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1 Ten geleide

Dit is de interim-rapportage van een vooronderzoek naar het functioneren van
'coffeeshops' dat door het WODC is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Alcohol,

Drugs & Tabak van het Ministerie van VWS. Het doel van vooronderzoek is tweeledig.
Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige

impressionistische case-studies verricht naar het functioneren van coffeeshops. Ten
tweede zal het vooronderzoek tenslotte leiden tot het formuleren van een

probleemstelling voor nader onderzoek dat eventueel later zal worden uitgevoerd.

De in dit verslag beschreven casestudies zijn gebaseerd op (noodgedwongen) summier
veldonderzoek. De bedoeling van dit kwalitatieve veldonderzoek is geweest om een

indruk te geven van wat zich in en rond de dagelijks zichtbare 'werkelijkheid' van dit
Horeca-segment afspeelt. Hier speelt ook vooral de 'dagelijkse' verontrusting over een

deel van de coffeeshopswereld, zoals de verontrusting over mogelijk met coffeeshops
samenhangende problemen van overlast en criminaliteit. Dit perspectief op het dagelijks

zichtbare geeft tegelijkertijd de beperking van dit vooronderzoek aan. Op basis van deze
impressies kan geen enkele uitspraak worden gedaan over de mogelijk criminele
eigendoms- en exploitatieverhoudingen achter de schijnbaar 'normale' of soms ook

schijnbaar 'problematische' buitenkant van dit Horeca-segment.

Per casus (een stad of een stadsdeelgebied in Amsterdam) werden observaties verricht
en werden interviews gehouden met enkele bij coffeeshops betrokken burgers en

functionarissen. Soms werden ook locale beleidsstukken en politie-registraties gebruikt.
In hoofdstuk 3 zijn de verschillende case-studies gerapporteerd. Namen van coffeeshops
en initialen van gesprekspartners zijn gefingeerd.

In hoofdstuk 2 worden op basis van onderzoekgegevens enkele voorlopige conclusies
getrokken en veronderstellingen geformuleerd. Deze zijn te beschouwen als hypothesen

die in een onderzoeksprogramma naar coffeeshops nader aan de orde kunnen komen.
Dit verslag van een veldoriëntatie op het functioneren van coffeeshops 'aan de

voordeur' wordt in hoofdstuk 4 besloten met een beschouwing omtrent de aard van
coffeeshopsproblematiek. Tenslotte worden enige beleidsoverwegingen geformuleerd.



2 Enige voorlopige conclusies op basis

van de veldoriëntatie

-Problemen met coffeeshops lijken deels specifiek voor de half-illegale en deels

marginale wereld van de (soft) drugscultuur, deels lijken het 'normale' problemen van
problematische woonbuurten, of problemen die ook bestaan voor andere gelegenheden

in het (stadse) uitgaansleven. De grenzen tussen specifieke en a-specifieke problemen

rond coffeeshops zijn vaak onduidelijk.

-Voor zover er klachten door buurtwoners en politie worden geuit gaan die altijd om
overlast/criminaliteit/ associatie met hard drugs. Ook wanneer wij daarnaar nadrukkelijk

vroegen was er bepaald geen heersende opinie dat coffeeshops niet acceptabel zijn
vanwege de soft drugs als zodanig. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de casus Tilburg wordt
een netjes functionerende coffeeshop ook door de andere midenstanders in de buurt
geaccepteerd.

.-Coffeeshops vormen één van de verzamelplaatsen voor jeugdigen zonder vaste
dagbesteding: schoolverlaters en werklozen. Etnische minderheden zijn in onze

maatschappij structureel oververtegenwoordigd in de groep marginale jongeren en
daarmee waarschijnlijk ook in een deel van de coffeeshopwereld. Het etnische karakter

van de groep coffeeshopbezoekers wordt ongetwijfeld mede veroorzaakt doordat relatief

veel coffeeshops ook eigenaars/exploitanten hebben uit etnische minderheidsgroepen.

-Sociaal problematisch is de waarschijnlijk meer dan theoretische mogelijkheid dat

marginaliteit zich niet alleen concentreert in coffeeshops, maar dat marginaliteit ook kan

worden gegenereerd door coffeeshops. Jongens die de hele dag niets te doen hebben

verzamelen zich in coffeeshops. Dit verhoogt het risico dat jeugdige
coffeeshopbezoekers (voorlopig) hun conventionele interesses verliezen en daarmee

(voorlopig) hun perspectief op maatschappelijke integratie. De 'keuze' die adolescenten
maken voor een meer of minder maatschappelijk geïntegreerde ontwikkeling kan

negatief worden beïnvloed als de coffeeshop functioneert als marginale schuilplaats. In
dat geval wordt de kans groter dat spijbelaars de hele dag in de coffeeshop blijven
hangen en dat plannen om werk te zoeken in de kiem worden gesmoord.

-Allochtone eigenaars/exploitanten van coffeeshops zijn vaak afkomstig uit (traditionele)

productie-landen van cannabis. Contacten met de thuisbasis en met allochtone
handelskanalen in Nederland zullen belangrijke gunstige voorwaarden zijn voor de

beschikbaarheid van een (relatief) goedkope inkoop van cannabis. Door de illegaliteit

van de bevoorrading wordt wellicht de groei van het alloochtone coffeeshopssegment in
de hand gewerkt.
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-Waar er binnen een gegeven gebied veel meer coffeeshops zijn dan er vraag is naar de

goederen en diensten die coffeeshops volgens het Nederlandse drugsbeleid mogen
aanbieden, daar ontstaat in economisch opzicht de 'noodzaak' voor

coffeeshopexploitanten om in hun zaak met het aanbieden van andere goederen en

diensten geld te verdienen: hard drugs, heling etc. Als er in heel Utrecht in totaal een

stuk of 25 coffeeshops kennelijk zonder al te veel problemen kunnen functioneren, dan

valt niet te verwachten dat dat in het Amsterdamse Stadsdeel 'de Pijp' ook zo kan met

de (volgens de politie veronderstelde) 60 à 70 coffeeshops .

-In Utrecht en zeker in Tilburg lijken problemen met coffeeshops beter te (kunnen)

worden beheerst dan in bv. de Amsterdamse buurt 'de Pijp'. Eerstgenoemde steden
kennen een actiever regulerend coffeeshopsbeleid, waarbij door het bestuur heldere

voorwaarden worden gesteld aan het functioneren van coffeeshops en waar de politie in

samenwerking met het bestuur daadwerkelijk toezicht houdt.

In de Amsterdamse Pijp heeft politie en stads(deel)bestuur o.i. tot dusver een soort
beleid van 'wantrouwende verwaarlozing' gevoerd. Daarmee heeft de politie (en

stadsdeel) de coffeeshopwereld van zich vervreemd en zijn er minder mogelijkheden

voor effectieve 'normale' (=niet repressieve) beïnvloeding en controle van de

coffeeshops.

-Een deel van de coffeeshopswereld is betrokken in en is onderdeel geworden van de

problematische marge van de Nederlandse stadscultuur. Criminaliteit en overlast zijn
daarvan de 'normale' symptomen. Het soft drugs fenomeen is hiervoor met name
relevant vanwege de rechtstreekse koppeling van de inkoop van cannabis en

criminaliteit.



3 De casusbeschrijvingen

Casus 1. 'De Pijp' Amsterdam

19 maart 1995

Gesprek met politie ( Hr. B. bijzondere wetten) en deelraad Pijp (Mr. S.) Amsterdam,

10-3-'95

Volgens de heren van deelraad en politie is de situatie met betrekking tot coffeeshops in
de Pijp geheel uit de hand gelopen. Er is een veel te groot aantal van dit soort zaakjes.

Mogelijk zijn het er wel een stuk of 70. Niet meer dan een tiental daarvan is weinig op

aan te merken. De rest mag gerust verloederd worden genoemd, met veel problemen,
overlast, criminaliteit, hard drugs.

Verreweg de meeste coffeeshops zijn in Marokkaanse of Turkse handen. Velen zijn een

ware plaag voor de buurt, er is voortdurend lawaai. Bezoekers hangen de hele dag rond
voor de tent, soms zijn ze behoorlijk intimiderend voor de buurtbewoners. Het gaat

vaak om randfiguren, allochtone jongeren die niets om handen hebben. In sommige
coffeeshops (zoals coffeeshop Turbo) zijn ook concentraties van illegalen. Er worden

ruzies op straat uitgevochten, gepist in portieken, vernielingen aangericht.

Veel gelegenheden staan bekend als verzamelplaats van criminelen, van waaruit

inbraken en overvallen worden beraamd, drugdeals georganiseerd, vuurwapens

verhandeld en (op bestelling) gestolen goederen worden geleverd. Bekende

Amsterdamse inbreker regelt zijn criminele zaken vanuit de coffeeshop 'Apollo'.

Buurtbewoners melden dat er bij een café hele partijen gejatte auto-radio's etc. naar
binnen worden gedragen. (Dit was dus geen coffeeshop, maar een met hard drugs

geassocieerd café, dat later door de politie is gesloten.) Er is zeer moeilijk greep op te

krijgen omdat het verschijnsel sterk is ingebed in een ten dele sterk marginale,

allochtone buurtcultuur. Zo is bv. om de hoek van het politieburo een Stichting opgezet

waar Turkse jongeren taalles zouden krijgen. Volgens de politie is daarvan echter totaal

geen sprake, maar hangen er de hele dag randfiguren rond die criminele plannen
beramen.

Politie controleert in principe op een scherp 30-grams criterium, maar alleen voor de

coffeeshops waarover klachten naar voren komen of waarover bedenkingen bestaan.
Andere coffeeshops worden met rust gelaten. Zo schijnt politie en het stadsdeel

tevreden te zijn over een (wat elitaire hippie/intellectuele ) coffeeshop (Forest Farm)
met een nette (autochtone) eigenaar. Die houdt keurig rekening met de buurt. Maakt
elke ochtend zijn stoep schoon en neemt daarbij ook nog even de stoep van zijn buren
mee en weigert te verkopen aan klanten die hun auto niet netjes hebben geparkeerd.

Deze zaak is ook bezig zich voor te bereiden op de voorgenomen strikte scheiding van
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alcohol en cannabis in Amsterdam, door een scheiding aan te brengen tussen twee

localiteiten in het zelfde pand. In de ene zal in de toekomst uitslauitend cannabis te
krijgen zijn, in de andere geen cannabis, maar wel alcohol.

Hr. B. en enkele andere agenten van zelfde dienst die (zonder er aan deel te nemen) bij

het gesprek aanwezig zijn, reageren tamelijk ontsteld op mijn mededeling dat er in

Tilburg een soort informele afspraak met de politie bestaat dat een handelsvoorraad tot
maximaal 1kg. in principe wordt gedoogd. (In Utrecht bestaat ook dergelijke regeling)

[Politie in de Pijp lijkt er twee verschillende strategieën op na te houden, één voor een

klein aantal coffeeshops die wat hen betreft 'een goede naam hebben'. Over deze

gelegenheden komen geen klachten uit de buurt, eigenaars/exploitanten gelden voor de

politie niet als suspecte figuren. Deze gelegenheden worden genegeerd door de politie.

Die stelt zich dus duidelijk reactief op: geen klachten/problemen dan ook geen
bemoeienis. M.b.t. de meerderheid van 'verdachte' coffeeshops bestaat eerder een
onwelwillend/afwachtende houding. Politie houdt ze argwanend in de gaten, beseft dat

ze in de praktijk weinig mogelijkheden hebben om ze aan te pakken (er is onvoldoende
bewijs van de bezwaren op het gebied van openbare orde en criminaliteit, er is

onvoldoende dekking van stadsbestuur of OM om op te treden, de politie heeft

eenvoudig te veel andere en dringender zaken te doen) en wacht af tot het dossier over
de zaak voldoende is aangegroeid of tot zich een ernstig incident voordoet, dat gerede

aanleiding is om ze aan te pakken. Dichttimmeren is waarschijnlijk de door politie en

stadsdeel waargenomen 'ideaaloplossing' m.b.t. deze gelegenheden.
In geen van beide gevallen, dus noch bij de 'vertrouwde' noch bij de 'gewantrouwde'

coffeeshops, lijkt de politie geneigd tot begeleidend en bijsturend optreden. Het zou

wellicht goed zijn als juist in de suspecte gelegenheden de wijkagent regelmatig langs

zou gaan om daar een kop koffie te drinken.]

'Mutaties' team 'bijzondere wetten'

In totaal ca. 50 meldingen over de jaren '93 en '94. Deze hebben globaal betrekking

op het werkterrein van het bureau waaronder 'de Pijp' valt. In ongeveer de helft van de
gevallen betreft het coffeeshops. Daarbij zijn er enkele die regelmatig door de politie

worden gecontroleerd, zoals bv. 'The Prince' en 'High Tea' en 'Alcazar'. Deze
gelegenheden worden herhaaldelijk met een bezoek vereerd. In bijna alle van deze
gevallen worden er in het geheel geen onregelmatigheden geconstateerd. Er wordt

kennelijk een streng voorraad-criterium < 30 gram gehanteerd. Van de ca. 25 gemu-

teerde controles in coffeeshops werd slechts 3 keer te veel cannabis in de zaak
aangetroffen. Naast op coffeeshops hebben de ca. 10 meldingen betrekking op andere

horeca-gelegenheden, café's en eethuisjes. Een aantal cafe's werd geverbaliseerd voor
verkoop en aanwezigheid van (te grote) hoeveelheid softdrugs. Ook zijn er meldingen

over hennepkwekerijen, een tussenhandel in cannabis-producten, gebruikspanden van

hard drugs etc. Ernstigste overtreding van opiumwet ging over een grote hoeveelheid

cocaine, verborgen in vruchtesap-blikjes. Deze werd in beslag genomen bij een

' W arung' .

In drie gevallen werden er aantallen illegale vreemdelingen in coffeeshops aangehouden.

Meestal waren dat ex-Joegoslaven of noord-Afrikanen. De volgende misdrijven werden
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geconstateerd: gestolen goederen aangetroffen, vaste dealer van hard drugs die 2x per

week in een cafe drugs verkoopt, illegaal afgetapte stroom in kwekerijen, grote

hoeveelheid soft drugs in auto.

Enkele voorbeelden:

('Niets aan de hand')
'Onderzoek in 'de Eskimo', een vreemdeling aangetroffen. In zaak kleine hoeveelheid
soft drugs. Eigenaar kan geen vergunningen tonen. Niet toegestaan reclamebord in de

zaak dat van buitenaf zichtbaar is. Geen vergunning voor muziek of tv in de zaak.

'Verdachte coffeeshop'
Scene van Marokkanen en Joego's, waarvan enkele bekend bij de politie. Helft (8) van

voor verhoor aangehouden personen blijkt illegaal in Nederland te verkeren. Een van de
personen heeft meerdere autosleutels op zak, waarvoor hij geen verklaring kan geven.

Twee personen in bezit van traangas-spuitbusjes. Hoeveelheid van 650 gram soft drugs.

'Verdacht cafe'

Over de 'IJsel-bar' is informatie binnengekomen dat er in gestolen goederen en hard

drugs wordt gehandeld. Bij huiszoeking wordt in het cafe het volgende aangetroffen:

kilo's 'wit poeder' (waarschijnlijk amfetamine) in vacuumverpakking, stapel blanco
kentekenbewijzen, Rolexen en dergelijke horloges, antieke bijbel, groot aantal nieuwe

CD's e.d.

Betekenis van dit materiaal :

Representativiteit (m.b.t. tot 'alle' mutaties) is nog onduidelijk. Het kan

hoogstwaarschijnlijk geen inzicht geven in overlastproblematiek omdat de mutaties
alleen betrekking hebben op (mogelijke) overtredingen van de opiumwet. Indien het

nateriaal representatief zou zijn dan concluderen we dat het beeld van Sodom en
Gomorra van de coffeeshops in 'de Pijp' (zie gesprek in bureau van Aertszstraat) er niet

door wordt bevestigd. Zelfs met het gehanteerde strenge voorraad-criterium worden
zeer weinig overtredingen geconstateerd. Wel lijkt het er op dat klein aantal cafe's en/of

coffeeshops fungeert als hide-out voor een criminele scene, al dan niet met illegale

verblijfsstatus.
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Gesprek met P.B., 17-3-95

P. is journalist en bewoner van de Gerard Steenstraat. Hij bewoont daar een eigen huis,

met vrouw en twee jonge dochters. Van Hr. M. van de deelraad kregen we

kranteartikelen uit 1993 waarin P. zijn gal spuwt over de ontaarding van de buurt rond
enkele Horeca-gelegenheden en vooral rond een paar coffeeshops. Het blijkt te gaan om

'Buil', 'Mist' en 'Fun City'. De laatste is een café. Volgens de artikelen is er sprake
van complete anarchie rond deze etablissementen: levendige handel in gestolen waar,

schietincidenten en vechtpartijen, uitgebrande auto's (waarschijnlijk als gevolg van
wraakacties), bekende criminelen die er hun thuisbasis hebben, samenscholingen van

(zich) vervelende en soms ook bedreigende types, lawaai en rotzooi, auto's met
draaiende motoren en harde disco-klanken uit de open raampjes. Voorzover bekend

waren de gelegenheden doorgaans eigendom van autochtonen, en werden vaak gerund

door Mediterrane of Surinaamse exploitanten. Ze hadden ook een overwegend
allochtoon publiek.

P. en nog een paar andere buurtbewoners zijn het goed zat. Hij wil in principe niet

horen over de mogelijkheid om de coffeeshops rond zijn huis te saneren. Ze moeten

gewoon weg, de buurt uit. Dat is met de drie genoemde etablissementen (voorlopig)

ook gebeurd. Deze zijn bij een politie-actie van het HIT-team dichtgetimmerd.

Op dit moment is café Fun City weer open onder de naam café Kees, en de coffeeshop
Mist is onder een andere naam ook weer heropend als een soort eetcafé. 'Buil' is nog

dichtgetimmerd, maar zou volgens berichten wellicht weer open gaan. In het weekend
worden daar vaak door enkele Turken wat verbouwwerkzaamheden uitgevoerd. Sinds
de sluiting van deze drie tenten zijn er eigenlijk niet veel overlastproblemen meer in de

GSstr. P. is echter bang dat het allemaal weer opnieuw zou beginnen als die tenten als
café, of als coffeeshop weer zouden open gaan. Klachten over coffeeshop Turbo (deze
gelegenheid bevindt zich om de hoek van de GS straat, waar zich volgens de politie en
het stadsdeel concentraties van illegale Algerijnen zouden bevinden, zie ook bezoek aan
Turbo) zijn P. eigenlijk niet bekend.

Waarschijnlijk gaat het vooral om het soort publiek dat wordt aantrokken tot een

Horeca-gelegenheid die van zichzelf al min of meer louche is. Er komt dan een soort

subcultuur die zich behoorlijk onvriendelijk, normloos en als het zo uitkomt bedreigend
opstelt. Deze scene heeft in wezen geen boodschap aan de normale eisen die door
buurtbewoners aan een woonbuurt worden gesteld. Ze hebben hun eigen leefregels, ze

vechten hun eigen ruzies uit en sluiten zich af voor protesten over overlast. Wie er iets

van zegt wordt genegeerd, of kan een klap op zijn bek krijgen. Kortom, het is niet
alleen een wat exotische randgroepcultuur, het is ook onverdragelijk in zijn
onvriendelijkheid, vijandigheid en lamlendigheid. Ook als er in feite weinig extreme

incidenten zijn is het toch een grote belasting voor de sfeer in de buurt. Het is

chronisch aanwezig, je hebt het gevoel dat je altijd op je hoede moet zijn, je maakt je

vaak zorgen over je kinderen. Rustig, normaal en ongestoord in je eigen buurt wonen is

er eigenlijk nooit bij. Voor de toevallige voorbijganger die in een rustige buurt
verderop woont lijkt er niets aan de hand; misschien lijkt het zelfs wel dolgezellig met

Surinamers die op een mooie zomerdag hun kooi met vogeltjes buiten op de auto hebben

gezet. Je moet er wonen om er achter te komen dat er een soort oorlogstoestand in de

buurt bestaat en dan nog, als je het verkiest kun je de andere kant opkijken of net doen,
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zoals een 'oud-linkse' buurvrouw van hem, of het juist leuk en solidair is om tussen

scharrelaars en randfiguren te zitten.

Waarom gaat P. niet verhuizen? Het is niet makkelijk om weg te komen met een eigen

huis en iets anders betaalbaars in de stad te vinden. Op een gegeven moment ben je min

of meer in gevangen in die buurt. Je huis raak je niet makkelijk kwijt als er veel onrust
in de buurt is. Je kunt klagen bij de gemeente en de politie, die zijn over het algemeen

ook begripvol en van goede wil, maar tegelijkertijd blijken ze in de praktijk ook
machteloos om er werkelijk iets aan te doen. Het voortduren van een onacceptabel

klimaat in de je woonbuurt, dat is het ergste. Tegelijkertijd wil hij zich niet naar

Almere laten verjagen. P. wijst de suggestie van de hand dat je als buurtbewoner net als
bij een allergie 'sensibiliseert' voor de sfeer in de buurt. Ook aanvaardt hij niet dat
'coffeeshop' mogelijk een metafoor is voor de verloedering van de buurt. Volgens hem

is de coffeeshop een wezenlijke onderdeel, concentratiepunt en bron van verloedering.

De hele situatie rond de drie etablissementen is fundamenteel verziekt. Waarschijnlijk

bestaat er daardoor geen mogelijkheid voor normale en rustige exploitatie, al of niet met
cannabis. Die zaken die nu weer zijn geopend leiden een marginaal bestaan, je ziet er

maar heel weinig klanten. Vroeg of laat moeten ze daarom wel bijna weer automatisch
in een louche en criminele sfeer terecht komen. Volgens zijn informatie heeft het
voormalige 'Mist' al weer een aanbod gehad vanuit de harddrugshandel.
Eigendomsverhoudingen van die zaken zijn duister en weinig vertrouwenwekkend. Een

of andere bekende Turkse harddrugsdealer speelt een rol als pachter van Buil. Dat
schijnt ƒ1700.- per maand aan huur te kosten, terwijl die tent al twee jaar dicht is. Hoe
kan dat? Pand is eigendom van een marktkoopman die op één hoog woont. Vroegere

Fun City is later verpacht aan een grote exploitant van speelautomaten. Schijnt nu te

zijn verkocht aan andere speelautomatenexploitant. Fun City was in begin jaren Tachtig
één van de heroine-café's ('café-achtige ruimten') in het kader van het Amsterdamse

spreidingsbeleid. De huidige explotant van het voormalige 'Mist' stond vroeger achter

de bar van een penose-café om de hoek van de GSstraat. De Gerard Steenstraat heeft
kennelijk een problematische (hard) drugs en Horecageschiedenis. Deze is wellicht

relevant is voor de latere ontwikkelingen.

Coffeeshop Halma, (stadsdeel de Pijp)

Op het moment van bezoek was er een bezoeker aanwezig. De beheerder/eigenaar is een

vrouw midden 30, getrouwd en een zoon. Van de buitenkant afgezien lijkt het pand

meer op een buurthuis dan op een traditionele coffeeshop. Het is een ruim hoekpand
bestaande met veel etalageruiten. De inrichting binnen is modern met schilderijen aan

de muur.
De ruimte bestaat uit twee kamers waarvan een kamer dient als rookgedeelte en gallery

en de andere kamer als leesgedeelte en speelruimte voor kinderen. De beheerder vertelt
dat het een buurtcoffeeshop is, dus veel kontakt met de buurtbewoners en de plaatselijke
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middenstand. Deze bezoeken de coffeeshop ook regelmatig. Ze heeft nooit klachten

gehad van buurtbewoners of ouders van kinderen die in de buurt de school bezoeken.

De meeste klanten zijn ouder dan 30 jaar. Volgens de eigenaresse komt er af en toe

komt zeer jeugdig publiek binnen. Als ze het niet vertrouwt dan vraagt ze naar een

legitimatiebewijs. Het gebeurt wel eens dat de jongeren de coffeeshop gebruiken als

rondhangplek. In dat geval worden er klassieke plaatje opgezet, met als gevolg dat ze
de zaak spoedig verlaten.

De acceptatie van de buurtbewoners is misschien niet honderd procent. Als de

bakkersvrouw op de koffie komt gaat ze meestal wat achteraf zitten, omdat ze niet wil

dat haar klanten haar in een coffeeshop zien zitten. Ze zouden kunnen denken dat ze
wiet gebruikt.

De beheerderleigenaar verkoopt alleen wiet (Nederwiet). Ze verkoopt geen hash omdat

je dan niet weet van wie je koopt en wat je koopt en verkoopt. Zelfs rookt ze geen wiet

daar kan ze niet tegen. Ze rookt hash die ze betrekt bij de plaatselijke coffeeshop Rif.
Ze kan daar zo heerlijk van slapen.

Twee jaar geleden is de politie langs geweest. Ze hebben toen wiet in beslaggenomen.
Ze denkt dat de politie binnenviel vanwege de t-shirts die in de etalage hingen. Deze t-

shirts waren bedrukt met een wiet-blad. Tijdens de inval was ze net bezig een

hoeveelheid wiet af te wegen. Alles is toen inbeslaggenomen en de zaak moest dicht.
Met de bewoners hebben ze toen een actie georganiseerd om de zaak weer open te

krijgen. Het is ze gelukt, ze kregen toen wel strikte richtlijnen van de politie over de
hoeveelheid voorraad, en over de affichering.

Mochten ze zich daar niet aan houden, dan gaat de zaak voorgoed dicht. De voorraad

regel vindt ze maar belachelijk. Hoe kun je je zaak draaiende houden met 30 gram wiet.

Laatst heeft ze de politie weer op bezoek gehad. Dit maal betrof het inbraak in de
coffeeshop. Inbrekers hebben zich een toegang verschaft door een steen door de

etalageruit te gooien. Ze hebben de wat duurdere bar-gerei en stereo-apparatuur meege-

nomen. De politie vroeg toen aan haar of de inbrekers ook drugs hadden meegnomen.

Nee was haar antwoord (in werkelijk ook). Gelukkig voor haar zei de politie, want
aangiften voor diefstal van drugs daar doen ze niets mee, er wordt geen onderzoek naar

verricht. Al met al vindt ze het softdrugsbeleid heel onduidelijk, vooral de hoeveelheid

voorraad die ze mag hebben. Het is zo toch niet te doen.

Coffeeshop Esmeralda (stadsdeel de Pijp)

Achter de bar staat een jonge dame. Ze maakt een beetje verveelde indruk. Ze had
vandaag de vroege dienst 10.00 -17.00.

Ongeveer 10 klanten zijn in de coffeeshop aanwezig. Vier Noord-Africaans uitziende

jongeren zitten helemaal achterin aan de tafel. Voor de etalageruit aan de kant v/h plein
staan drie Nederlandse mannen wachtend, af en toe valt een woord. Rechts van ons

twee Nederlandse jongemannen op een barkruk waarvan een gevaarlijk uitziende hond
aan de lijn heeft (waarschijnlijk een gecultiveerde pitbull).

Het gesprek kunnen we niet volgen omdat de jongemannen op gedempte toon spreken.

Achter ons zit op een kruk een wat oudere Surinaamse man achter de gokautomaat.
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Twee maal komt hij naar de bar toe voor wisselgeld. Beide keren kijkt hij mij

onderzoekend aan. Aan de inrichting te oordelen is deze coffeeshop pas gerenoveerd en

is er niet bepaald beknibbeld op de kosten. De barmeid vertelt ons dat de zaak drie

maanden geleden geopend is en dat ze veel gedaan hebben om te voorkomen dat de
buurtbewoners last van lawaai hebben. De zaak is goed geisoleerd. Uit de luidsprekers

galmt een onvervalste 'house-hit'...'I like to move it, move it... En wij ook, de sfeer
staat ons niet aan, er gebeurt eigenlijk niets bijzonders, maar de spanning hangt in de

lucht.

Coffeeshop Ma Yong (stadsdeel de Pijp)

De coffeeshop is gelegen aan een plein met veel horeca gelegenheden. Aan de
buitenkant bezien lijkt het pand op een traditionele coffeeshop. Het is een

doorzonwoning (lang smal), bestaande uit twee ruimten. De voorste ruimte is bestemd

als zit/lees/speelruimte en de achterste ruimte is gevuld met een bar, 2 flipperkasten en
een computerspel.
Bij binnenkomst zijn er ongeveer 10 klanten aanwezig.
Tijdens onze aanwezigheid wordt de coffeeshop frequent bezocht door klanten die hun

rookwaar komen afhalen.
Er hangt een vrolijk gemoedelijk sfeertje. De geluid van de stereo-installatie staat op

aanvaardbare hoogte (jaren 60/70 muziek). Het voeren van een gesprek in de coffeeshop

is mogelijk (zonder de stembanden extra te belasten).

De gastvrouw besteedt ruime aandacht aan haar klanten en dit draagt ook bij aan

gastvrije sfeer die er hangt in deze coffeeshop. Zij is ook meer dan bereid informatie te

verschaffen over het wel en wee van de coffeeshop. De gastvrouwe vertelt ons dat deze
coffeeshop bezocht wordt door kunstzinnige types en studenten. Zover ze weet hebben

haar geen klachten bereikt over overlast die de zaak zou verooorzaken. De gastvrouwe

vertelt dat ze ook in een buurt zitten waar veel horeca-geledenheden gehuisvest zijn.
Ze hebbben sinds kort een nieuwe bovenbuur. Daarmee hebben ze de afspraak gemaakt
dat wanneer er sprake zou zijn van geluidsoverlast de bovenbuur een seintje moest

geven. Een keer heeft de bovenbuur van deze afspraak gebruik gemaakt.
Een half jaar geleden is de politie langs geweest. Bij dit bezoek hebben ze erop
aangedrongen dat de vloeitjes (nodig voor het vervaardigen van de joints) en de
wervende folders uitzicht geplaatst dienen te worden.
Heel blij waren ze met het bezoek van burgemeester Patijn.

Volgens de gastvrouwe heeft de burgemeester hun coffeeshop uitgekozen voor zijn

werkbezoek omdat de coffeeshop heel goed staat aangeschreven.

Coffeeshop Roodkapje (stadsdeel de Pijp)

Inrichting, sober studentikoos Ajax relikwieen aan de muur, 1 tafelvoetbalspel, 1
flipperkast en één grijsroodstaart papegaai in kooi. Bij aankomst twee vrouwelijke
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klanten aan een tafel. Aan de bar drie personen, waarvan één een student, die ook blijkt

te werken in de coffeeshop. De aanwezigen hebben het over afgelopen zaterdagavond.
Er komen nog twee bekenden binnen en deze hebben het ook over afgelopen

zaterdagavond. De zaterdagavonden schijnen in de coffeeshop speciaal te zijn. Op zater-

dagavonden bezoeken nogal veel prostituees de coffeeshop. En dan gaat het er ruig aan
toe. Een aantal uitspraken van de aanwezigen gaven me deze indruk:

'het leek wel een toplessbar'
'Priscella was helemaal onder de coke'.
De eigenaar/beheerder vertrekt en komt later terug met twee plakken hash die hij achter

de toonbank neerzet.

De conversatie gaat nu over het voetballen (documentaire over Romario). De achterste
barhanger vraagt welke voetbalwedstrijd van Ajax ze gaan bezoeken. Wordt het Utrecht

of wordt het Feyenoord. De middelste barhanger zegt: "We gaan naar Utrecht man, ik

nog niet de pijp uit, Feyenoord is veel te riskant man". Hebben we nog voldoende
pilletjes vraagt de achterste barhanger. 'Ja' zegt de student pillen genoeg, maar ik kan

er nog zo 1000 bijdraaien. De eigenaar/beheerder verlaat het pand met de middelste
barhanger. Er komt een jongeman binnen met een plastic zak in de hand. Een bekende
van de aanwezigen. "Bedankt voor de Diesel" roept de achterste barhanger. De jongen

loopt naar de achterste barhanger en krijgt wat in zijn handen geduwd (vermoedelijk
geld). De achterste barganger vertelt tegen de barman dat de jongeman hem een Diesel

(leren jasje) geleverd heeft die een winkelwaarde heeft van maar liefst fl.200.
De achterste barhanger vraagt aan de jongeman of hij niet meer kan leveren. De

jongeman antwoordt dat het op dit moment wat moeilijk is, ze zijn wat waakzaam

geworden, ze weten nu ook dat hij geen werk heeft. Na een drankje genuttigd te hebben
verlaat de jongeman het pand. In de tussentijd hebben de vrouwelijke klanten ook het
pand verlaten.

Een poos later komt de eigenaar/beheerder het pand binnen samen met de middelste

barhanger. De eigenaar/beheerder neemt een van plakken hash vanachter de toonbank

en vraagt de barman om een koud mes. Hij snijdt een punt hash af en controleert samen

met de barman de kwaliteit. De barman bouwt een joint van de punt hash die zojuist
afgesneden is. De aanwezigen maken stekelige opmerkingen richting barman over zijn

vermeende gierigheid. De middelste barhanger maakt het mes stekende beweging
richting barman (bedoeld als grap).

Even later komt een jongen de zaak binnen en staat bij de kooi van de grijsroodstaart
papegaai. "Wat moet je": vraagt de middelste barhanger. "Niets" zegt de jongen. "Rot
dan maar op" zegt de middelste barhanger . De jongen kijkt richting achterste barganger

draait zijn hoofd weer richting papegaai kooi en zwijgt. De middelste barhanger pakt

het koud mes en loopt naar de jongen toe. Bij hem aangekomen duwt hij de jongen

richting deur onder bedreiging van het mes. De jongen verlaat het pand.

De achterste barganger vraagt aan de student: "het is toch een gabber van je" . Ja zegt

de student, maar ik wist niet dat hij dat zou doen (refererend naar een kwestie die zich
afgespeeld heeft in het nabije verleden). De eigenaar en de middelste barhanger verlaten

het pand. Er komen daarna nog twee jongens binnen die er uiterlijk jonger dan 18 jaar

uitzien. Ze bestellen wat stuff en nemen plaats aan een tafel. Ik heb genoeg passief
geblowd en half stoned verlaat ik het pand.



12

Coffeeshop Turbo (stadsdeel de Pijp)

Aan de buitenkant is het pand verlicht met neon reclame. Het is een traditioneel
uitziende coffeeshop. De coffeeshop is net verbouwd, buiten voor de zaak liggen nog de

restanten van de verbouwing. Interieur 1 flipperkast/bar zonder keuken/en een sigaretten
automaat. Op het moment van binnenkomst zijn er geen andere klanten aanwezig. (We

hadden iets anders verwacht omdat we van de politie en van het Stadsdeel hadden
begrepen dat er vaak grote aantallen (illegale) Noord-Afrikanen rondhangen.)
De eigenaar vertelt dat het op zaterdag wel altijd rustig is, een ieder is dan naar de

stad. Maar druk is het eigenlijk nooit in zijn zaak, zegt hij. De laatste twee jaren gaat

het slecht met de zaak. Het is moeilijk klanten te binden aan de zaak. Na twee/drie

maanden zie je ze (klanten) niet meer. "Het gaat zo wie zo slecht met de softdrugs
business. De meeste mensen die hier binnen komen vragen om cocaine. Iedereen wil en

gebruikt cocaine hier in de buurt. Je hebt hier ook veel studenten in de buurt. De

meeste coffeeshops in deze buurt, maar ook de bars en cafes verkopen cocaine. Je moet

wat aan de kant doen, met de verkoop van hash en flesjes red je het niet. Als ik nu een
top omzet heb met de verkoop van hash dan heb je het over 1 ons. Nou daar zou je van

kunnen leven, maar ik wil meer. Ik ga ook wat anders proberen. Ik heb een toplocatie

nodig, ergens in het centrum. Van de toeristen moet je het hebben. Je hoeft er maar
twee of drie te hebben die moet je voor een jaar kunnen vasthouden en dan ben je
binnen. In de Pijp komen de toeristen ook maar je kan ze niet aan je binden".

De eigenaar heeft voordat hij voor zichzelf begon gewerkt in een coffeeshop in
stadsdeel Oost. Het was een goed lopende zaak. Hij zit nu al zes jaar in de Pijp. De

eerste drie jaar haalde hij hoge omzetcijfers. "Iedereen wou wiet hebben. Ik weet niet
waar de mensen vandaan kwamen, maar ze kwamen allemaal wiet kopen."
Zes weken geleden heeft de politie een inval gedaan. "Ze kwamen met wel vijftien
mensen. Met veel machtsvertoon, zijn ze binnen gestormd in mijn zaak en in mijn

woning. (eigenaar woont boven de coffeeshop) Ik weet niet wat ze zochten, maar ze

zochten geen drugs (hard/soft). De hele boekhouding hebben ze meegenomen, 5 gram

cocaine (ik heb ze verteld dat het voor eigen gebruik was), 1 1/2 kilo hash en stereo

apparatuur (Deze was geheeld). Ze hebben mij een week vastgehouden, maar ze kunnen
me niets maken". Volgens de eigenaar ondervindt de buurt geen overlast van zijn zaak.

Er zijn nogal wat horecagelegenheden in de buurt. Hij heeft tot nu toe geen negatieve

geluiden gehoord. Hij denkt niet dat ze de inval hebben gedaan omdat hij overlast zou

veroorzaken. Hij denkt dat iemand de politie getipt heeft.

"Mijn vader heeft zijn hele leven eerlijk gewerkt, hij zit nu in de WAO. Hij koopt in

Marokko panden die later weer verkoopt. De economie in Marokko gaat nu goed. Wat

je ook koopt over drie maanden is het meer dan het drie dubbele waard (bijvoorbeeld

een auto, of een stuk grond). Ik zit mijn tijd hier te verdoen met deze coffeeshop, ik
ben zes jaar bezig met deze shop maar het levert mij niets op".
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Bij Casus stadsdeel de Pijp, coffeeshop 'Turbo'

Vlak bij 'Turbo' bevindt zich 'Wijnhandel Beauregard' een gespecialiseerde zaak met
de betere wijnen. Aardige en vriendelijke winkelier, type ruimdenkende/intellectuele

Amsterdammer. Wat weet hij van Turbo? Heeft hij klachten over 'overlast'? Hij begint

te zeggen dat hij die tent liever vandaag dan morgen weg zou willen hebben. In principe
komt daar lastig volk. Veel jonge allochtonen die (als het weer beter weer is) voor de

shop op straat rondhangen, harde muziek, vervelende opmerkingen naar voorbij

gang(st)ers etc. Het zijn allemaal jongelui die zich de hele dag te pletter lopen te verve-
len. Ze gaan voetballen op straat en dan sneuvelt er menige ruit in de buurt. Dat is ook
al enige keren bij hem gebeurd. Hij kan zich heel goed voorstellen dat er geregeld

'criminele types' in die tent komen. Het gebeurt nog al eens dat er poenige auto's met

op het oog 'vrije jongens' hun auto midden op de straat neerzetten. Geen idee wat ze

verder daar binnen te doen hebben. Overlast is vergeleken met ongeveer twee jaar
geleden wel een stuk minder geworden. Toen was die tent veel drukker, met vooral

'buitenlandse' types. Hij denkt dat de politie de laatste tijd er nogal achteraan heeft
gezeten, waardoor de overlast nu wel meevalt. Hij bevestigt het verhaal van P.B. over

de wildwest taferelen die zich twee jaar geleden in de GS straat hebben afgespeeld. De

straat werd geterroriseerd door die coffeeshopklanten die met vuurwapens in hun
binnenzak liepen.
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Casus 2 'Mercator-buurt' Amsterdam

Politie Mercator-plein

Gesprek met de heer D., hoofd afdeling Bijzonder Wetten van het wijkteam

Surinameplein. In de Mercatorbuurt zijn op dit moment nauwelijks problemen met

coffeeshops. Er is een beperkt aantal, hoogstens een stuk of tien. Alle Horeca-
gelegenheden in de buurt worden betrekkelijk streng gecontroleerd. Ten minste lx per

maand worden ze bezocht. Er bestaat een beheersorganisatie waarbij alle

leefbaarheidsproblemen, inclusief hinder van de totale Horeca, worden ingebracht. In
de beheersorganisatie zijn vele partijen vertegenwoordigd: politie, stadswachten,
buurtwerk, deelraad. Paar jaar geleden waren er problemen, voornamelijk met Turkse

koffiehuizen waar de dienst werd uitgemaakt door heroine handelaren. Er zijn toen 2
koffiehuizen en 1 coffeeshop gesloten. Sindsdien zijn er eigenlijk geen problemen meer

geweest.
Alleen coffeeshop 'Challenger' in de van Galenstraat wordt wat beter in de gaten

gehouden, omdat daar wel eens klachten over binnenkomen. Het zijn de bekende
klachten over samenscholing voor de deur, brommers op het trottoir, 'werkschuwe'
jongeren die rondhangen en soms passanten lastig vallen. Ook de vreemdelingendienst

en de belastingdienst hebben belangstelling voor deze zaak. Wellicht wordt er in de
zaak ook geheeld, maar tot dusver kon dat niet worden vastgesteld. Over de
beschikbaarheid van harddrugs in deze en andere coffeeshops bestaat niet veel zorg.

Eigenaars weten heel goed dat hun zaak onmiddellijk dicht gaat als er ook maar een
kleine hoeveelheid wordt aangetroffen. De zaak heeft een Marokkaanse eigenaar.

Excursie in de buurt

Rondgelopen in en rond de Hudsonstraat. Deze gold ca. 2 jaar geleden als ernstig geval

van coffeeshopsoverlast. Uiteindelijk werden er drie etablissementen gesloten. Twee

waren geen coffeeshops maar Turkse koffiehuizen. Volgens berichten uit de buurt en uit

de pers waren dit concentraties van Turkse heroïnehandel, waarbij er door sommige

figuren t.o.v. de buurt nogal intimiderend werd opgetreden. Sindsdien zijn er zoals de

politie meedeelt weinig problemen meer met deze takken van de Horeca. Dit beeld

wordt bevestigd door de wandeling in de buurt. In de aanloop bezoeken we eerst een
coffeeshop in de Admiraal de Ruyterstraat, sterk Marokkaanse sfeer, aantal vooral
Marokkaanse bezoekeis, rustige sfeer. Op het oog bokkige, verveelde puber, die paar

tafeltjes verder zit, komt spontaan suiker voor de koffie brengen. Daarna twee

coffeeshops in en om de hoek van de Hudsonstraat bezocht. Bij de eerste staat een
Surinamer achter de bar. Geheel heeft een beetje de sfeer van een jeugdcentrum,

gemeleerd, maar overwegend Hollands publiek, grote ruimte achter met biljart en

tafelvoetbal. De Surinamer maakt grappen met het publiek, de bezoekers hebben ook

hier kennelijk alle tijd.

Om de hoek van de Hudsonstraat een coffeeshop met een Hollander achter de bar.

Achterin de zaak zit een zeer gedegen conventioneel uitziend stel van tussen de 30 en

40 (relatie?)problemen te bespreken. Een kennelijke buurtbewoner, die achteloos een

aantal aanwezigen groet komt een beetje wiet kopen. Terwijl Udo en ik een potje zitten
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te schaken, wordt door twee ca. 25-30 jarige heren in lederen jacks een voorraad

cannabis afgeleverd. Voor zover we kunnen zien is het wiet, in twee plastic zakken. Er

wordt niet erg geheimzinnig mee gedaan. Ook hier is het verder bijzonder rustig. Er

heerst een bijzonder huiselijke sfeer, een kopje koffie kost f 1,25 en wordt geserveerd

met een grote bus suiker er naast. Voor ƒ 2.- wordt een broodje kaas verstrekt.
Begin van de Hudson-straat heeft een zeer allochtoon karakter, een sjouk met stalletjes

en winkels met hun spullen op straat. Veel vrouwen met hoofddoekjes en mannen in

exotische gewaden. In de buurt zijn verder ook een paar Turkse koffiehuizen. We

bezoeken er een en spelen (om niet op te vallen, sic) een potje Turks dammen. Zaak is

vol, alle tafeltjes bezet met Turken, die een potje kaarten, thee drinken. In het midden,

aan een ronde tafel zitten waarschijnlijk de belangrijkste gasten. Beter dan de anderen

geklede heren, die niet kaarten maar converseren en elkaar uitvoerig hun draagbare
telefoons demonstreren. Er hangt een bord met (mede) Nederlands opschrift in de zaak

dat drugs en vuurwapens verboden zijn. Ook voor de deur van het koffiehuis een
verzameling Turkse heren.

Op onze wandeling komen we twee geuniformeerde dames, 'buurtwachters', tegen. Die
blijken later de nood-politiepost op het Mercatorplein als uitvalsbasis te hebben.

Desgevraagd zeggen ze dat er helemaal niets bekend is van problemen met coffeeshops

in de buurt. Wel vertellen ze dat er wel eens klachten zijn over een coffeeshop in de

van Galenstraat. Kennelijk zijn ze wel goed geïnformeerd, want later horen we van de
politie immers het zelfde verhaal. Wandeling levert verder niets bijzonders op. In en

rond de Hudsonstraat ontdekken we niet meer dan 4 coffeeshops.

Coffeeshop Shake Up (stadsdeel Baarsjes)

(Volgens de politie en buurtwachters van de Mercator-buurt is dit dus momenteel de
enige coffeeshop in de buurt die problemen oplevert.)

De coffeeshop is gelegen in een drukke winkelstraat. Het pand heeft twee ruimten. Het

voorste gedeelte is de ruimte waar er gerookt wordt en de achterruimte doet dienst als
eetgelegenheid. De coffeeshop heeft een beperkte keuken (snacks en shoarma) die tot

zes uur open is. De shop heeft een beperkt assortiment softdrugs (1 soort hash (maroc),

en 2 soorten wiet (skunk/thai) en een groot assortiment snoepwaar. In de zaak hangt een

reclamebord dat aangeeft dat deze week, bij aankoop van fl. 25 aan softdrugs een gratis
consumptie wordt verstrekt. We kunnen de verleiding weerstaan en houden het bij de

thee en cola. Bij binnenkomst zijn we de enige bezoekers. Een rustig avondje denken

we, maar we worden gauw in onze rust verstoord door de stroom klanten die hun

rookwaar komen afhalen. Het publiek dat zijn softdrugs afneemt bij deze shop is divers,
zowel qua etniciteit als leeftijd.

Even denken we dat een vrouw met de leeftijd van tegen de 60, haar handtasje

vastgeklemd aan haar zijde, zich vergist heeft bij het betreden van de shop. Het blijkt

niet zo te zijn op een zelfverzekerde toon vraagt ze aan de barman 2 grammetjes. Stom
verbaasd en nog steeds wachtend op de woorden van de barman "mag het een ietsje

meer zijn mevrouw" zien we dat de vrouw haar rookwaar van de toonbank haalt en
veilig opbergt in haar handtas. De sluitingstijd van de coffeeshop is twaalf uur 's

avonds. Tot aan de sluitingstijd klinkt er een lekker reggae deuntje uit de luidsprekers.

Wat een vroege sluitingstijd zeggen we tegen de barman. "Ja": zegt deze vanwege de
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overlast moeten ze vroeg dicht. En ze voeren hun dagelijkse sluitingsritueel uit. Het
publiek laat zich zonder morren de tent uit sturen.
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Casus 3. Stadsdeel Oost

gesprek met dhr. v.d. M. (stadsdeel Oost) van het Meldpunt overlast

Het stadsdeel Oost hanteert een zogenaamd volumebeleid voor de coffeeshops. Dit
houdt in dat het aantal coffeeshop niet meer mag worden eerder minder. Er worden
geen vergunning meer verstrekt voor het beginnen van een coffeeshop. Moet er een

zaak dicht op last van de burgemeester dan komt in de plaats daarvan geen andere

coffeeshop. Het geschatte aantal coffeeshop in stadsdeel Oost is 15.
Volgens dhr. Hupkens leveren de coffeeshops in het stadsdeel Oost geen overlast op.

Een groter probleem zijn de snackbars, die zich niet houden aan de sluitingstijden.

Afgelopen zomer is er een rel geweest die heel gauw een racistisch karakter kreeg. Een
allochtone jongere werd geweerd uit een snackbar. Deze trommelde wat vriendjes op en

ging verhaal halen bij de snackbarhouder. Dit escaleerde, waardoor er groep

allochtonen stond tegenover een groep autochtonen.
De laatste tijd krijgen ze wat tips binnen over shoarmazaken die zich niet alleen bezig

houden met de verkoop van shoarma, maar ook met de verkoop van drugs. Ook in de

Afrikaanderbuurt en rond de metro (Wibautstraat) rondzwervende junks zijn een grote
bron van overlast. Volgens de heer Hupkens kan je heel goed merken dat ze bezig zijn
met schoonveegacties in de Bijlmer en in het centrum. En ook zwerven er vaak meer

junks op straat als die weer eens uit de metro gejaagd worden.

Verder zijn er in de buurt een aanzienlijk aantal drugspanden. De politie heeft een actief

beleid wat betreft de sluiting van deze panden. Maar het is onbegonnen werk. Een junk
stelt zijn pand graag beschikbaar als hij in ruil daarvoor gratis heroine ontvangt.

Van een van de coffeeshops in de buurt weet de politie dat die ook dient als een

ontmoetingsplaats voor junks die hun gestolen goed daar proberen te slijten. In de

zomer zijn er meer problemen met de openbare orde. Een ieder wil dan buiten staan.
Maar dan maakt het in Oost eigenlijk niet zoveel uit of je het nu hebt over een

snackbar, een coffeeshop of een gewoon café. ]

Coffeeshop The Prince (stadsdeel Oost)

Inrichting traditioneel coffeeshop, schaars verlicht, 1 flipperkast, 1 gokkast en 1
tafelvoetbalspel. Achter de bar hangen drie Marokkaanse mannen en een surinaamse

vrouw, die er wat junkachtig uitziet. Aan de tafel twee Surinaamse mannen die wiet

roken. Na enige tijd stapt de Surinaamse vrouw op. Later volgen de Surinaamse
mannen.

Na een half uur komen drie Marokkaanse mannen binnen en gaan verder door een deur

die toegang verschaft tot een soort opslagruimte. Wanneer ze weer in de klantenruimte
komen wisselen ze wat woorden met de barman en verdwijnen weer. Een kwartier
verschijnen ze weer.

Een medewerker van de plaatselijke broodjeszaak levert wat belegde broodjes af. Op

een gegeven moment stromen jeugdige Surinaamse jongeren binnen. Met voorgedraaide
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jointjes bevolken ze het tafelvoetbalspel en de gokkast. Af en toe loopt er een junk naar

binnen en kijkt of er een bekende aanwezig is. Er gebeurt verder niets, iedereen

vermaakt zich op wat landerige wijze. We gaan maar weg.
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Casus 4. Tilburg

Coffeeshops in Tilburg

bezoek op 6 mrt, gesproken met Mw. K.P. ambtenaar veiligheidszaken van de gemeente

Tilburg, excurie naar de Loven & Besterd buurt.

Gesprek met Liesbeth Leijssen

In 1992 is een gemeentelijk regeling met alle Tilburgse coffeeshops tot stand gekomen,
het convenant geheten. Het gaat in feite om een plaatselijke invulling van de landelijke

gedoogcriteria. Coffeeshops die zich aan de afspraken houden zijn 'gelegitimeerd' om

cannabis te verkopen en om ter plaatste te laten consumeren. Naast de coffeeshops zijn
de deelnemers aan de 'driehoek' hierbij partij. Deel van de afspraak is dat de politie

regelmatig het nakomen van de regels zal controleren. Afgezien van de AHOJG criteria

regelt het convenant de openingstijden (11uur door de week 12 uur in het weekend) en
enkele specificaties van 'overlast' (lawaai, stank, parkeren).

Gemeente heeft tegelijkertijd ook vestigingscriteria opgesteld voor 'nieuwe'
coffeeshops. Toepassing van deze criteria zal er toe leiden dat er bij wisseling van
eigenaars uiteindelijk 6 van de 16 coffeeshops over zullen blijven.

Aanleiding tot het opstellen van het convenant was verontrusting bij de bevolking m.b.t.

coffeeshops. Deze leidden tot de oprichting van een Stedelijk Platform Coffeeshops,
waar ook initiatieven werden genomen voor besprekingen met houders van coffeeshops.

Gemeente is hier ingesprongen en uiteindelijk heeft dit alles geleid tot de
convénantsregeling. Politie is daar actief bij betrokken. Alhoewel de soft drugs voor de
politie ook geen hoge prioriteit hebben heeft de politie op zich genomen om de

coffeeshops regelmatig te bezoeken/controleren en om altijd te reageren wanneer er
klachten etc. over de coffeeshops binnenkomen.

Na het instellen van het convenant is er een sterke toename van het aantal klachten over
coffeeshops geconstateerd. Kennelijk was de verwachting gewekt dat nu alle 'overlast'
zou worden opgelost, terwijl er in de perceptie van de burgers in feite niets
veranderde. Laatste tijd komen er weer minder klachten binnen.
Concentratie van problemen bestaat vooral in de Loven & Besterd buurt. Feitelijke
problemen zijn er eerder met een bar-disco waar een soort House-party's worden

gegeven, dan met de coffeeshops. Parkeeroverlast komt vooral van de winkels zelf en
van de Horeca in totaal. Probleem is ook dat er midden in dit buurtje bejaardenflats
zijn. Deze mensen ergeren zich vaak aan het uitgaansleven in de buurt. Politie

onderneemt serieus actie op klachten, maar tot dusver is er volgens de politie geen

enkele concrete aanwijzing dat serieuze problemen typisch door de coffeeshops worden

veroorzaakt. Er zijn bv. schietincidenten en vechtpartijen geweest, die (zijdelings) wel
met de bar-disco, maar niet met de coffeeshops te maken hadden.

Al met al zijn alle partijen redelijk tevreden met de regeling. De PG den Bosch was

aanvankelijk tegen het convenant omdat daarmee de coffeeshops min of meer zouden

zijn gelegitimeerd. Later werd de regeling in een vergadering van PG's (impliciet)

geaccepteerd. Het OM heeft tot dusver dan ook zeker niet dwars gelegen. Voorzover

bekend zijn er geen aanwijzingen van hard drugs of heling in de coffeeshops.
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Excursie ter plaatse:

In gesprek en in de stukken tekent zich een duidelijke "probleembuurt" af. Het gaat om

de Loven & Besterd buurt. In een gelijknamig buurtcentrum worden veel acties van de

buurt gecoordineerd, waarbij ook klachten die in de buurt leven m.b.t. 'overlast'.
Buurtwerkster M. Z. van de Stichting Buurtbeheer wordt veel genoemd.

De buurt Loven & Besterd bevindt zich direct ten Noorden van de spoorbaan, aan de

andere kant van het centrum van Tilburg. Een buurt met eenvoudige lage huisjes en her
en der nieuwbouw flatgebouwen van 3 of 4 verdiepingen. Er is een school in de buurt.
De buurt ligt ingeklemd tussen enkele brede, doorgaande autowegen. Maakt niet een

typisch verpauperde indruk.
Uit de rapporten blijken de meeste meldingen van overlast uit het blok Koestraat/Korte

Nieuwstraat te komen. Op een oppervlakte van ca. 500 m2 zie ik bij een snelle
wandeling vier coffeeshops, vier café's, 3 shoarma-zaken, een 'gay bar', een grote bar-

disco en een sportschool. In één van de coffeeshops zie ik typisch allochtone clientele.
Meest problematisch lijkt stukje rechthoek van beide genoemde straten. Op de hoek ligt

de grote bar-disco 'Atlantic' , daarnaast aan de ene kant een café met dichte gordijnen,
aan de andere kant twee coffeeshops. Pal naast de bar-disco bevindt zich volgens
meldingen van buurtbewoners en van de politie een 'drugspand'.
Kort bezoek gebracht aan de coffeeshop 'Paradise'. Deze ziet er een stuk toegankelijker
uit dan 'Atlantic' een paar huizen verder. 'Paradise' heeft een groot raam, met

onbelemmerd uitzicht naar binnen. Van de andere coffeeshop is het interieur volledig
aan het oog onttrokken door gordijnen en beschilderde ramen. Er zit ook een

ondoorzichtige deur in. De jeugdige clientele die ik zie in- en uitgaan lijken allemaal

Marokkaans.
Het verblijf in Paradise was volstrekt uneventful. Stuk of acht meest jeugdige bezoe-

kers, zeer rustige sfeer, twee jongens spelen tafelvoetbal, twee meisjes rollen een

jointje, één pelt achteloos twee briefjes van 100 uit haar portemonnee. Aan een tafeltje

tegen de muur zit een man van tussen de 40 en 50. Hij ziet er uit als een schaftende

bouwvakker, pakje brood en kop koffie er naast. Convenant hangt aan de muur, net als
prijslijst voor hasj en wiet. Voor het raam hangt een bordje om bezoekers aan te manen

hun fiets aan de overkant neer te zetten. Stoep van dit stukje straat is erg smal.

Aan de overzijde van het 'overlastblokje' bevinden zich twee flatgebouwen (bejaarden-

flats?). Hier zijn de handtekeningen voor de klachtenbrief aan de gemeente geworven.

Iets verder voor en achter de Shoarma-tenten en de Sportschool.

Gedocumenteerde klachten

Over deze buurt bestaat een klachtendossier dat berust op het gemeentehuis.
Klachtbrieven zijn gericht aan de gemeente, geschreven door Stichting Buurtbeheer,

door de Parochie Tilburg Oost, door de Ondernemersvereniging en door twee

buurtbewoners, mede ondertekend door ca. 70 andere buurtbewoners. Politie spreekt

van een "georganiseerde klachtenstroom".

Alle brieven zijn ongeveer gelijkluidend in hun klachten. Deze betreffen:

- hinderlijke 'samenscholing' , rondhangen van jongeren
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- belemmerde trottoirs

- consumptie van alcohol en soft drugs op straat (jongens staan buiten te blowen na
sluiting

van de coffeeshop
- verkoop na sluitingstijd
- parkeeroverlast

- schietincident(en) bij Atlantic

- een drugspand naast Atlantic
- een niet opgeruimd autowrak in de buurt van waaruit wordt gedeald
-troep in de plantebakken

- ruzies op straat

- geluidsoverlast (vooral van de bar-disco)
- vandalisme (auto's, lantaarnpalen)
- gebruikte spuiten gevonden

In de brief van de ondernemersvereniging en van de buurtbewoners wordt opgemerkt

dat er sinds de instelling van het convenant met de coffeeshops nog niets is verbeterd in
de buurt. De brief van de ondernemersvereniging klaagt over de slechte naam van de

buurt, ook vanwege de Shoarma tenten.

Genoemde klachten worden slechts zeer ten dele specifiek aan de coffeeshops
toegeschreven. Waarschijnlijk is het vooral een botsing van leefstijlen en bestemmingen

in de buurt. Enerzijds veel oudere bewoners en anderzijds een wat ruige stadse

uitgaaanscentrum. Het convenant heeft wellicht de verwachting gewekt dat het nu

allemaal rustiger zou worden in de buurt en dat is niet uitgekomen.
Uit de stukken blijkt dat bar-disco Atlantic de meeste overlast oplevert. Deze

gelegenheid heeft dezelfde (allochtone Turkse(?)) eigenaar als de coffeeshop Rhapsody?
Op verslag van buurtvergaderingen over de problemen, samen met politie en gemeente,
blijkt dat de buurt zich ergert aan het verkeersgedrag van deze eigenaar. Politie geeft te
kennen dat er zich geen concrete overtredingen door coffeeshops van de in het
convenant gestelde voorwaarden hebben voorgedaan.

Politie meldt onder meer het volgende aan de burgemeester:

" De irritatie c.q. overlast van de rondhangende jeugd heeft maar deels met de
coffeeshops te maken. M.i. is het beter om hier naar de concentratie van de gehele

Horeca te kijken: shoarmazaken, fritures, cafes en .... coffeeshops."

"Mijns inziens zijn er momenteel geen signalen, die wijzen op eventuele vrees voor

escalatie. De bewoners blijven overigens van mening dat er sprake is van een

concentratie van coffeeshops , die de hoofdoorzaak zijn van veel overlast en een slecht
imago van de straat."

(Het hele politiegebied centrum-noord omvat 43.000 inwoners, er vallen 9 coffeeshops
en 28 dealpanden onder.)

Gesprek met buurtcommittee en met buurtopbouwwerker M. Z.
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Gesprek met buurtcommittee en met buurtopbouwwerker M. Z.

Het kantoortje het 'buurthuis Loven-Besterd' waar we het gesprek voeren biedt

rechtstreeks uitzicht op twee coffeeshops aan de overzijde van de straat: Atlantic en

Paradise. We zien wat (meest jeugdige) bezoekers komen en gaan. Bij Atlantic blijkt
ook nu dat het in- en uitgaande publiek voornamelijk allochtoon is. Ik heb een gesprek

met twee vertegenwoordigers van het buurtcommittee en met M.Z. In de grote zaal van

het buurthuis zit een groep van ongeveer 40 (meest oudere) buurtbewoners te
klaverjassen. Zo te zien is er geen enkele allochtoon bij. De gesprekspartners

beschrijven hun buurt als een 'keurige' buurt, een vroegere welvarende winkelbuurt die

wat dat betreft een beetje is versukkeld. Er wonen 'gewone' mensen, die vaak een eigen
huis hebben. Er zijn niet overmatig veel werklozen of allochtonen. Een 'echte

probleembuurt' is het zeker niet.

Alle drie gesprekspartners verzekeren me uitdrukkelijk dat ik in "absoluut de beste"
coffeeshop (Paradise) ben geweest. "Als ze allemaal zo waren dan hoefden we hier

nergens over te praten." Eigenaar/exploitant van deze coffeeshop is ook geaccepteerd

als lid van de winkeliersvereniging en hij doet mee aan de voorbereiding van een
festiviteit van deze vereniging.

Coffeeshops (of in elk geval 'het probleem' er mee) blijken nog niet zo'n recent

fenomeen te zijn in Tilburg. Tot voor een jaar of vier was er eigenlijk niets aan de

hand. Daarna hebben zich in korte tijd in Loven-Besterd, maar ook in het centrum van
Tilburg, een flink aantal coffeeshops gevestigd. Er kwamen klachten over overlast van

die zaken en de buurt was bang dat er als maar meer coffeeshops bij zouden komen.
Buurtcommittee heeft zich daarom gevoegd bij het Tilburgse 'platform coffeeshops', dat

er uitdrukkelijk op was gericht om het verschijnsel in te dammen.

Wat was nu eigenlijk precies de overlast? Ten dele is het wel degelijk een botsing van

levensstijlen, een (lagere) middenklasse woonbuurt met betrekkelijk veel ouderen en de

vogels van diverse pluimage die de coffeeshop bevolken: vaak jong, vaak opzichtig
'niets omhanden', tamelijk vaak allochtoon. Eigenlijk is er gewoon een element van

ongenoegen van de buurt en een gevoel van bedreigd zijn door (de bezoekers van)

coffeeshops, wat moeilijk valt hard te maken. Dat geldt bv. sterk voor de oudere

buurtbewoners, maar het geldt net zo goed voor mensen die vlak bij coffeeshops hun

kinderen op school hebben.

Maar dan zijn er natuurlijk ook wel degelijk concrete klachten en echte overlast van
enkele coffeeshops:

-Er verschijnen auto's met harde muziek uit de ramen voor de coffeeshop. De chauffeur
laat zijn auto met draaiende motor en nog steeds de keiharde muziek zo ongeveer

midden op de weg staan en gaat naar binnen om wat te gaan kopen. Of hij parkeert zo

dat niemand er meer langs kan.

-Voor de coffeeshop gooien de bezoekers zonder meer hun fiets neer, mensen moeten
slalommen om er langs te kunnen.

-Er is vaak drukte rond de coffeeshop van allerlei types. Op mooie dagen (avonden)

kunnen dat een soort samenscholingen worden, die daar langdurig (verveeld en

lamlendig) rondhangen en een deel van de straat als het ware 'bezetten'. Je moet als het
ware spitsroeden lopen als je er langs wilt.
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-Er is vaak lawaai dat lang doorgaat. Aan sluitingstijden wordt de hand niet gehouden.

Nog midden in de nacht is het bv. een geloop van Atlantic naar Rhapsody. (Beide
tenten hebben de zelfde eigenaar)

'De buurt' was dan ook zeer enthousiast over het nieuwe coffeeshopbeleid dat de

gemeente Tilburg zo'n jaar of drie geleden aankondigde. De verwachting was dat er
door de politie streng zou worden toegezien op wangedrag van de coffeeshops en dat

die door de gemeente zouden worden gesloten als er toch nog overlast zou zijn. De
buurt had begrepen dat er een 'uitsterfbeleid' zou zijn, waardoor ze binnen afzienbare

tijd in elk geval van alle lastige coffeeshops zouden zijn verlost. Wat dat betreft is de
buurt diep teleurgesteld. Er is eigenlijk maar weinig veranderd. De politie komt meestal

wel als ze klagen, maar tegen de tijd dat ze er zijn dan kan de politie meestal niets meer
constateren. Er is nog steeds een veel te grote concentratie van shops in de buurt. Op

dit moment zijn er eigenlijk niet zo veel klachten, maar als het weer een (mooie) zomer

wordt, dan vrezen ze dat er wel veel overlast rond de coffeeshops zal ontstaan.

Alle drie zijn het er over eens dat er van de 7 coffeeshops in de buurt 4 weg zouden
moeten. Ze zijn het ook eens over de drie andere die wel zouden kunnen blijven omdat

dat eigenlijk wel nette tenten zijn. (Van de vier als 'slecht' aangemerkte coffeeshops
zijn er drie min of meer typisch allochtoon, twee van de drie 'goede' coffeeshops zijn

autochtoon). De bedenkingen tegen de 'foute' coffeeshops gaan in feite niet veel verder

dan de genoemde overlastproblematiek. Daarnaast maakt men zich alleen nog zorgen dat
er soms aan al te jeugdigen (scholieren) cannabis wordt verkocht. Men denkt niet dat er
in de lastige coffeeshops criminaliteit (criminelen) is geconcentreerd, of dat er ook hard

drugs worden verkocht. Ook het allochtone element speelt op zich geen rol voor het al

of niet acceptabel zijn van de shops.

Men meent dat de politie niet zo veel zin heeft om iets tegen de 'lastige' coffeeshops te
ondernemen omdat het voor hen in feite wel makkelijk is als lastige fenomenen een
beetje op één of enkele punten in de stad zijn geconcentreerd. Politie lijkt te vinden dat

de buurt maar gewoon moet zien te leven met die tenten. De politie is wel effectief

opgetreden tegen hard drugs problemen in de buurt. Naast Atlantic (café/bar/disco)

woonde in een huisje dat bij Atlantic 'hoort' (is in dezelfde kleuren opgeschilderd)
gedurende enige tijd iemand die handelde in hard drugs. Daar is door de politie een

eind aan gemaakt. Dit gold ook voor een samenscholing van (onder meer) hard drug

gebruikers in een parkje aan de rand van de buurt. Afgelopen zomer verscheen daar
opeens een concentratie van junkies, dealers, helers en bekende criminele randfiguren.

De vermindering van klachten over coffeeshops in de laatste tijd zou misschien ook wel

kunnen komen omdat de politie deze hardrugs toestanden heeft aangepakt.
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Casus 5. Utrecht

Gesprek met K. V. bijzondere wetten gemeente Utrecht

8 mrt. 1995

In Utrecht wordt een stringent coffeeshop-beleid gevoerd. Aanleiding hiertoe was een
toename van klachten uit de bevolking m.b.t. overlast van coffeeshops zo'n jaar of drie

geleden. In die tijd begon het aantal coffeeshops sterk toe te nemen van ca. 20 tot bijna

40. Vanuit het driehoeksoverleg is toen een structuur ontwikkeld om het

coffeeshopbeleid te coordineren. Ambtelijke overleggroep met deelnemers vanuit OM,

politie en gemeente komen geregeld (lx per kwartaal) ter beleidsontwikkeling bij elkaar.
Hiermee kon worden voortgeborduurd op het actieve Horeca-beleid dat in Utrecht altijd

is gevoerd. Besluit werd genomen om te trachten het aantal coffeeshops weer terug te

dringen tot een beheersbaar niveau. Tot aan de explosieve toename van het aantal
coffeeshops waren er in feite nooit ernstige klachten geweest.

Terugdringen van het aantal coffeeshops is gelukt. De meeste zijn gewoon op

natuurlijke wijze verdwenen. Coffeeshops waar ernstige bezwaren tegen waren zijn
gesloten. Er werden geen nieuwe Horeca-vergunningen afgegeven. Exploitanten moeten
Horeca-vergunning aanvragen als ze als café willen opereren (gebruik ter plaatse,
andere consumpties en savonds open). Anders gelden ze als winkel en met daarvoor
geldende sluitingstijden. Voor de Horeca-vergunning gelden de nieuwe vestigings- en

gedoogcriteria, zie onder. Een soort convenant stelsel zoals in Tilburg wordt in Utrecht
niet gewenst. Beleid wil de handen vrij houden om te allen tijde tegen de coffeeshops te

kunnen optreden. Op dit moment zijn er nog ongeveer 23 coffeeshops. Deze worden

minstens lx per maand door de politie (afdeling bijzonder wetten) gecontroleerd. De
huidige situatie lijkt beheersbaar. Over de nu bestaande coffeeshops zijn normaal
gesproken geen ernstige klachten.

Het streven van de gemeente is er zeker niet op gericht om alle coffeeshops te sluiten.

Dit wordt door geen van de participanten gezien als de ideale situatie. Erkend wordt dat
coffeeshops een belangrijke sociale functie kunnen hebben als een soort café voor

jongeren, dat soms onderdak biedt aan jeugdigen die anders op straat zouden zwerven

en problemen zouden kunnen geven. Ook de functie van coffeeshops voor de scheiding

van de werelden van hard en soft drugs wordt wel degelijk erkend. Beide functies van

de coffeeshop kunnen echter alleen worden gerealiseerd indien er streng wordt toegezien
op het reilen en zeilen van die gelegenheden.

In Utrecht wordt ook expliciet rekening gehouden met de belastbaarheid van de buurt

bij het al of niet gedogen van coffeeshops. Zo wordt bv. aan de Amsterdamse Straatweg
geen (nieuwe) vestiging van coffeeshops toegestaan.

Overlast is vaak niet zo makkelijk vast te stellen. Er moet een onderscheid worden

gemaakt tussen 'subjectieve' en 'objectieve' overlast. Tot de eerste categorie behoort het
bestaan van onlustgevoelens over de buurt als zodanig en over de confrontatie met

afwijkende en vaak negatief beoordeelde levensstijlen: werkloze (allochtone) jongeren,

stonede types die de coffeeshops uitkomen. Vaak worden coffeeshops door de

buurtbewoners ook verward met de harddrugsscene, drugspanden etc. Illustratief is dat
rond de genoemde Amsterdamse Straatweg nogal wat klachten over coffeeshops
binnenkomen, terwijl die daar nauwelijks zijn.



25

Maar er bestaat ook wel degelijk 'objectieve' overlast van de coffeeshops. Jongens die

daar de hele dag rondhangen en die soms vervelend, lastig en bedreigend zijn voor
buurtgenoten. Auto's die met draaiende motor voor de zaak staan te wachten, lawaai en

vervuiling. Als bestuurder (en politie) moet je dus altijd zien te schipperen tussen de al

of niet terecht klagende burger en de doelstellingen van het drugsbeleid. Je komt er niet
met voor jezelf eenvoudig vast te stellen dat je geen principieel bezwaar hebt tegen

cannabis en coffeeshops.

R. D. hoofd politieafdeling Bijzondere Wetten

Heeft geen tijd voor gesprek over de coffeeshops, maar verleent wel toegang tot het
totale dossier. Volgens hem zijn er op dit moment geen coffeeshops die er als extreem

problematisch uitspringen. Er zijn dossiers over ca. 25 coffeeshops, 17 daarvan heb ik
doorgenomen. Overlast, klachten van buurtbewoners zijn daarin in vier gevallen
vermeld. Een grote meerderheid van de shops wordt geëxploiteerd door Marokkaanse

eigenaars. Hoogstens drie of vier hebben een autochtone Nederlandse
eigenaar/exploitant. Uit de 17 dossiers blijken in 5 gevallen verdenkingen van
hardrugshandel (XTC en soms ook coke) in of vanuit de coffeeshop. Dit heeft echter

geen enkele keer geleid tot een PV. (Bv. de coffeeshop 'Tropics' is verdacht. Het

dossier vermeld dat er vijf keer is gepost, zonder dat er iets onregelmatigs werd
geconstateerd.) Ook in 5 gevallen wordt melding gemaakt van verkoop aan jeugdigen.

Bij drie dossiers wordt vermeld dat er in de coffeeshop regelmatig bekende criminelen
c.q. dealers komen, in één geval bestaat de verdenking dat er in de shop heling plaats

vindt.

Beleidsnota's

nota van de ambtelijke werkgroep sept. 93

Ontwikkeling van de coffeeshops in Utrecht wordt geschetst. Situatie dreigt in 1992 uit

de hand te lopen. Veel klachten, vooral vanwege de nieuw gevestigde coffeeshops.

Naast de overtreding van de gedoogcriteria wordt genoemd: heling, wapenbezit,

verweving met criminele activiteiten (groeperingen). Een officieel vergunningen-stelsel
of vaststelling van maximumaantal coffeeshops wordt afgewezen. Exploitanten zijn

verplicht een Horeca-vergunning aan te vragen, tenzij ze als winkel willen functioneren.

Evaluatie-notitie verkooppunten softdrugs d.d. 23-8-94

Aangescherpt beleid vanaf 1-10-93. Is in feite gericht op het tegengaan (ontmoedigend)

van nieuwe vestigingen. Vestigingcriteria ongeveer gelijk aan die in Tilburg. Aantasting

van woon- en leefklimaat is een extra gedoogcriterium boven de bestaande AHOJG. In

het laatste jaar zijn er vijf aspirant aanvragers van een Horeca-vergunning voor een

nieuwe coffeeshop geweest. Uiteindelijk hebben ze allen afgezien van het vestigen van
een coffeeshop.

Onderzoekrapporten over coffeeshops in Utrecht
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Onderzoekrapporten over coffeeshops in Utrecht

Nicole Maalste: Cannabis in Utrecht, Van Koffieshop tot Hennepwinkel deel 1 en deel 2

Het onderzoek geeft een globale beschrijving van de geschiedenis van het fenomeen

coffeeshops in Utrecht, het biedt een typering van coffeeshops naar klantenkring en
(sociale) functies en het beschrijft de consequenties van het in Utrecht gevoerde beleid

voor het functioneren van de coffeeshops. Dit laatste geschiedt mede op basis van met

coffeeshop-houders gevoerde gesprekken.

In grote lijnen wordt in deze rapporten het beeld bevestigd dat er in Utrecht in wezen
weinig problemen zijn met de coffeeshops. Overlast voor de buurtbewoners,

criminaliteit in en rond coffeeshops (zoals bv. heling), de beschikbaarheid van hard
drugs en de toegankelijkheid voor al te jeugdigen, het wordt allemaal wel eens genoemd
in verband met één of andere coffeeshop in Utrecht, maar uitsluitend bij wijze van

betrekkelijk zeldzame uitzondering. M.a.w. er is bij de Utrechtse coffeeshops geen
sprake van een voor ondernemingen in de Horeca-branche uitzonderlijke mate van
problematiek.

Volgens dit rapport bestaan er echter wel grote problemen voor de coffeeshops zelf.
Voor een geregelde aanvoer van cannabis (voor hasjisj geldt dit eerder dan voor wiet,

volgens M. kopen veel coffeeshop-houders daarom liever (Neder)wiet dan hasjisj)
moeten de exploitanten wel contact onderhouden met meer of minder criminele kringen.

Veel coffeeshop-houders willen zichzelf het liefst beschouwen als normale ondernemers

met een respectabele broodwinning. "Nederlandse coffeeshopexploitanten hebben een
behoefte aan erkenning ontwikkeld die in de 'normale' drugswereld niet voorkomt. Het

jarenlang functioneren in een gedoogbeleid heeft hen het idee gegeven dat zij 'normale'
ondernemers zijn."

Veel van de Utrechtse coffeeshop-houders zouden daarom graag op basis van

wederzijdse afspraken en een soort 'vergunning' van stadsbestuur/politie werken. Het
stuit ze tegen de borst dat ze altijd argwanend bejegend worden, dat regels eenzijdig

worden opgelegd en dat er nooit met hen wordt overlegd over een voor iedereen
acceptabele gang van zaken.

Het recentelijk strenger geworden Utrechtse beleid stelt coffeeshop-houders soms voor

moeilijk op te lossen problemen. Algemeen wordt de verhoogde leeftijdsgrens van 18

jaar als irreëel gezien, terwijl er met een strikte hantering van de 30-gramsregel in het

geheel niet valt te werken. Dit laatste schijnt echter in Utrecht redelijk te zijn opgelost

door een soort stilzwijgende afspraak met de politie dat er van een handelsvoorraad tot
1 kg. geen probleem wordt gemaakt indien er verder geen aanleiding voor de politie is
om in te grijpen. De verlaging van de leeftijdsgrens leidt er volgens de coffeeshop-

houders toe dat ze vervelende en sfeerbedreigende maatregelen in hun zaak moeten tref-

fen en dat er buiten hun deuren in cannabis dreigt te worden gehandeld door en met

jeugdigen. Dit slaat dan weer op hen terug, terwijl ze daar niets aan kunnen doen.
In Utrecht is een (op zich inventieve) bestuurlijke oplossing gekozen, die vooral

effectief kan zijn om overlast tegen te gaan. Op kwetsbare punten wordt in plaats van

een horeca-vergunning een winkelvergunning afgegeven voor coffeeshops. Maalsté
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beschrijft hoe daarmee de positieve sociale functies van de coffeeshop in gevaar kunnen

komen'.
Coffeeshops zijn niet alleen en vaak zelfs niet vooral plaatsen waar soft drugs kunnen

worden gekocht en gebruikt. Ze dienen ook als ontmoetingsplaatsen, als huiskamer, als

'jeugdhonken' voor jongeren die niet door de georganiseerde jeugdwelzijnsinstellingen
worden bereikt, als sociëteit voor ('alternatieve' maar niet sociaal-problematische

subculturen en als rustpunt en toevluchtsoord voor 'outcasts'. In het rapport wordt sterk

de nadruk gelegd op de beschermende en verzorgende functies die coffeeshops hiermee

kunnen vervullen. De keerzijde hiervan is uiteraard dat het onderdak bieden aan

marginale groepen tegelijkertijd juist problemen van overlast en criminaliteit (voor de

omgeving) kan oproepen. Er lijkt dus sprake van een klassiek dilemma, coffeeshops met

een concentratie van 'randgroepen' liquideren betekent dat de problemen zich op straat

en voor de snackbar gaan manifesteren, dergelijke coffeeshop tolereren kan betekenen

dat er 'vrijplaatsen' voor maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag ontstaan.

)In het rapport wordt een soort typologie gegeven aan de hand van de
sociale functies/aard van de clientele van coffeeshops. Het draait
vooral om de functie als ontmoetingsplaats. De 'gespecialiseerde' en
de 'traditionele' coffeeshop worden sterk bepaald door de klassieke
softdrugscultuur ('hippies'; alternatievelingen; love & peace in your
heart). De zakelijke 'hennepwinkel' voor toeristen en voorbijgangers.
De 'buurt' coffeeshop die deels als een gewoon café/koffiehuis
functioneert. De 'huiskamer' voor meer of minder deviante 'outcasts'
en de ethnische variant van de huiskamer voor bv. Marokkanen en
Turken. Het zal duidelijk zijn dat de laatste twee typen, als
'vluchthaven' functionerende coffeeshops, in principe het meest
problematisch zijn, zowel m.b.t. overlast als m.b.t. criminaliteit.



4 Discussie

4.1 Een analyse van coffeeshops-problematiek aan de voordeur

Vaak gelden gelegenheden waar cannabis wordt gebruikt en verkocht per definitie als
verdacht of problematisch. Gelet op het feitelijke functioneren van een deel van dit
Horeca-segment lijkt dit lang niet altijd terecht. Rondkijkend en pratend met mensen in

de omgeving van coffeeshops zien we ook gelegenheden die net als café's 'normale' en
deels ook positief te waarderen, sociaal integratieve functies vervullen. Functies die

vergelijkbaar zijn met die van normale buurtcafé's en jongerencentra.

Mogen er enerzijds geen gronden zijn voor een algehele verkettering van de
coffeeshopsbranche, net zo min is er reden om coffeeshops heilig te verklaren. Dit
laatste gevaar lijkt overigens bij de huidige stemming ten opzichte van coffeeshops niet

zo groot. Coffeeshops zijn niet per definitie bonafide omdat hun bestaan een exponent
is van Nederlandse tolerantie en van een drugsbeleid dat tot dusver, zeker waar het de

effecten op volksgezondheid en welzijn betreft, betrekkelijk algemeen voor verstandig

wordt gehouden. Ook uit een vluchtige oriëntatie op de dagelijks zichtbare

werkelijkheid van de coffeeshops, blijkt dat dit Horeca-segment naast een 'normaal' en

respectabel ook een min of meer ernstig verloederd gedeelte kent. In het laatste geval

leveren coffeeshops hinder en overlast op voor de buurt. Soms kan worden gevreesd dat
er ook hard drugs (i.c. cocaïne) worden verkocht. Min of meer verloederde
gelegenheden dienen soms als onderdak en (daarmee) als uitvalsbasis voor een criminele

sub-cultuur. In dergelijke coffeeshops wordt geheeld, er worden criminele plannen
beraamd. Aldus dreigt er een vicieuze cirkel te ontstaan: een louche zaak trekt louche

publiek aan. Exploitant en cliëntèle hebben beide belang bij het in stand houden van
deviante normen. Overlast, onverschilligheid en a-sociaal gedrag ten opzichte van de
buurt zijn dan de min of meer onvermijdelijke consequenties.
Gezien de aard van de populatie in problematische coffeeshops is het niet verwonderlijk

dat deze gelegenheden aanleiding geven tot onveiligheidsgevoelens. Dat een deel van de
coffeeshopswereld verloederd is en terecht aanleiding geeft tot zorg over criminaliteit en

overlast impliceert niet dat dergelijke problemen specifiek zijn voor gelegenheden waar

cannabis wordt verkocht en gebruikt. Louche Horeca-gelegenheden, waar wordt geheeld

en die een criminele sub-cultuur herbergen, bestonden lang voordat de eerste coffeeshop
in Nederland zijn deuren opende. Ook uit de voorliggende case-studies blijkt dat

coffeeshops-problemen en 'normale' café-problemen binnen een bepaalde stadsbuurt

vaak één complex vormen. In deze zin zijn problemen met coffeeshops te beschouwen

als een variant van problemen rond de Horeca en het stadse uitgaansleven.2 Het lijkt

2Overigens mag worden aangenomen dat de criminele contaminatie van de coffeeshopswereld sterker is dan bij

'gewone' café's, eenvoudig omdat ze vanwege hun aanvoer aan de 'achterdeur' ten dele zijn aangewezen op illegale

aanvoerkanalen. Ongetwijfeld zullen deze lang niet altijd kieskeurig zijn in de aard en werkwijzen van hun
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dan ook terecht als overlast- en leefbaarheidsproblemen lokaal vooral door middel van
Horeca-beleid worden aangepakt.
In een aantal gevallen is het ongetwijfeld noodzakelijk om de cirkel voor de verklaring

van problemen met coffeeshops en gewone café's nog wijder te trekken. Coffeeshops en
probleemcafé's vinden we vaak in verkommerde stadsbuurten met een inherent hoog

niveau van sociale problemen van allerlei aard. Heling en criminaliteit in Horeca-
gelegenheden (waaronder coffeeshops) reflecteren een hoog niveau van criminaliteit,

afgebroken schoolcarrières, werkloosheid, (etnische) marginaliteit en geringe

conventionele maatschappelijke participatie. Algemene gevoelens van onlust en
verontrusting, bijvoorbeeld bij de oudere buurtbewoners, zijn in deze sociale
omstandigheden min of meer vanzelfsprekend. Tegen deze achtergrond is het zeker

aannemelijk dat veel voorkomende ongenoegens binnen een woon- en leefcultuur (angst

voor criminaliteit, overlastervaringen etc.), ten onrechte exclusief worden toegeschreven

aan coffeeshops. Deze lenen zich daartoe goed omdat ze, in een situatie van complexe
en diffuse sociale problematiek, tastbaar en zichtbaar aanwezig zijn.

Betrekkelijk veel coffeeshops zijn eigendom van of worden geëxploiteerd door personen

uit (vooral) Mediterrane minderheidsgroepen. In deze gevallen zien we ook vaak een
concentratie van allochtone jongeren onder de bezoekers. Ook deze etnische identiteit
heeft een sterk buurtgebonden karakter. Concentraties van coffeeshops vinden we vaak

in problematische buurten, met een sterk allochtoon bevolkingselement. Het relatief
sterk allochtone element in het (problematische deel) van de coffeeshopwereld is vooral
een symptoom van de marginale maatschappelijke positie van allochtone

minderheidsgroepen. De veronderstelde wildgroei van coffeeshops in de laatste ca. 10
jaar is ongetwijfeld het gevolg van het ongereguleerde karakter van dit Horeca-segment.

Er bestonden meestal geen vestigingsvoorwaarden of vergunningen. 'Iedereen' kon in
principe vrijwel 'overal' een coffeeshop opzetten. Het ligt voor de hand dat deze kansen

op de markt relatief meer zijn aangegrepen door allochtonen, waar deze in andere (meer

conventionele, gereguleerde) sectoren van de markt relatief veel moeilijker aan bod
komen.

4.2 Enige overwegingen voor het beleid

Eventueel streng en mogelijk repressief optreden tegen een verloederd deel van de

coffeeshopsswereld hoeft niet te worden begrepen als een terugkeer naar puur
prohibitionistisch drugsbeleid. Integendeel, het 'opschonen' van dit Horeca-segment kan

heel goed worden gezien als een verstandige manier om het Nederlandse drugsbeleid te

kunnen voortzetten. Door het dichttimmeren van louche coffeeshops worden de

symptomatische verschijnselen mogelijk vooral verplaatst en niet opgelost. Het zou
echter wel de redding van de tot dusver in Nederland nagestreefde 'normalisering' van

soft drugs kunnen betekenen.

Reductie van het aantal coffeeshops is waarschijnlijk een belangrijke voorwaarde voor
het respectabel kunnen functioneren van dit Horeca-segment. We hebben al eerder

illegaliteit. Aan de achterdeur van de coffeeshops loert het gevaar dat deze gelegenheden (semi-publieke) voorposten

worden van criminele en sociaal-economisch machtige groeperingen. Zoals in de inleiding al gezegd kunnen we

hierover door de beperking van onze methode geen uitspraken doen.
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vastgesteld dat er bij een te groot aanbod economisch te weinig overlevingskansen zijn

voor coffeeshops met een respectabele bedrijfsvoering. Er onstaat dan een sterke

verleiding voor exploitanten van coffeeshops om op onoorbare wijze geld te verdienen.
Wildgroei van coffeeshops werkt de kans op verloedering van dit Horeca-segment in de

hand.

Voor beleidsmatige beheersing van coffeeshops is een reëel inzicht geboden in de

noodzakelijke condities voor het bestaan van respectabele coffeeshops. Direct hiermee
verbonden is de vraag naar de praktische realiseerbaarheid van dergelijke condities. Zo

is het irreëel om een respectabel functioneren van coffeeshops en een tegenover

autoriteiten loyale opstelling van coffeeshops te verwachten indien er irreële eisen aan
coffeeshops worden gesteld. Een strikte 30-grams regel is zeker irreëel. Wellicht geldt

het zelfde voor de leeftijdsgrens van 18 jaar. Maar ongetwijfeld nog belangrijker is dat
er een alternatief wordt ontwikkeld voor de afhankelijkheid van coffeeshops van

criminele leveranciers. Voor één en ander is intensief onderzoek noodzakelijk. Het

'convenant' met coffeeshops in Tilburg zou kunnen worden gezien als een experimentele

poging om dergelijke vragen in de praktijk te beantwoorden.

In een respectabele coffeeshop zou idealiter iemand achter de bar moeten staan die zich

geroepen voelt om spijbelaars naar school terug te sturen. Dat valt alleen te verwachten

indien de coffeeshophouder zich niet zelf als een outcast hoeft te beschouwen.
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