heel veel pillen zijn gaan 
gebruiken." 

> conclusie: tussen handel 
en vriendendienst 

De soms aanmerkelijk verschillende lokale cannabismarkten van Alkmaar, 
Helmond en Leeuwarden hebben in ieder geval gemeen dat de leeftijdsgrens 
in de ontwikkeling daarvan een marginale rol heeft gespeeld, althans voor zo-
ver onze 'community experts' dit konden beoordelen. Maar ook onderzoekers 
van bureau Intraval constateerden in 1998 na een onderzoek onder vijftien 
gemeenten dat de verhoging van de leeftijdsgrens geen toename had veroor-
zaakt van verkoop op andere plekken, ook niet op scholen 247 ; de meerderheid 
van de jongeren onder de 18 jaar kreeg hun cannabis nog steeds via coffee-
shops of via vrienden. De cijfers uit het vorige hoofdstuk verfijnen dit beeld 
verder en laten zien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden op gebrui-
kersniveau; het kopen in coffeeshops is tussen 1996 en 1999 gedaald, en het 
aandeel dat zijn hasj of wiet via vrienden of kennissen verkreeg gestegen. 
Dit is niet zo verwonderlijk wanneer men bedenkt dat ook al voor het instellen 
van de leeftijdsgrens het merendeel van de minderjarigen hun cannabis via 
vrienden of kennissen kreeg. Dit heeft te maken met de setting waarin jonge-
ren normaal gesproken voor het eerst in aanraking komen met cannabis; zoals 
in dit hoofdstuk naar voren komt is dit bijna altijd in een vriendengroepje. 
Wanneer jongeren beginnen met blowen is de frequentie van hun gebruik nog 
laag en onregelmatig. Vaak schaft bijvoorbeeld een iemand een (voorgerolde) 
joint aan, die gedeeld wordt met de hele groep. De meeste jonge, beginnende 
blowers durven niet meteen zelf iets te kopen of kunnen dat (financieel) niet. 
Zij wachten tot iemand weer eens wat bij zich heeft. 
Dat betekent dat de leeftijdsgrens in praktijk slechts betrekking heeft op een 
deel van de toch al niet al te grote groep minderjarige cannabisgebruikers (in 
middelgrote steden maximaal zo'n 4 a 500 jongeren). Hiervan komt boven-
dien, ondanks de leeftijdsgrens, een deel gewoon de coffeeshop binnen: de 
leeftijdscontrole op basis van uiterlijk laat een behoorlijke marge voor de bru-
talere en ouder uitziende minderjarigen toe. 
Daarmee is het 'gat in de markt' dat door de leeftijdsgrens is ontstaan dusda-
nig klein gebleven dat op detailhandelniveau geen duidelijke verschuivingen 
plaats hebben gevonden op de cannabismarkt. Als er al eens een verkooppunt 
specifiek voor jongeren ontstaat, zoals in Helmond, ligt de nadruk vaak op de 
sociale functie; een alternatief voor een jongerencentrum. Maar we zagen 

247 Bieleman, Blamer & Zaagsma (juni 1998). 
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daarnaast ook dat niet alle illegale verkooppunten per se laagdrempeliger zijn 
voor jongeren. Zij vormen dus niet altijd een logische uitwijkmogelijkheid. In 
Helmond zijn er bijvoorbeeld ook semi-legale shops, die een leeftijdsgrens van 
18 jaar hanteren, en vanwege de onzekere positie misschien nog wel strenger 
dan een gedoogde coffeeshop. Zelfs thuisdealers kunnen uit lijfsbehoud bun 
eigen 'persoonlijke' leeftijdsgrens trekken, al zal deze waarschijnlijk niet op 18 
jaar liggen. 
Voor een jongere moet een verkooppunt betrouwbaar of vertrouwd zijn. In de 
plaatsen waar de markt bovengronds is, zal de coffeeshop meestal als be-
trouwbaar gelden: dit is ondanks de leeftijdsgrens de meest voor de hand lig-
gende plek om hasj of wiet te kopen. Op plaatsen met een voornamelijk on-
dergronds circuit kan dit ook een andere locatie zijn. Wanneer een dergelijk 
punt echter letterlijk of figuurlijk niet bereikbaar iS 248 , vormt het vriendennet-
werk (vertrouwd) de voor een jongere bijna natuurlijke tussenschakel, tot hij 
of zij zelf mobiel of oud genoeg is om naar de coffeeshop te gaan. 
Hiermee is voor de specifieke groep minderjarigen een situatie ontstaan die 
doet denken aan de periode voor de commercialisering van de handel in can-
nabis, waarbij het aanbod werd verzorgd door jongeren, verbonden met de 
tegencultuur (zie Hoofdstuk 1), die 'al dan niet op een permanente basis 
drugs konden bemachtigen en deze dan, behalve voor eigen gebruik, ook in 
een beperkte kring van vrienden verkochten. In de aanvangsfase handelde 
men uit uiteenlopende motieven, maar winstbejag en omzetvergroting domi-
neerden zeker niet' 249 . Dit geldt eveneens voor de meeste hasj en wiet die via 
de vriendennetwerkjes wordt verspreid; deze komt voornamelijk uit de coffee-
shops en eventuele doorverkoop valt onder de noemer 'vriendendiensten'; ze-
ker omdat jongeren niet veel meer willen betalen dan in de coffeeshops. 
We zagen echter ook dat er zeker een aantal jongeren is die een stapje verder 
gaan, en belanden op de glijdende schaal tussen een vriend een dienst bewij-
zen en dealen. Voor degenen die voor zichzelf opereren kent dit echter vaak al 
een natuurlijke begrenzing doordat de meeste jongeren toch het liefst naar de 
coffeeshop gaan zodra het kan, en het kweken van plantjes hetzij ouderlijke 
toestemming hetzij geduld en discipline vergt. 
Toch is het niet ondenkbaar dat dit interessanter wordt wanneer het moeilijker 
wordt voor minderjarigen om in de coffeeshops hasj en wiet te halen. Hoe 
kleiner immers de groep wordt die de kunst van het bemachtigen van canna-
bis beheerst; hoe meer status dit zou kunnen geven. 
Daarmee is de softdrughandel potentieel ook interessanter voor jongeren die 
als koerier of 'hosselaar' ingezet worden door tussenhandelaren. Vaak zijn dit 
jongeren uit kansarme groepen, die door drughandel klimmen op een alterna-
tieve statusladder, waarbij geweld en machogedrag gebruikt worden om res-
pect af te dwingen. In Alkmaar en Leeuwarden leek dit verschijnsel meer be-
perkt te zijn tot specifieke etnische groepen. In Helmond is deze houding over 
de hele linie nog duidelijker aanwezig. 25° Deze tussenhandel is meestal beperkt 

248 	Jongeren denken meestal zeer lokaal: soms zelfs niet verder dan de grenzen van een wijk. Een 
andere wijk wordt dan als andere stad gezien; te ver om naar toe te reizen. 

249 	Jansen (1989). 
250 	Bijvoorbeeld; een jongerenwerker die vertelt van een jonge jongen die voor de lol gedwongen wordt 

door de ouderen van de groep am een hale joint op te roken totdat hij helemaal ziek was, een jon- 
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tot harddrugs, maar uit Helmond zijn er signalen dat er wel degelijk vermen-
ging en verharding plaatsvindt. Ook in Alkmaar en Leeuwarden zijn er ver-
moedens in die richting, alhoewel het daar voorlopig bij blijft. Een aspect dat 
meespeelt is dat jongeren zelf niet meer zo'n scherp onderscheid maken tus-
sen harddrugs als XTC en coke, en cannabis. Ook waar de traditionele markten 
nog behoorlijk gescheiden zijn, zoals in Leeuwarden, hebben sommige jonge-
ren op school alles in de aanbieding. De meeste scholen in de drie steden uit 
ons veldonderzoek hebben overigens wel maatregelen genomen tegen derge-
lijke dealactiviteiten en onderhouden een intensiever contact met de politie. 
Hoewel het duidelijk is dat er wel gehandeld wordt door scholieren, is het niet 
duidelijk of dit de laatste jaren is toegenomen. Voor de politie heeft het in elk 
geval in geen van de drie steden zorgwekkende vormen aangenomen. Vaak is 
er sprake van een golfbeweging waarbij den of meerdere leerlingen de spil 
vormen. 
Gedeeltelijk is het zicht op de tussenhandel verdwenen door de komst van de 
mobiele telefoon, waardoor de handel onder/door jongeren mobieler en min-
der grijpbaar wordt. Daarbij zijn de regels op scholen, in jongerencentra en in 
de reguliere horeca ook aangescherpt, waardoor de handel zich ook meer naar 
de straat verplaatst. 
Voorlopig echter lijkt deze vermenging en verharding nog geen grote vormen 
aan te nemen; daarvoor zijn de reguliere coffeeshops nog te laagdrempelig; 
jongeren menen zelfs dat het steeds makkelijker verkrijgbaar is geworden. 
Misschien noopt het onderling 'regelen' tot het meer uitwisselen van informatie 
over manieren om aan cannabis te komen, en heeft dit een vergroot besef van 
verkrijgbaarheid tot gevolg: jongeren (ook degenen die niet blowen) kennen 
immers allerlei manieren om eventueel aan hasj of wiet te komen, terwijI de 
meeste weinig of niet gebruikt worden; zoals bijvoorbeeld de wiettaxi. 

Al met al wordt de leeftijdsgrens op dit moment door jongeren niet als pro-
bleem beschouwd. Het stellen van grenzen in het algemeen wordt weliswaar 
als vanzelfsprekend ervaren door jongeren; maar zij bepalen vervolgens zelf 
wel of een grens relevant is voor hun eigen situatie. Het is dus net zo vanzelf-
sprekend en niet verkeerd dat zij (zelf) deze grens overschrijden. Voor de jon-
geren die we vroegen naar hun mening over de leeftijdsgrens kwam deze 
vraag een beetje als verrassing; voor hen is het vaak een gegeven, niet lets 
waar zij hun vraagtekens bij zetten. 2" De meesten gaven (na enig nadenken) 
ook aan het wel goed te vinden dat er een leeftijdsgrens is, ook wanneer deze 
enkele jaren hoger ligt dan de leeftijd waarop zij voor het eerst cannabis ge-
bruikten: "Je moet toch ergens een grens trekken." En: "als je het wilt kom je 
er namelijk toch wel aan." Met andere woorden; het is in hun beleving niet zo 
dat de verkrijgbaarheid afneemt voor degenen die (een zelfstandige beslissing 
hebben genomen om te) gebruiken. De leeftijdsgrens is slechts een klein 'ob-
stakel'; dat soms noopt tot het nemen van een omweg (aanschaf via vrienden 
of kennissen), maar niet kan voorkomen dat het einddoel (aanschaf van can- 

gen in een coffeeshop die vertelt dat iedereen op zijn school zo braaf zijn huiswerk zit te doen en 
watjes zijn, het jongetje dat zegt dat je altijd een coffeeshop in mag als je met een pistool zwaait. 
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	Het felt dat de grenzen voor alcohol anders zijn vinden zij over het algemeen verwerpelijker dan het 
felt dat er een leeftijdsgrens wordt gesteld. 
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nabis) bereikt wordt; de leeftijdsgrens kan hoogstens wel eens "a-relaxed" 
zijn, maar is bijna nooit problematisch. 

> samen vatting 

Om meer inzicht te krijgen in de effecten van het verhogen van de leeftijds-
grens in samenhang met de dynamiek van lokale cannabismarkten, kozen we 
in dit hoofdstuk voor een verdieping in de vorm van een kwalitatief veldonder-
zoek in drie gemeenten van vergelijkbare omvang: Alkmaar, Helmond en 
Leeuwarden. In deze drie gemeenten spraken we met zogenaamde 'commu-
nity experts': bijvoorbeeld politie, jongeren- preventie- en straathoekwerkers, 
jongeren en coffeeshophouders. Het verschil in coffeeshopbeleid vormde de 
basis voor de keuze: Helmond gedoogt slechts een coffeeshop, Alkmaar vijf en 
Leeuwarden veertien. Niet alleen qua coffeeshopbeleid verschillen de ge-
meenten van elkaar: generaliserend gezegd kunnen ze op een continuOrn 
worden geplaatst waarbij Helmond en Leeuwarden in veel opzichten elkaars 
tegenpolen zijn en Alkmaar een meer neutrale middenpositie inneemt. In het 
Noorden van het land de 'rooie' stad Leeuwarden, centrumstad van een op 
landbouw gerichte, arme en confessionele regio. Door het wegtrekken van ge-
zinnen naar omliggende gemeenten stagneerde de bevolkingsgroei al vanaf 
1950, en kent Leeuwarden een relatief grote groep weinig draagkrachtige al-
leenstaanden. Het sociaal-democratische gemeentebestuur voelde zich ver-
plicht als overheid de zorg voor zwakkere groepen op zich te nemen en daar-
mee te institutionaliseren. Daar tegenover staat het Brabantse Helmond; dat 
pas de laatste decennia een grote bevolkingsgroei meemaakt. Eerst had het 
conservatief-katholieke bestuur nog af te rekenen met de sociale erfenis van 
een industrieel en katholiek verleden, waardoor de stad lange tijd als geheel 
de kenmerken droeg van een volksbuurt of 'achterstandswijk' met daarmee 
een relatief grote, laagopgeleide, weinig draagkrachtige en soms gewelddadige 
bevolkingsgroep. Waar men in het straatbeeld in Leeuwarden een aantal sterk 
van elkaar gescheiden sociale groepen of 'subculturen' aantreft, ziet men in 
Helmond een homogene bevolking. De textiel- en metaalindustrie had een 
omvangrijk arbeidersproletariaat en een kleine elite van fabrikanten met zich 
meegebracht, maar nauwelijks een middenklasse. De invloed van de katholie-
ke kerk zorgde er bovendien voor dat arbeiders zich niet verenigden, de ge-
zinnen en dus ook de armoede groot bleven. De familie- en buurtbanden wa-
ren echter sterk en door middel van allerlei semi-legale nerinkjes zoals illegale 
kroegjes en stropen hield men in Helmond zelf het hoofd boven water. 
Door dit verleden is in Helmond de scheiding tussen het openbare en het pri-
veleven minder sterk aanwezig. Dit heeft zijn weerslag op de structuur van de 
cannabismarkt. De coffeeshops in Helmond ontstonden veelal in semi-
openbare ruimten als garages en schuurtjes, veelal in de oude arbeidswijken 
rondom het centrum, terwijI in Alkmaar en Leeuwarden de coffeeshops meer 
in horecapanden waren gevestigd. Ook de scheiding tussen het bovengrondse 
en ondergrondse circuit is vager: er is een gedoogde coffeeshop in Helmond 
en een omvangrijk 'ondergronds' circuit, dat echter voor iedereen duidelijk 
zichtbaar en bij iedereen bekend is. Door praktische prioriteitsstelling bij de 
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politie functioneren sommige van de illegale verkooppunten ook als gedoogde 
coffeeshops, zolang zij maar uit het 'zicht' (stadshart) blijven. Het lokale be-
stuur lijkt met het een-coffeeshopbeleid een maatschappelijke realiteit te ont-
kennen; en deze houding vindt op zijn beurt weer een pendant in de gesloten-
heid van jongeren naar buiten toe over hun softdruggebruik; anders dan in 
Alkmaar en Leeuwarden lijken jongeren in Helmond hun gebruik niet openlijk 
toe te willen geven, ook al is het bekend dat dit wel het geval is. 
In Alkmaar hebben ze van de coffeeshops nooit zo'n issue gemaakt; het is een 
maatschappelijke realiteit en bovendien goed beheersbaar. Ook in Leeuwarden 
beschouwt men de coffeeshophouders als redelijk gelijkwaardige gespreks-
partners en neigt men naar een vooruitstrevender beleid dan het Openbaar 
Ministerie lief is. 
Illegale verkooppunten van softdrugs lijken er in Leeuwarden dan ook nauwe-
lijks te zijn; het ondergrondse circuit is voornamelijk gericht op harddrugs, 
terwijI de softdrugmarkt door de relatief talrijke coffeeshops wordt bediend. 
Naast het gegeven dat er voldoende aanbod is vanuit de gedoogde coffee-
shops, kan het vrijwel ontbreken van illegale softdrugverkooppunten in Leeu-
warden ook te maken hebben met de structuur van de stad. In tegenstelling 
tot Alkmaar en Helmond kent Leeuwarden niet de enorme woonwijken waar in 
de jaren zeventig gezinnen uit de Randstad in werden opgevangen en die 
zorgden voor een forse bevolkingsgroei. Deze wijken zijn ver van het centrum 
gelegen en de bewoners stromen gedeeltelijk door naar nieuwere wijken, 
waardoor de woningen toegankelijk worden voor jongeren en weinig draag-
krachtigen. Daarnaast lijken cannabisconsumenten wel een voorkeur te heb-
ben voor coffeeshops, maar niet als ze daar te ver voor moeten reizen. Dus 
maken juist deze wijken meer kans op thuisdealers en 'hangjongeren' die zich 
met consumptie en soms handel van drugs bezighouden. 
De panden in Alkmaar waar zowel soft- als harddrugs worden verkocht zijn 
voornamelijk in dergelijke wijken te vinden. In deze panden lijken softdrugs 
echter vooral een bijproduct te zijn. In ieder geval zijn dit zijn geen locaties 
waar jongeren komen. 
In Helmond lijkt vermenging vaker voor te komen, hoewel er ook nog veel  ii-
legale coffeeshops/thuisdealers zijn die alleen softdrugs verkopen; waaronder 
ook panden waar voornamelijk jongeren komen. In dergelijke gevallen wordt 
vooral de nadruk gelegd op de 'hangfunctie' van zulke plekken, zeker nu 
scholen, jongerencentra en de reguliere horeca het blowen ook verboden heb-
ben. 

De cijfers uit hoofdstuk 5 wezen uit dat al voor de nieuwe leeftijdsgrens de 
meeste jongeren via vrienden of kennissen hun hasj of wiet verkregen. Dit 
heeft te maken met het feit dat adolescenten, meer dan andere leeftijdsgroe-
pen, in groepsverband optrekken en zich laten beInvloeden door leeftijdsge-
noten. Ook experimenteren met drugs is een groepsgebeuren. Wel is het ge-
bruik van genotmiddelen zo 'normaal' geworden dat het als iets vanzelfspre-
kends wordt ervaren en daarmee niet meer is verbonden met bepaalde sub-
culturen. Als jongeren (doorgaan met) gebruiken is in hun ogen het gevolg 
van een individuele, zelfstandige beslissing, waar bijvoorbeeld ook verkrijg-
baarheid niets mee te maken heeft. 
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In geen van de drie gemeenten worden de ontwikkelingen op de lokale markt 
in verband gebracht met de verhoging van de leeftijdsgrens. Minderjarigen 
vormen door hun relatief geringe en onregelmatige gebruik geen interessante 
afzetmarkt voor de georganiseerde illegale handel. Ondanks deze verschillen is 
het voor minderjarige jongeren in geen van de drie steden een probleem am 
cannabis te verkrijgen. Uit het veldonderzoek is bovendien nog eens naar vo-
ren gekomen dat de meeste gedoogde shops toch redelijk laagdrempelig blij-
ven door de marge die de controle op de leeftijd (op basis van gezicht), biedt. 
Voor de meeste jongeren blijft de coffeeshop de meest voor de hand liggende 
plek am hasj of wiet te halen en ze verzinnen dus methoden am ondanks de 
leeftijdsgrens daar te kunnen kopen. Meestal schakelen zij daarvoor iemand 
uit hun kennissen- of vriendenkring in, overigens laten de cijfers uit het vorige 
hoofdstuk zien dat zij dit ook al deden voor het verhogen van de leeftijds-
grens. Sindsdien zijn zij echter nog lets vaker dan voorheen aangewezen op 
hun vriendennetwerk. Vooralsnog lijkt via deze vrienden uiteindelijk wel de 
coffeeshop de voornaamste leverancier te zijn. In die itussenlaag tussen min-
derjarige en coffeeshop lijkt het meeste onderlinge geregel vooralsnog onder 
de noemer i vriendendiensti geschaard te kunnen warden. Toch wordt op kleine 
schaal wel wat gehandeld op scholen en op hangplekken. Zodra ze echter toe-
gang krijgen tot een coffeeshop, lijkt deze toch de voorkeur te genieten voor 
de meeste jongeren. 
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We begonnen dit rapport met een concreet voorbeeld uit de praktijk: de Am-
sterdamse politie handhaafde strikt de leeftijdsgrens van 18 jaar voor bezoek 
aan een coffeeshop en de coffeeshophouder zag zich genoodzaakt zelfs een 
hogere leeftijdsgrens te hanteren. In de loop van het rapport stelden we vast 
dat de handhaving en naleving van zowel de leeftijdsgrens als de vijf-
gramsnorm lang niet overal en altijd zo strikt plaatsvindt als in het genoemde 
voorbeeld. Daarvoor zijn allerlei redenen naar voren gebracht. We zullen die 
hier niet allemaal opnieuw opsommen, maar ons beperken tot de belangrijkste 
overwegingen. Het coffeeshopbeleid kent duidelijke landelijke richtlijnen, maar 
daarnaast is er sprake van welbewust gekozen decentralisatie, waarbij ge-
meenten een behoorlijke beleidsruimte hebben. Gemeenten kunnen bijvoor-
beeld besluiten om helemaal geen coffeeshops toe te laten. Gemeenten die 
wel coffeeshops wensen toe te laten, stellen zelf - met name binnen het drie-
hoeksoverleg - hun eigen prioriteiten. Bij de gemeenten met coffeeshops is er 
een behoorlijke variatie in prioriteiten, maar over het algemeen staat de 
handhaving van de leeftijdsgrens en de vijfgramsnorm niet bovenaan de lijst; 
het voorkomen en bestrijden van vermenging met harddrugshandel en over-
last vindt men doorgaans belangrijker. De nieuwe maatregelen staan dus vaak 
niet heel erg hoog op de agenda van lokaal coffeeshopbeleid. Mede als gevolg 
hiervan vindt er lang niet altijd systematische en continue controle op de nale-
ving van deze nieuwe maatregelen plaats. Hierbij komt dat er in de praktijk 
sprake kan zijn van problemen bij de handhaving. Overschrijdt bijvoorbeeld 
iemand de vijfgramsnorm als hij op dezelfde dag 's morgens 2 gram cannabis 
koopt en 's avonds nog eens 4 gram? 

De kernvraag in dit rapport was: hebben de nieuwe maatregelen effect gehad? 
We hebben gezien dat het drugstoerisme niet is afgenomen en dat het canna-
bisgebruik bij minderjarigen niet heel duidelijk is afgenomen. Het ligt voor de 
hand om hieruit te concluderen dat het beleid niet effectief is geweest. Een 
dergelijke conclusie is echter te voorbarig. Een cruciale vraag is namelijk wat 
er gebeurd zou zijn als de nieuwe maatregelen niet waren ingevoerd. Wellicht 
was het drugstoerisme dan nog sterker gegroeid en was het cannabisgebruik 
onder minderjarigen niet min of meer gestabiliseerd, maar verder gestegen. 
Een volgende belangrijke vraag is in hoeverre de geconstateerde ontwikkelin-
gen in coffeeshoptoerisme en cannabisgebruik onder minderjarigen causaal 
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samenhangen met de nieuwe maatregelen. In de kern kunnen twee elementen 
hierbij een rol spelen. 
Ten eerste zijn er andere maatregelen, die de ontwikkelingen in zowel de ge-
wenste als de tegengestelde richting hebben kunnen beInvioeden. Zo is het 
aantal coffeeshops in de afgelopen jaren sterk verminderd en wordt er veel 
gedaan aan voorlichting en preventie - dit kan van invloed geweest zijn op het 
cannabisgebruik bij minderjarigen. En in omringende landen is er, in elk geval 
de facto, sprake van een verdere liberalisering - dit zou het coffeeshoptoeris-
me bevorderd kunnen hebben. 
Ten tweede is er sprake van een soort 'natuurlijk' verloop in de ontwikkeling 
van het cannabisgebruik. Met name Amerikaans onderzoek toont aan dat de 
ontwikkeling van het cannabisgebruik verloopt volgens een golvende bewe-
ging. 252  In kwalitatieve zin is cannabisgebruik onder jongeren in veel omrin-
gende landen genormaliseerd; hasj en wiet zijn bepaald niet meer zo bijzonder 
als in de tijd dat bun ouders opgroeiden. 253  Kwantitatief blijkt dat het canna-
bisgebruik onder jongeren (15-16 jaar) in veel Europese landen gedurende de 
tweede helft van de jaren negentig is gestegen. 254  Nederland loopt hierbij uit 
de pas: het gebruik nam niet toe, maar stabiliseerde. Is dit een effect van be-
leid, of is er vooral sprake van een 'natuurlijke' ontwikkeling, waarbij in Ne-
derland eerder het (voorlopige) hoogtepunt was bereikt dan in omringende 
landen? 

Duidelijk is dat het finale antwoord op de vraag of het beleid het beoogde ef-
fect heeft gehad niet is te geven. Dit neemt echter niet weg dat het cannabis-
gebruik onder minderjarigen in Nederland is gestabiliseerd, waarmee het doel 
van terugdringen wel degelijk is bereikt. Daarentegen is het doel van vermin-
dering van het coffeeshoptoerisme niet bereikt. Hiermee is het beleid overi-
gens niet automatisch als mislukt te beschouwen. Vanuit internationaal per-
spectief wend de vijfgramsnorm ingevoerd als teken van goede wil naar met 
name Frankrijk, en heeft ontegenzeglijk bijgedragen tot het apaiseren van de 
wederzijdse relatie. En uit het oogpunt van lokaal beleid is wellicht niet zozeer 
het aantal coffeeshoptoeristen als wel de overlast die zij veroorzaken de be-
langrijkste graadmeter. In de onderzochte gemeenten lijkt deze overlast, on-
danks het grotere aantal toeristen, eerder minder dan meer te zijn geworden. 

Hoewel minderjarigen sinds de verhoging van de leeftijdsgrens niet duidelijk 
minder cannabis gebruiken, komen zij wel minder in coffeeshops. Kritisch be-
schouwd is het echter niet gelukt om minderjarigen volledig te weren uit cof-
feeshops. Het lijkt ook niet realistisch, en wellicht ook niet wenselijk, om zo'n 
volledigheid na te streven. Het instellen van een leeftijdsgrens is geen unicum. 
We kennen in Nederland bijvoorbeeld ook minimumleeftijden voor alcohol en 
voor bepaalde films in de bioscoop - en ook daar lukt het niet om de leeftijds-
grens volledig te handhaven en na te !even. Voor jongeren is 'spelen' met de 
leeftijdsgrens dus niet ongewoon en daarom is het volledig weren van min-
derjarigen uit coffeeshops geen realistisch criterium. Rest de vraag of het 
wenselijk is om zoveel mogelijk minderjarigen uit coffeeshops te weren. We 
hebben gezien dat minderjarigen in toenemende mate op andere manieren 
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Musto (1987); Harrison (1997). 
Parker, Aldridge & Measham (1998). 
Hibell et al. (2000). 
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aan cannabis komen. Hierbij constateerden we een verschuiving naar terrei-
nen waarop de overheid minder haar invloed kan doen gelden dan in coffee-
shops. Er is een reeel risico dat zich in de komende jaren vormen van (klein-
schalige) tussenhandel - op school, op straat - weten te etaleren die voor 
meer problemen en overlast zouden kunnen zorgen dan coffeeshops. 

Een van de gevreesde negatieve neveneffecten van de nieuwe maatregelen 
was dat softdrugtoeristen en minderjarigen sneller in aanraking zouden komen 
met harddrugs. Die vrees blijkt in elk geval tot nu toe niet gerechtvaardigd te 
zijn. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de betrokken jongeren kenne-
lijk voldoende alternatieven ter beschikking staan. Die alternatieven bestonden 
al of lagen binnen handbereik; toeristen bezochten voorheen bijvoorbeeld al 
meerdere coffeeshops op dezelfde dag en cannabisgebruik was al overwegend 
een sociale bezigheid, waardoor het niet moeilijk is om via vriendenkring aan 
cannabis te komen, al dan niet afkomstig uit de coffeeshop. 

Opvallend is dat veel gemeenten met coffeeshops vinden dat de situatie over 
het algemeen hanteerbaar is geworden. Zij zijn redelijk tevreden met hun be-
leid en hebben geen uitgesproken behoefte aan nieuwe maatregelen. Naast 
het verhogen van de leeftijdsgrens en de invoering van de vijfgramsnorm 
hebben we gekeken naar de mate waarin gemeenten gebruik maken van de 
Wet Damocles en Gemeentewet artikel 174a. De meeste gemeenten met cof-
feeshops blijken deze instrumenten niet op grote schaal in te zetten. Voor zo-
ver er gebruik wordt gemaakt van Gemeentewet artikel 174a, gaat het over-
wegend om panden waar harddrugs worden gedeald. Damocles blijkt, nu er in 
de meeste gemeenten een stabiele, beheersbare situatie is ontstaan rondom 
de gedoogde coffeeshops, meer ingezet te worden bij het reguleren van de 
handel in cannabis op andere (openbare) locaties dan coffeeshops. 

Een beschouwing over coffeeshops is niet af zonder verwijzing naar de achter-
deur. Het is zeker waar dat het gedogen van de voordeur bestaat bij de gratie 
van de achterdeur. Om aan de voordeur cannabis aan consumenten te kunnen 
verkopen moet een coffeeshop immers via de achterdeur zorgen voor han-
delsvoorraad. Zo beschouwd hangt de achterdeur direct samen met het ge-
doogbeleid. Dit betekent echter niet vanzelfsprekend het gedoogbeleid er ook 
direct de oorzaak van is dat in Nederland sprake is van betrokkenheid van ge-
organiseerde misdaad bij de cannabishandel. Ook in landen zonder coffee-
shops wordt marihuana geteeld, worden partijen hasjiesj naar binnen ge-
smokkeld en bestaat er cannabisgroothandel. 

NABESCHOUWING 	 135 



EE 

Hoewel de handel in cannabis in Nederland strafbaar is, wordt de verkoop aan 
consumenten onder bepaalde voorwaarden in coffeeshops gedoogd. Coffee-
shops waren een onbedoeld gevolg van de decriminalisering van softdrugs. 
Oorspronkelijk was het namelijk de bedoeling om de verkoop aan consumen-
ten alleen te gedogen in bepaalde jongerencentra. Inmiddels kent Nederland 
zo'n twintig jaar het verschijnsel van hasjiesj en marihuana verkopende cof-
feeshops. De laatste jaren heeft de landelijke overheid verschillende maatre-
gelen genomen cm het fenomeen te reguleren. Zo kunnen gemeenten beslui-
ten om in het geheel geen coffeeshops toe te laten. Het aantal coffeeshops is 
in de tweede helft van de jaren negentig fors teruggelopen. Tegenwoordig 
hebben ongeveer 100 van de ruwweg 500 gemeenten in totaal nog ruim 800 
coffeeshops. 
In dit rapport hebben we vooral twee maatregelen onderzocht, die in 1996 
werden ingevoerd: de vijfgramsnorm oftewel de verlaging van de maximale 
hoeveelheid cannabis die verkocht mag worden in een coffeeshop (van 30 
naar 5 gram per klant); en de verhoging van de leeftijdsgrens voor toegang 
tot deze coffeeshops (van 16 naar 18 jaar). Hierbij ging het enerzijds om 
handhaving (door de overheden) en naleving (door de coffeeshops) van het 
veranderde coffeeshopbeleid en anderzijds om de effecten op de aanbodzijde 
(coffeeshops) en vraagzijde (consumenten). 

» ONTWIKKELING VAN HET LOKALE COFFEESHOPBELEID 

In hoofdstuk 2 bespraken we de ontwikkeling van het lokale coffeeshopbeleid. 
We constateerden dat er steeds meer aandacht kwam voor bestuursrechtelijke 
maatregelen, naast de bestaande strafrechtelijke aanpak. 
We concentreerden ens op een steekproef van twintig gemeenten. Samen 
vormen zij in kwalitatieve zin een goede afspiegeling van gemeenten met cof-
feeshops - waarbij een gemeente (Hu1st) overigens tegenwoordig in het ge-
heel geen coffeeshops heeft. De twintig onderzochte gemeenten liggen ver-
spreid over het land, inclusief een zestal grensgemeenten. Vaak worden deze 
gemeenten geconfronteerd met grootstedelijke problemen, ook als zij niet be-
horen tot de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag). 
In de loop van de jaren negentig zijn steeds meer gemeenten overgegaan tot 
het ontwikkelen van een lokaal coffeeshopbeleid. De belangrijkste inhoudelijke 
redenen hiervoor waren: overlast door, respectievelijk onveiligheidsgevoelens 
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gekoppeld aan coffeeshops en (de vrees voor) wildgroei en onbeheersbaarheid 
van het aantal coffeeshops. 
De ontwikkeling van lokaal coffeeshopbeleid verliep in grote lijnen in drie fa-
sen. (1) Nadat het aantal coffeeshops in de loop van de jaren tachtig steeds 
verder groeide, ontstond bij gemeenten een gevoel van machteloosheid bij het 
paal en perk stellen aan het aantal coffeeshops en maakten lokale overheden 
zich steeds meer zorgen over overlast door coffeeshops en coffeeshopbezoe-
kers. Strafrechtelijk konden de gemeenten zelf niet optreden en zij moesten 
constateren dat ze bij de aanpak van coffeeshops weinig bestuursrechtelijke 
bevoegdheden hadden. (2) Medio Jaren negentig volgt de saneringsfase. Via 
individuele maatregelen proberen veel gemeenten de vestiging van coffee-
shops te reguleren. Ook worden de directe bestuursrechtelijke mogelijkheden 
vergroot. (3) De meest recente fase wordt gekenmerkt door evenwicht en be-
heersing. De meeste gemeenten hebben tegenwoordig vastgelegd of zij Ober-
haupt coffeeshops willen toelaten en zo ja, hoeveel het er dan mogen zijn 
(maximumstelsel). Door aanpassing van de Opiumwet kunnen gemeenten te-
genwoordig ook op grond van deze wet optreden tegen coffeeshops, ook wan-
neer die geen overlast geven. Gemeenten met coffeeshops hebben over het 
algemeen een goed beeld van de lokale coffeeshopproblematiek en beschou-
wen die ook als beheersbaar. Vanuit deze situatie overwegen sommige ge-
meenten, of stadsdelen in grote steden, zelfs om het aantal coffeeshops 
(weer) te vergroten. Opvallend is dat beleidsmakers en handhavers in ver-
schillende onderzochte gemeenten menen dat de overlastproblematiek wellicht 
aanvankelijk wat overtrokken werd. 

» PRIORITEITEN IN HANDHAVING OP GEMEENTELIJK 
, NIVEAU 

In hoofdstuk 3 gingen we na waar en hoe in de praktijk de prioriteiten liggen 
bij de handhaving van de zogenaamde AHOJ-G criteria. Dit zijn de criteria voor 
het gedogen van coffeeshops: geen Affichering, geen Harddrugs, geen Over-
last, geen iongeren en geen Grote hoeveelheden. Meer in het bijzonder be-
spraken we op welke wijze en in welke mate de vijfgramsnorm en de nieuwe 
leeftijdgrens bestuurlijk worden gehandhaafd. 
Omdat gemeenten een steeds grotere rol hebben gekregen bij de regulering 
van coffeeshops onderzochten we eind 2000 en begin 2001 hoe het landelijk 
coffeeshopbeleid op lokaal niveau in een twintigtal gemeenten wordt gehand-
haafd. In de lokale praktijk blijkt in de twintig onderzochte gemeenten het te-
gengaan van de verkoop van harddrugs ('H') vaak de hoogste prioriteit te 
hebben. Daarna volgt de bestrijding van overlast ('O') door coffeeshops en 
coffeeshopbezoekers en op de derde plaats staat de controle op het niet ver-
kopen van cannabis aan jongeren ('Y) - tegenwoordig jongeren beneden de 
18 jaar. 
Met de 'G' (grote hoeveelheden) werd oorspronkelijk gedoeld op de handels-
voorraad, maar later ook wel de maximale hoeveelheid die coffeeshops per 
transactie aan een klant mogen verkopen. Tegenwoordig is dit maximaal 5 
gram per klant. Nog minder prioriteit stellen gemeenten over het algemeen 
aan de 'A' van affichering. Het sanctiebeleid weerspiegelt deze prioriteitstel-
ling; op overtreding van het harddrugcriterium volgt doorgaans de zwaarste 
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sanctie, terwijI op overtreding van het afficheringsverbod dikwijls eerst een 
mondelinge waarschuwing wordt gegeven. In de praktijk van lokaal coffee-
shopbeleid gaat het dus, in volgorde van prioriteit, tegenwoordig feitelijk om 
de 'HOJGA-criteria'. 

HANDHAVING, NALEVING EN EFFECTEN VAN DE 
VI3FGRAMSNORM 

In hoofdstuk 4 lag de focus bij de grensgemeenten. De centrale vraag hierbij 
was in hoeverre de vijfgramsnorm het drugstoerisme remt. Eerst keken we 
naar de bestuurlijke handhaving, vervolgens naar de naleving door coffee-
shoppersoneel en tenslotte naar kennis en gedrag van softdrugtoeristen. 
Op bestuurlijk niveau blijkt de controle op de vijfgramsnorm in de grensstreek 
over het algemeen geen hoge prioriteit te hebben. In ongeveer de helft van de 
gevallen informeren coffeeshops in de grensstreek hun klanten door middel 
van bordjes, huisregels, folders en dergelijke over de vijfgramsnorm. De 
meeste anderen vertellen pas als iemand meer dan vijf gram wil kopen dat dit 
niet mag. Naast het feit dat coffeeshops niet veel waarde hechten aan de vijf-
gramsnorm - omdat hun klanten doorgaans niet meer dan vijf gram cannabis 
willen kopen en/of de politie er toch niet op controleert - is naleving voor cof-
feeshops niet eenvoudig. Personeel probeert bijvoorbeeld door het onthouden 
van gezichten te voorkomen dat klanten dezelfde dag nog eens komen kopen, 
maar dit biedt geen volledige garantie. Dit verklaart wellicht ook dat nogal wat 
coffeeshops in de praktijk het principe hanteren: maximaal vijf gram cannabis 
per bezoek of per betaling, in plaats van per dag. 

De meeste coffeeshops zeggen dat er sinds de invoering van de vijfgramsnorm 
in 1996 evenveel of meer softdrugtoeristen in hun zaak komen. Voor zover 
lokale beleidsmakers een beeld hebben van de omvang van het softdrugtoe-
risme, menen ook zij dan er geen sprake is van een vermindering. Uit de tel-
lingen die we deden in coffeeshops in de vier grensgemeenten blijkt dat de 
cannabisverkoop per weekenddag ruim viermaal zo hoog ligt als in 1993; ge-
corrigeerd voor de prijsstijging van cannabis ligt de verkoop driemaal zo hoog. 
Coffeeshophouders rapporteren een geringere stijging of spreken van een sta-
biele omzet sinds oktober 1996, maar dit kan het gevolg zijn van welbegrepen 
eigenbelang. 

Eind 2000 interviewden we in coffeeshops van vier grensgemeenten (Arnhem, 
Venlo, Maastricht en Breda) een steekproef van 242 softdrugtoeristen. Zij 
waren gemiddeld bijna 25 jaar oud en gebruikten gemiddeld bijna 8 jaar can-
nabis. De overgrote meerderheid werkte en/of studeerde. Bijna de helft be-
stond uit Duitsers, een kwart uit Fransen, één op de zes was Belgisch. De 
steekproef verschilde niet wezenlijk van die uit een soortgelijk onderzoek in 
1993. 
Tegenwoordig bestaat een groter deel van de softdrugtoeristen in coffeeshops 
uit pendelaars. Anno 2000 komt ruim éénderde tenminste eenmaal per week 
en behoort hiermee tot de pendelaars; dat is ongeveer het dubbele van 1993. 
(Dit kan betekenen dat sofdrugstoeristen gemiddeld vaker komen, maar ook 
dat gelegenheidstoeristen vaker wegblijven.) 
De softdrugtoeristen van nu lijken minder ver weg te wonen dan die van 1993. 

>> 
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Tegenwoordig komen de softdrugtoeristen vaker vanwege de coffeeshops en 
de betere kwaliteit van softdrugs naar Nederland; daarentegen speelt het 
prijsverschil met het eigen land een beduidend minder belangrijke rol dan 
voorheen. In vergelijking met 1993 is het prijsverschil met het eigen land klei-
ner geworden en voor Duitsers en BeIgen zelfs vrijwel verdwenen. 

Conform het doel van de vijfgramsnorm kopen softdrugtoeristen tegenwoordig 
per bezoek minder cannabis: in doorsnee 5.3 gram, oftewel bijna de helft van 
wat zij in 1993 per bezoek kochten. Hoewel zij kleinere hoeveelheden zijn 
gaan kopen, nemen zij vaker in Nederland gekochte cannabis mee naar huis 
dan in 1993. Anders dan we verwachtten kopen zij niet vaker cannabis uit-
sluitend voor eigen gebruik. In tegendeel: zij delen het tegenwoordig vaker 
met vrienden. 
Hoewel de softdrugtoeristen per bezoek minder hasjiesj en/of marihuana ko-
pen dan in 1993, kocht iets meer dan de helft tijdens hun laatste bezoek meer 
dan 5 gram. Hoe komt dat? Allereerst valt op dat lang niet alle softdrugtoe-
risten op de hoogte zijn van de vijfgramsnorm. Daarbij zijn er opvallende ver-
schillen tussen de vier grensgemeenten. In Venlo weten de softdrugtoeristen 
vaak wel van de vijfgramsnorm en koopt de meerderheid nooit meer dan vijf 
gram per keer. Dit contrasteert het duidelijkst met Breda, waar veel soft-
drugtoeristen niet bekend zijn met de vijfgramsnorm en de meerderheid wel 
eens meer dan vijf gram cannabis koopt. 
Een deel van de softdrugtoeristen kan kennelijk zonder al teveel moeite in een 
coffeeshop meer dan vijf gram softdrugs ineens aanschaffen. Maar daarnaast 
zijn er andere manieren om per bezoek meer dan vijf gram cannabis te kopen. 
Het vaakst doen zij dat door te shoppen, dat wil zeggen: op dezelfde dag in 
verschillende coffeeshops softdrugs kopen. Tegen de verwachting in gebeurt 
dit anno 2000 echter niet vaker dan voor het in werking treden van de vijf-
gramsnorm; de huidige toeristen die reeds veer 1996 kwamen, deden dit na-
melijk toen ook al. Vervolgens stapelen zij groepsgewijs, door met meerdere 
personen elk maximaal vijf gram te kopen. Daarna kiezen zij ervoor om  er-
gens anders dan in een coffeeshop cannabis te kopen (verplaatsing). En ten-
slotte komt een klein deel van de softdrugtoeristen op dezelfde dag later nog 
eens cannabis kopen (individueel stapelen). 
Concluderend moeten we vaststellen dat de vijfgramsnorm voor softdrugtoe-
risten, als die al bij hen bekend is, veelal niet als een ingrijpende verandering 
wordt gezien. Voor zover zij er wel van op de hoogte zijn, kost het hen, indien 
gewenst, over het algemeen weinig moeite om de norm te omzeilen. 
Een van de gevreesde ongewenst bijeffecten van de vijfgramsnorm is dat soft-
drugtoeristen vaker cannabis op andere verkooppunten gaan kopen. Daar 
zouden zij dan sneller in aanraking komen met harddrugs, waardoor het prin-
cipe van 'scheiding der markten' geweld wordt aangedaan. Onze resultaten 
kunnen de vrees van verplaatsing niet bevestigen - hoewel hierbij natuurlijk 
wel de kanttekening past dat wij uitsluitend coffeeshopbezoekers hebben ge-
interviewd en geen softdrugtoeristen die uitsluitend op andere locaties canna-
bis kopen. Dit neemt niet weg dat de coffeeshopbezoekers die in de stad waar 
we hen interviewden wel eens ergens anders cannabis kopen, daar inderdaad 
soms ook harddrugs kunnen kopen. Op de totale steekproef vormen zij een 
kleine minderheid. Verreweg de meeste geinterviewde softdrugtoeristen heb- 
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ben geen idee waar zij in de vier onderzochte grensgemeenten harddrugs 
zouden kunnen kopen. Degenen die dit wel menen te weten, denken hierbij 
voornamelijk aan straatdealers. De gemiddelde coffeeshoptoerist van 2000 is 
nog minder op de hoogte van de verkoop van andere drugs in de stad dan die 
van 1993. Het is dus bepaald niet aannemelijk dat de vijfgramsnorm een be-
dreiging vormt voor het principe van 'scheiding der markten'. 

» EFFECTEN VAN HET VERHOGEN VAN DE LEEFTIJDSGRENS 

In hoofdstuk 5 onderzochten we aan de hand van gegevens uit eerdere onder-
zoeken onder scholieren welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in het 
cannabisgebruik bij minderjarigen. Dit deden we om vast te stellen of het ver-
hogen van de leeftijdgrens voor bezoek aan coffeeshops van 16 jaar naar 18 
jaar ook het gewenste resultaat van een daling in het cannabisgebruik heeft 
teweeggebracht. Bovendien gingen we na of er wellicht tevens sprake is van 
verplaatsing van de verkoop naar andere locaties. En in het verlengde hiervan 
probeerden we de vraag te beantwoorden of hierdoor wellicht de kans groter 
is geworden dat minderjarigen in aanraking komen met harddrugs. De nadruk 
lag op ontwikkelingen bij 16-17 jarigen, maar omdat het feitelijke effect van 
de verhoging van de leeftijdsgrens wel eens het grootst zou kunnen zijn bij de 
14-15 jarigen, is ook aan deze leeftijdsgroep aandacht besteed. 

We hadden te maken met twee complicaties. Ten eerste is de scholierenpopu-
latie aan veranderingen onderhevig, zoals een voortschrijdende stijging van 
het percentage niet-westerse leerlingen. Ten tweede vormen steekproeven 
niet zonder meer een precieze afspiegeling van de scholierenpopulatie; tot op 
zekere hoogte kunnen vertekeningen door weging worden gecorrigeerd, maar 
dit garandeert niet dat de steekproef volstrekt representatief is. Zowel de fei-
telijke veranderingen in de populatie als 'steekproeffouten' kunnen van invloed 
zijn op de cijfers op het cannabisgebruik. We hebben hier zoveel mogelijk re-
kening mee gehouden door middel van logistische regressie analyse. Zodoen-
de konden we nagaan of het cannabisgebruik was veranderd, zonder dat dit 
veroorzaakt werd door verschillen in achtergrondkenmerken van de steek-
proeven. 

Uit de analyse van de landelijke gegevens blijkt dan dat sinds het verhogen 
van de leeftijdsgrens in 1996 de stijging in het huidig cannabisgebruik onder 
minderjarigen is doorbroken. Het cannabisgebruik is gestabiliseerd. Een twee-
de bevinding is dat minderjarige scholieren in de jaren na het verhogen van de 
leeftijdsgrens hun cannabis niet vaker buiten de coffeeshops zijn gaan gebrui-
ken, maar dat het kopen van cannabis wel vaker buiten de coffeeshops ge-
beurt. 

De cijfers wijzen er dus sterk op dat de verhoging van de leeftijdsgrens lande-
lijk inderdaad heeft geleid tot een vermindering van de verkoop aan minderja-
rigen in coffeeshops. Het is verleidelijk om de landelijke stabilisering in het 
cannabisgebruik als het resultaat hiervan te interpreteren. In plaats van in 
coffeeshops komen minderjarigen nu meer dan voorheen aan cannabis via 
vrienden en kennissen. Op gebruikersniveau is er dus kennelijk sprake van 
een verplaatsing van de cannabismarkt. Volgens de landelijke scholierencijfers 
is de beschikbaarheid van cannabis niet verminderd, integendeel. Minderjarige 
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scholieren kunnen naar eigen zeggen tegenwoordig gemakkelijker aan hasjiesj 
en marihuana komen dan voor het verhogen van de leeftijdsgrens het geval 
was. (Op grond van de scholierenonderzoeken konden we niet achterhalen in 
hoeverre vrienden en kennissen wel bun cannabis uit coffeeshops halen.) 

Met het coffeeshopbeleid beoogt de Nederlandse overheid de markten van 
soft- en harddrugs zoveel mogelijk gescheiden te houden en een verplaatsing 
van de cannabisverkoop zou juist een vermenging van deze markten tot ge-
volg kunnen hebben. Bij de softdrugtoeristen zagen we dat de vrees van ver-
menging van soft- en harddrugs als gevolg van verplaatsing niet bewaarheid 
werd. Ook bij de scholieren uit de landelijke onderzoeken heeft de verplaatsing 
van de cannabismarkt niet de gevreesde verhoging van het harddruggebruik 
tot gevolg gehad. Het landelijk gebruik van harddrugs door minderjarigen is 
juist afgenomen sinds de verhoging van de leeftijdsgrens in 1996. 

De analyse van de Amsterdamse gegevens laat zien dat in Amsterdam het 
cannabisgebruik onder minderjarigen (na een tijdelijke stijging van het ge-
bruik onder 16-17 jarigen) op hetzelfde niveau ligt als v661-  de verhoging van 
de leeftijdsgrens in 1996. Het verbod op verkoop aan minderjarigen heeft in 
Amsterdam niet geleid tot een verplaatsing van de cannabismarkt: het kopen 
van cannabis in een coffeeshop door minderjarigen is tussen 1997 en 1999 
namelijk gelijk gebleven. Een ongewenst negatief bijeffect, in de zin van een 
toename in het harddruggebruik, is ook bier uitgebleven. 

» DRIE LOKALE STUDIES NAAR CANNABISGEBRUIK DOOR 
MINDERJARIGEN 

Met de cijfers uit scholierenonderzoeken konden we statistisch verbanden 
analyseren. De vraag bleef echter hoe de verhoging van de leeftijdsgrens cau-
saal en inhoudelijk samenhangt met ontwikkelingen in cannabisgebruik. Om 
meer inzicht te krijgen in de effecten van het verhogen van de leeftijdsgrens in 
samenhang met de dynamiek van lokale cannabismarkten, kozen we in 
hoofdstuk 6 voor een verdieping in de vorm van een kwalitatief veldonder-
zoek in drie gemeenten van vergelijkbare omvang: Alkmaar, Helmond en 
Leeuwarden. In deze drie gemeenten spraken we met zogenaamde 'commu-
nity experts': bijvoorbeeld politie, jongeren- preventie- en straathoekwerkers, 
jongeren en coffeeshophouders. Het verschil in coffeeshopbeleid vormde de 
basis voor de keuze: Helmond gedoogt slechts den coffeeshop, Alkmaar vijf en 
Leeuwarden veertien. 
Niet alleen qua coffeeshopbeleid verschillen de gemeenten van elkaar: gene-
raliserend gezegd kunnen ze op een continuum worden geplaatst waarbij Hel-
mond en Leeuwarden in veel opzichten elkaars tegenpolen zijn en Alkmaar een 
meer neutrale middenpositie inneemt. In het Noorden van het land de 'rooie' 
stad Leeuwarden, centrumstad van een op landbouw gerichte, arme en con-
fessionele regio. Door het wegtrekken van gezinnen naar omliggende ge-
meenten stagneerde de bevolkingsgroei al vanaf 1950, en kent Leeuwarden 
relatief grote groep weinig draagkrachtige alleenstaanden. Het sociaal-
democratische gemeentebestuur voelde zich verplicht als overheid de zorg 
voor zwakkere groepen op zich te nemen en daarmee te institutionaliseren. 
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Daar tegenover staat het Brabantse Helmond; dat pas de laatste decennia een 
grote bevolkingsgroei meemaakt. Eerst had het conservatief-katholieke be-
stuur nog af te rekenen met de sociale erfenis van een industrieel en katholiek 
verleden, waardoor de stad lange tijd als geheel de kenmerken droeg van een 
volksbuurt of 'achterstandswijk' met daarmee een relatief grote, laagopgelei-
de, weinig draagkrachtige en soms gewelddadige bevolkingsgroep. Waar men 
in het straatbeeld in Leeuwarden een aantal sterk van elkaar gescheiden soci-
ale groepen of 'subculturen' aantreft, ziet men in Helmond een homogene be-
volking. De textiel- en metaalindustrie had een omvangrijk arbeidersproletari-
aat en een kleine elite van fabrikanten met zich meegebracht, maar nauwelijks 
een middenklasse. De invloed van de katholieke kerk zorgde er bovendien 
voor dat arbeiders zich niet verenigden, de gezinnen en dus ook de armoede 
groot bleven. De familie- en buurtbanden waren echter sterk en door middel 
van allerlei semi-legale nerinkjes zoals illegale kroegjes en stropen hield men 
in Helmond zelf het hoofd boven water. 

Door dit verleden is in Helmond de scheiding tussen het openbare en het pri-
veleven minder sterk aanwezig. Dit heeft zijn weerslag op de structuur van de 
cannabismarkt. De coffeeshops in Helmond ontstonden veelal in semi-
openbare ruimten als garages en schuurtjes, veelal in de oude arbeidswijken 
rondom het centrum, terwijI in Alkmaar en Leeuwarden de coffeeshops meer 
in horecapanden waren gevestigd. Ook de scheiding tussen het bovengrondse 
en ondergrondse circuit is vager: er is een gedoogde coffeeshop in Helmond 
en een omvangrijk 'ondergronds' circuit, dat echter voor iedereen duidelijk 
zichtbaar en bij iedereen bekend is. Door praktische prioriteitsstelling bij de 
politie functioneren sommige van de illegale verkooppunten ook als gedoogde 
coffeeshops, zolang zij maar uit het 'zicht' (stadshart) blijven. Het lokale be-
stuur lijkt met het een-coffeeshopbeleid een maatschappelijke realiteit te ont-
kennen; en deze houding vindt op zijn beurt weer een pendant in de gesloten-
heid van jongeren naar buiten toe over hun softdruggebruik; anders dan in 
Alkmaar en Leeuwarden lijken jongeren in Helmond hun gebruik niet openlijk 
toe te willen geven, ook al is het bekend dat dit wel het geval is. 
In Alkmaar hebben ze van de coffeeshops nooit zo'n issue gemaakt; het is een 
maatschappelijke realiteit en bovendien goed beheersbaar. Ook in Leeuwarden 
beschouwt men de coffeeshophouders als redelijk gelijkwaardige gespreks-
partners en neigt men naar een vooruitstrevender beleid dan het Openbaar 
Ministerie lief is. 

Illegale verkooppunten van softdrugs lijken er in Leeuwarden dan ook nauwe-
lijks te zijn; het ondergrondse circuit is voornamelijk gericht op harddrugs, 
terwijI de softdrugmarkt door de relatief talrijke coffeeshops wordt bediend. 
Naast het gegeven dat er voldoende aanbod is vanuit de gedoogde coffee-
shops, kan het vrijwel ontbreken van illegale softdrugverkooppunten in Leeu-
warden ook te maken hebben met de structuur van de stad. In tegenstelling 
tot Alkmaar en Helmond kent Leeuwarden niet de enorme woonwijken waar in 
de jaren zeventig gezinnen uit de Randstad in werden opgevangen en die 
zorgden voor een forse bevolkingsgroei. Deze wijken zijn ver van het centrum 
gelegen en de bewoners stromen gedeeltelijk door naar nieuwere wijken, 
waardoor de woningen toegankelijk worden voor jongeren en weinig draag- 
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krachtigen. Daarnaast lijken cannabisconsumenten wel een voorkeur te heb-
ben voor coffeeshops, maar niet als ze daar te ver voor moeten reizen. Dus 
maken juist deze wijken meer kans op thuisdealers en 'hangjongeren die zich 
met consumptie en soms handel van drugs bezighouden. 
De panden in Alkmaar waar zowel soft- als harddrugs worden verkocht zijn 
voornamelijk in dergelijke wijken te vinden. In deze panden lijken softdrugs 
echter vooral een bijproduct te zijn. In ieder geval zijn dit zijn geen locaties 
waar jongeren komen. 
In Helmond lijkt vermenging vaker voor te komen, hoewel er ook nog veel  ii-
legale coffeeshops/thuisdealers zijn die alleen softdrugs verkopen; waaronder 
ook panden waar voornamelijk jongeren komen. In dergelijke gevallen wordt 
vooral de nadruk gelegd op de 'hangfunctie' van zulke plekken, zeker nu 
scholen, jongerencentra en de reguliere horeca het blowen ook verboden heb-
ben. 

De scholierencijfers uit hoofdstuk 5 wezen al uit dat reeds voor de leeftijds-
grens de meeste jongeren via vrienden of kennissen hun hasj of wiet verkre-
gen. Dit heeft te maken met het feit dat adolescenten, meer dan andere leef-
tijdsgroepen, in groepsverband optrekken en zich laten beinvloeden door leef-
tijdsgenoten. Ook experimenteren met drugs is een groepsgebeuren. Wel is 
het gebruik van genotmiddelen zo 'normaal' geworden dat het als iets vanzelf-
sprekends wordt ervaren en daarmee niet meer is verbonden met bepaalde 
subculturen. Als jongeren (doorgaan met) gebruiken is in hun ogen het gevolg 
van een individuele, zelfstandige beslissing, waar bijvoorbeeld ook verkrijg-
baarheid niets mee te maken heeft. 

In geen van de drie gemeenten worden de ontwikkelingen op de lokale markt 
in verband gebracht met de verhoging van de leeftijdsgrens. Minderjarigen 
vormen door hun relatief geringe en onregelmatige gebruik geen interessante 
afzetmarkt voor de georganiseerde illegale handel. Ondanks deze verschillen is 
het voor minderjarige jongeren in geen van de drie steden een probleem om 
cannabis te verkrijgen. Uit het veldonderzoek is bovendien nog eens naar vo-
ren gekomen dat de meeste gedoogde coffeeshops toch redelijk laagdrempelig 
blijven door de marge die de controle op de leeftijd (op basis van gezicht), 
biedt. Voor de meeste jongeren blijft de coffeeshop de meest voor de hand 
liggende plek om hasj of wiet te halen en ze verzinnen dus methoden om on-
danks de leeftijdsgrens daar te kunnen kopen. Meestal schakelen zij daarvoor 
iemand uit hun kennissen- of vriendenkring in. Sinds het verhogen van de 
leeftijdsgrens zijn zij nog iets vaker dan voorheen aangewezen op hun vrien-
dennetwerk. Vooralsnog lijkt via deze vrienden uiteindelijk wel de coffeeshop 
de voornaamste leverancier te zijn. In die 'tussenlaag' tussen minderjarige en 
coffeeshop lijkt het meeste onderlinge geregel vooralsnog onder de noemer 
'vriendendienst' geschaard te kunnen worden. Toch wordt op kleine schaal wel 
wat gehandeld op scholen en op hangplekken. Zodra ze echter toegang krijgen 
tot een coffeeshop, lijkt deze voor de meeste jongeren toch de voorkeur te 
genieten. 
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TiTtLaT 

Although selling cannabis is a punishable offence in the Netherlands, sales to 
consumers are tolerated under specified conditions in so-called coffeeshops, or 
cannabis cafés. Historically, coffeeshops are an inadvertent consequence of 
the decriminalisation of soft drugs. The original intention of the Dutch authori-
ties was to tolerate the retail sale of cannabis only in selected youth centres. 
The phenomenon of 'coffeeshops' dealing in hashish and marijuana is mean-
while some 20 years old. In recent years the national government has adopted 
a series of measures to regulate the coffeeshops. Local authorities can now 
decide to outlaw coffeeshops altogether if they wish. The total number of cof-
feeshops in the Netherlands declined sharply in the second half of the 1990s. 
At this writing, more than 800 coffeeshops still exist in approximately 100 of 
the roughly 500 municipalities.This report investigates in particular two meas-
ures introduced by the government in 1996. The first of these is the 'five-gram 
norm', which reduced the maximum permitted purchase of cannabis in cof-
feeshops from 30 to 5 grams per customer. The second measure raised the 
age limit for admission to coffeeshops from 16 to 18. Our study assesses the 
enforcement of the revised coffeeshop policies by the authorities and the ex-
tent of compliance by coffeeshops, and it gauges the effects of the new poli-
cies on the supply side (coffeeshops) and the demand side (consumers). 

» THE DEVELOPMENT OF MUNICIPAL POLICIES ON 
COFFEESHOPS 

Chapter 2 examines how local authorities in the Netherlands have gone about 
developing policies on coffeeshops. We saw an increasing emphasis on admin-
istrative measures, alongside the already existing law enforcement approach. 
We focused on a sample of 20 local authorities. Qualitatively these were rep-
resentative of the Dutch municipalities that have coffeeshops, even though 
one of them (Hu1st, in the region of Zealand Flanders near the Belgian border) 
has since done away with coffeeshops altogether. The 20 local authorities we 
studied were evenly dispersed throughout the country, and they included six 
border towns. The latter often face big-city problems when it comes to drugs, 
even though they are not amongst the largest Dutch cities, Amsterdam, Rot-
terdam, The Hague and Utrecht. 
In the course of the 1990s, an increasing number of local authorities set out to 
develop their own municipal coffeeshop policies. The main substantive reasons 
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were public nuisance or public feelings of insecurity linked to coffeeshops and 
a fear of uncontrolled proliferation and unmanageability of the coffeeshop 
phenomenon. Broadly speaking, local policy on coffeeshops has evolved in 
three phases. (1) After the coffeeshops had multiplied steadily throughout the 
1980s, local officials were experiencing a sense of impotence in their attempts 
to curb the numbers of coffeeshops, as well as increasing concern about nui-
sance arising from coffeeshops and their customers. Local authorities had no 
power to act under criminal law, and they became aware that they had few 
administrative powers to deal with the coffeeshops. (2) A consolidation phase 
followed in the mid-1990s. Many local authorities tried individual measures to 
regulate the establishment of coffeeshops. The legal possibilities for taking 
direct administrative measures were also expanded. (3) The most recent 
phase has been characterised by equilibrium and containment. Most local 
authorities have meanwhile expressly stipulated whether or not they will allow 
any coffeeshops at all, and if so, how many (this has come to be known as a 
'maximum system'). The national Opium Act has also been amended to permit 
local authorities to act against coffeeshops, even if they are not a source of 
nuisance. Most local authorities that have coffeeshops within their jurisdiction 
now seem to have an adequate overall view of the situation surrounding the 
local coffeeshops, and they hence regard it as manageable. As a result, some 
local authorities, or city districts in the larger cities, are now considering al-
lowing the numbers of coffeeshops to increase. Interestingly, policymakers 
and enforcement officials in several of the municipalities we studied now be-
lieve that the nuisance problem may have initially been blown up rather out of 
proportion. 

» ENFORCEMENT PRIORITIES AT THE LOCAL LEVEL 

In chapter 3 we investigated where the priorities lay in practice with regard to 
the enforcement of the so-called AH03-G criteria. These are official national-
level guidelines for the toleration of coffeeshops: no overt advertising (Af-
fichering), no Hard drugs, no nuisance (Over/ast), no underage clientele (Jon-
geren) and no large quantities (Grote hoeveelheden). More specifically, we 
examined in what fashion and to what extent the local authorities use admin-
istrative measures to enforce the five-gram norm and the new age limit. 
Because local authorities have acquired an increasingly greater role in the 
regulation of coffeeshops, we investigated in late 2000 and early 2001 how 
national government policy on coffeeshops was being implemented at the local 
level. In local government practice, we found that deterring the sale of hard 
drugs (H) received the highest priority in most of the 20 municipalities stud-
ied. Combating nuisance (0) from coffeeshops and their customers occupied 
second place, followed by monitoring the compliance with the 18-years age 
limit (3). 
The letter G in the criteria originally referred only to the quantities on hand for 
sale, but it now also applies to the maximum amount (5 grams) that cof-
feeshops are allowed to sell to a customer in each transaction. This criterion 
stood at fourth place in the municipal priorities, followed in most local authori-
ties by the ban on advertising (A). Policy defining administrative sanctions re-
flected the same order of priorities. Violation of the hard drugs criterion pro- 
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yoked the severest sanctions, while breaching the ban on advertising was of-
ten initially met with a verbal warning. Hence, in day-to-day practice regarding 
municipal coffeeshop policies, it would now be more appropriate to speak of 
the HOJGA criteria. 

» THE FIVE-GRAM NORM: ENFORCEMENT, COMPLIANCE AND 
EFFECTS 

The focus in chapter 4 was on the border municipalities. The central question 
here was whether the five-gram norm acted as a deterrent to drugs tourism, 
as intended. We first examined the administrative enforcement of cannabis 
policy, then the compliance with it by coffeeshop staff, and finally the knowl-
edge and behaviour of soft drug tourists with regard to the norm. 
The administrative monitoring of the five-gram norm generally did not enjoy a 
high priority in border areas. In about half of the cases we investigated, cof-
feeshops in border regions informed their customers about the five-gram norm 
with signs, house rules, leaflets and other such means. Most others told cus-
tomers about the limit only if they ordered more than 5 grams. Coffeeshops 
did not always attach great importance to the five-gram norm, mainly because 
most clients ordered no more than 5 grams and/or because the police did not 
check anyway. It was also not easy for coffeeshops to comply with the norm. 
Although employees did try such techniques as remembering clients' faces to 
keep them from coming back for another purchase the same day, that was not 
a watertight safeguard. This may explain why in practice many coffeeshops 
applied the principle of a maximum of five grams of cannabis per visit or per 
purchase, rather than per day. 
Most coffeeshops reported that equal or greater numbers of soft drug tourists 
visited their establishments now as compared to before the introduction of the 
five-gram norm in 1996. To the extent that local policymakers had an impres-
sion of the current scale of soft drugs tourism, they believed that no decline 
had occurred. Counts we carried out in coffeeshops in four border municipali-
ties indicated that cannabis sales were more than four times as high on an 
average weekend day than in 1993; adjusted for price rises in cannabis, they 
were three times as high. Coffeeshop proprietors reported smaller increases or 
stable turnovers since October 1996, but their replies may have been influen-
ced by enlightened self-interest. 
In late 2000 we interviewed a sample of 242 soft drug tourists in four border 
towns, Arnhem, Venlo, Maastricht and Breda. Their average age was just un-
der 25, and they had been using cannabis for an average of almost 8 years. 
The vast majority were employed and/or students. Almost half were German, 
one quarter were French and one sixth Belgian. The sample did not funda-
mentally differ from that in a comparable study done in 1993. 
A larger proportion of the soft drug tourists in coffeeshops was now made up 
of 'commuters'. In the year 2000, more than one third reported frequenting a 
coffeeshop at least once a week (our definition of commuters), a figure about 
double that in 1993. (That could mean either that soft drug tourists were 
making more frequent visits to coffeeshops or that occasional tourists were 
less likely to drop in.) Soft drug tourists appeared to live less far away than 
those in 1993. The main reasons for travelling to the Netherlands were the 
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coffeeshops themselves or the higher quality of soft drugs; price differences 
between the Netherlands and their own country were a significantly less 
prominent motivating factor than in 1993. Price differences had reportedly 
narrowed since 1993, and in relation to Germany and Belgium they had virtu-
ally ceased to exist. 
Consistent with the aim of the five-gram norm, soft drug tourists now bought 
less cannabis per visit to the Netherlands - an average of 5.3 grams, or 
slightly less than half of what they bought per visit in 1993. Though they 
bought soft drugs in smaller quantities, they were more likely to take cannabis 
purchased in the Netherlands home with them than in 1993. Contrary to our 
expectations, they were not more likely now to buy cannabis exclusively for 
personal use, and they were more likely than in 1993 to divide it up amongst 
friends. 
Although soft drug tourists bought less hashish and/or marijuana per visit than 
in 1993, slightly more than half of them did report having bought more than 5 
grams on their previous trip to the Netherlands. How could that be? We dis-
covered, first of all, that many soft drug tourists were unaware of the five-
gram norm. On this point there were considerable differences between the 
four border towns. A large percentage of soft drug tourists in Venlo knew 
about the norm, and the majority never bought more than five grams per 
time. The sharpest contrast was with Breda, where many soft drug tourists 
were unaware of the norm, and where the majority sometimes bought more 
than five grams. 
Evidently some soft drug tourists did not have much trouble buying more than 
five grams of soft drugs at a time in a coffeeshop. But there were also alter-
native ways of obtaining more than five grams of cannabis per trip to the 
Netherlands. The most common of these was to shop at several different cof-
feeshops on the same day. Contrary to expectations, this method was no more 
common in 2000 than before the five-gram norm took effect. Current tourists 
who had also visited coffeeshops before 1996 reported having shopped around 
in those days too. The next most popular alternative method was groupwise 
accumulation, whereby several different persons bought five grams each in 
the same coffeeshop. Another option was to buy cannabis at locations other 
than coffeeshops (market displacement). Finally, a small proportion of the soft 
drug tourists returned to the same coffeeshop later on the same day to buy 
more cannabis (individual accumulation). We concluded that the five-gram 
norm for soft drug tourists, if they were indeed aware of it, was not perceived 
by most of them as any drastic change. Those who were aware of it generally 
had little trouble circumventing the norm when they wished. 
One of the feared adverse side-effects of introducing the five-gram norm was 
that more soft drug tourists would turn to other dealing locations to buy can-
nabis. That would bring them more readily into contact with hard drugs, thus 
undermining the 'separation of markets' principle. Our findings cannot confirm 
this fear of market displacement - though obviously we only spoke to cof-
feeshop patrons and not to any soft drug tourists who bought cannabis exclu-
sively at other locations. The fact remains that those coffeeshop customers 
who did sometimes buy cannabis at non-coffeeshop locations reported that 
hard drugs were sometimes available there too. These respondents formed but 
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a small minority within the sample. The vast majority of the soft drug tourists 
we spoke to had no idea where they could buy hard drugs in the town they 
were visiting. Those who thought they knew predominantly mentioned street 
dealers. The average coffeeshop tourist in 2000 was even less aware of where 
other drugs were available in the border town than those interviewed in 1993. 
It therefore seems quite improbable that the five-gram norm forms a threat to 
the separation of markets principle. 

» EFFECTS OF THE HIGHER AGE LIMIT 

Chapter 5 analyses data from earlier school surveys to trace how the use of 
cannabis has evolved amongst adolescents. One of our aims was to find out 
whether the raising of the age limit for admission to coffeeshops from 16 to 18 
had produced the desired effect of curbing cannabis use in this age group. A 
further aim was to see whether the sale of soft drugs had shifted to other lo-
cations and, by extension, whether this had increased the likelihood that ado-
lescents would gain access to hard drugs. The emphasis was on trends among 
16- and 17-year-olds, but because the actual effect of raising the age limit 
might conceivably be greatest on people aged 14 to 15, we also focused at-
tention on that group. 
We faced two difficulties. First, school populations are constantly changing, 
partly due to an ongoing rise in percentages of non-Western pupils. Second, 
samples do not always precisely reflect school populations. Statistical bias can 
be corrected to an extent by weighting, but that still does not ensure full rep-
resentativeness. Both the real changes in the population and the sampling 
errors could potentially damage the reliability of the cannabis use statistics. 
We allowed for this as much as possible by performing logistic regression 
analysis. This enabled us to detect any changes in the use of cannabis that 
were not due to differential background characteristics in the samples. 
Analysis of nationwide data revealed a break in the previous upward trend in 
current adolescent cannabis use after the raising of the age limit in 1996. 
Cannabis use stabilised. A second finding was that underage adolescents were 
no more likely to use their cannabis outside of coffeeshops after 1996, but 
that they did show a greater likelihood of buying cannabis outside coffeeshops. 
These figures are a strong indication that the higher age limit has indeed re-
sulted, on a nationwide basis, in a reduction of cannabis sales to adolescents 
in coffeeshops. It is tempting to interpret the nationwide stabilisation in ado-
lescent cannabis use as a result of raising the age limit. Adolescents are now 
more likely to obtain cannabis from friends and acquaintances instead of from 
coffeeshops. Thus, at the user level we see an apparent displacement of the 
cannabis market. The nationwide figures show that access to cannabis has not 
been reduced. In fact, underage adolescents report they can now obtain 
hashish and marijuana more easily than before the age limit was raised. (We 
could not judge from the school survey data to what extent the go-betweens 
obtain their cannabis from coffeeshops.) 
The primary aim of Dutch government policy on coffeeshops is to keep the 
markets for soft and for hard drugs as strictly separated as possible. A dis-
placement of cannabis sales could well result in more mixing of markets. We 
have seen that the data on the soft drug tourists failed to confirm the fear of 
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increased intertwinement between the soft and hard drugs markets in border 
towns due to sales displacement. Likewise, the national-level school data pro-
vided no evidence that the displacement of the cannabis market for underage 
adolescents has led to the feared increase in hard drug use in that group. In 
fact, the nationwide use of hard drugs by adolescents has actually decreased 
since the age limit for coffeeshops was raised in 1996. 
Analysis of data for Amsterdam found adolescent cannabis use to be at the 
same level as before the raising of the age limit in 1996, after a temporary 
upswing among 16- and 17-year-olds. The ban on cannabis sales to underage 
adolescents did not cause any market displacement in Amsterdam - cannabis 
sales to underage customers in coffeeshops remained stable between 1997 
and 1999. The undesired side-effect of increasing hard drug use also failed to 
materialise. 

» THREE LOCAL STUDIES ON CANNABIS USE BY UNDERAGE 
ADOLESCENTS 

Although the school survey data enabled us to analyse statistical relationships, 
it was still unclear how trends in cannabis use were causally and substantively 
linked to the raising of the age limit. To gain a deeper understanding of the 
effects of the higher age limit in relation to the dynamics of local cannabis 
markets, we did a qualitative field study in three towns of similar size, Alk-
maar, Helmond and Leeuwarden. In each of these municipalities, we spoke 
with 'community experts' such as police officers, youth workers, prevention 
workers, street workers, adolescents and coffeeshop proprietors. Our choice of 
these particular local authorities was based on contrasts in their coffeeshop 
policies: Helmond officially tolerated only one coffeeshop, Alkmaar five and 
Leeuwarden fourteen. 
The three towns differed in more ways than just coffeeshop policy. Generalis-
ing, we could put them on a continuum in which Helmond and Leeuwarden 
formed the opposite poles in many respects and Alkmaar occupied more neu-
tral intermediate position. The leftwingt city of Leeuwarden lies in Friesland in 
the north of the Netherlands and is the central town in a poor, agricultural and 
church-going region. Population growth in Leeuwarden began stagnating as 
early as 1950, when families began moving to surrounding communities, 
leaving the town with a relatively high percentage of low-income single peo-
ple. The social-democratic municipal executive saw it as its governmental re-
sponsibility to take care of weaker groups, thereby institutionalising many so-
cial services. 
We can juxtapose Leeuwarden to the North-Brabant town of Helmond in the 
south of the country, which has experienced rapid population growth only in 
the past few decades. Its conservative-Catholic municipal executive first had 
to come to terms with the social heritage of an industrial, Catholic past. The 
town as a whole had long exhibited the traits of a working-class district or 'de-
prived area', a relatively large segment of which was poorly educated, low-
income and sometimes rowdy. Whereas the streets of Leeuwarden today are 
characterised by contrasting, rather segregated social groups and subcultures, 
Helmond has a homogeneous population. The textile and metal industries had 
produced a large working proletariat and a tiny factory-owning elite, but no 
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middle class to speak of. The influence of the Roman Catholic Church discour-
aged the workers from uniting together, and it kept the families large, and 
hence also the poverty. Yet family and neighbourhood ties were strong, and 
the people of Helmond survived on a variety of semi-legal enterprises like 
speakeasies and game poaching. 
As a result of the past, the separation between public and private life in Hel-
mond is less distinct than in many other places. This has its repercussions on 
the structure of the cannabis market too. In Helmond, coffeeshops have often 
sprung up in semi-public areas like garages and sheds, predominantly in the 
old working-class districts surrounding the town centre, whereas many cof-
feeshops in Alkmaar and Leeuwarden were started in buildings already zoned 
for the catering industry. The distinction in Helmond between above-board and 
underground activities is also more indeterminate. Although the town has only 
one officially tolerated coffeeshop alongside an extensive 'underground' drugs 
scene, all this is clearly visible and well known to everybody. The practical pri-
orities set by the police have enabled some illicit dealing venues to operate as 
though they were tolerated coffeeshops, as long as they stay 'out of sight' 
(that is, outside the town centre). With its one-coffeeshop policy, the local 
council seems to deny social reality, and this attitude, in turn, is reflected in 
the reticence of Helmond adolescents in talking about their soft drug use. In 
contrast to the Alkmaar and Leeuwarden youth, many of those in Helmond did 
not seem willing to openly admit using drugs, even if the interviewer already 
knew they did so. 
The Alkmaar authorities have never made much of an issue of coffeeshops. 
They see coffeeshops as part of social reality, and it is also easy to keep tabs 
on them. The Leeuwarden authorities, too, regard coffeeshop proprietors as 
fairly equal negotiating partners, and are even inclined towards more progres-
sive policies than the public prosecutions department would care to see. 
It appears that illicit dealing locations for soft drugs hardly exist in Leeuwar-
den; underground activities mainly involve hard drugs, while the soft drugs 
market is served by the numerous coffeeshops. Beyond the fact that the toler-
ated coffeeshops provide a sufficient supply of soft drugs, the virtual absence 
of illicit soft drug dealing locations in Leeuwarden may also be related to the 
structure of the city. Unlike Alkmaar and Helmond, Leeuwarden does not have 
the vast housing estates that received families from the Randstad conurbation 
in the 1970s, causing rapid population growth. Such districts tend to be far 
away from town centres, and many of the original residents have meanwhile 
moved on to newer accommodation, making room for younger and lower-
income people. It appears that cannabis consumers, though perhaps prefer-
ring coffeeshops, do not want to travel too long to get there. Such districts are 
more likely to have home dealers, as well as youth hanging about on the 
streets who use drugs and sometimes deal in them. 
The venues in Alkmaar where both soft and hard drugs are sold are predomi-
nantly located in such districts. However, soft drugs are mainly a sideline for 
such dealers, and young people are not normally found on their premises. In-
termingling of the soft and hard drug markets seems to be more common in 
Helmond, although many illicit coffeeshops and home dealers still exist that 
sell soft drugs only, including locations frequented mostly by young people. 
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Informants emphasise the 'hanging about' function of such locations, espe-
cially since schools, youth centres, pubs and dance clubs have now prohibited 
cannabis smoking. 
We have already seen from the school survey data in chapter 5 that most 
adolescents who used hashish or marijuana were already obtaining it from 
friends or acquaintances before reaching the age limit of 18. One reason for 
this is that adolescents, more than other age groups, tend to associate in 
groups and to be strongly influenced by their peers. Experimenting with drugs 
is a group process too. However, the use of recreational substances has be-
come so 'normal' by now that many young people perceive it almost as going 
without saying, and they therefore no longer associate it with specific subcul-
tures. If adolescents begin or continue to use drugs, they see this as an indi-
vidual, autonomous decision, in which factors such as access and availability 
play no part. 
Informants in the three towns generally did not link trends in the local soft 
drugs market to the higher age limit. Because of their relatively low, erratic 
consumption, underage adolescents were not thought to form an attractive 
market for the organised illicit drugs trade. Despite the differences between 
the three towns, underage adolescents had no trouble obtaining cannabis in 
any of them. Our field research also confirmed that most of the tolerated cof-
feeshops still remain fairly low-threshold venues for adolescents, partly be-
cause of the leeway contained in the method of age screening (purely on ap-
pearance). For most adolescents, coffeeshops are still the most convenient 
place to obtain hashish or marijuana, so they devise some way of buying there 
in spite of the age limit. Most enlist the help of friends or acquaintances for 
this. They now have to rely on their network of friends even more than before 
the age limit was raised. It seems that, for the time being, the coffeeshops 
ultimately remain the primary supplier of soft drugs to underage adolescents, 
albeit via their friends. So far it appears that most of the dealings that go on in 
this 'intermediate layer' between underage customers and coffeeshops still 
qualify as 'favours', although some soft drug dealing was also found to take 
place in schools and youth hangouts. Nonetheless it appears that as soon as 
young people can gain access to a coffeeshop, that still remains the preferred 
location. 
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