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I 	lnleiding 

Het ontstaan van coffeeshops in ons land is een direct gevolg van het 
Nederlandse drugsbeleid zoals dat vanaf het begin van de jaren zeventig is 
ontwikkeld. Het bestaan van dit 'half-legale' horecasegment is mogelijk 
geworden dankzij de door het drugsbeleid gecrederde ruimte voor de con-
sumptiemarkt van cannabis. De hieropvolgende sterke groei van het aantal 
coffeeshops lijkt allereerst het gevolg van een normaal proces van economi-
sche marktwerking. Volgens de heersende economische wetten is het 
normaal en vanzelfsprekend dat zich voor de toegestane aanbieding van 
gevraagde goederen en diensten een bovengronds commercieel 
marktsegment ontwikkelt. Doordat verkoop- en gebruiksplekken voor 
cannabis zich bevinden op een grensgebied van legaliteit en (morele) 
conventionaliteit hebben coffeeshops echter een fundamenteel andere 
maatschappelijke positie dan andere instellingen met een café-slijterijfunctie. 
Problemen van allerlei aard zijn inherent aan de 'pseudo-legaliteit' van de 
coffeeshops-branche. 

Met betrekking tot coffeeshops heeft zich een soortgelijk proces 
voorgedaan als bij de aanbieding van andere goederen en diensten, die 
moreel meer of minder omstreden zijn en die deels nog steeds onder de 
strafwet vallen. Er zijn publiek toegelaten markt- en verzamelpunten 
ontstaan, waar per definitie met een scheef oog naar wordt gekeken. Daar 
komt bij dat moreel en strafrechtelijk omstreden concentratiepunten over het 
algemeen geen conventioneel 'doorsneepubliek' zullen aantrekken. Om deze 
redenen behoren spanningen en conflicten onverbrekelijk bij het bestaan van 
dergelijke plekken in de samenleving. Dit geldt voor coffeeshops net zo 
goed als voor bijvoorbeeld gokcentra, sexhuizen en sexshops. 

Zolang de half-legale en moreel omstreden status van cannabis 
voortduurt zal het daarom niet goed denkbaar zijn dat coffeeshops kunnen 
bestaan zonder dilemma's en tegenstrijdigheden. Wellicht kan een analogie 
worden aangewezen met de maatschappelijke ontwikkeling van een geheel 
ander fenomeen, dat zich echter net als cannabis bevindt (beyond) in de 
overgangszone van legaliteit en moraliteit. Tot aan ca. 1960 was abortus een 
sterk gecriminaliseerde handeling. Het gold als een voor alle partijen zeer 
riskante handeling, bedreven in een obscure marge van de samenleving. In 
de overgangsfase wat betreft legaliteit en moraliteit rond 1970 kon op veel 
groter schaal medisch verantwoorde abortus worden uitgevoerd in 
gespecialiseerde abortusklinieken, die soms (terecht of ten onrechte) in een 
kwade reuk stonden en werden verdacht van medisch onethisch winstbejag. 
De formele legalisering en regulering in het begin van de Zeventiger jaren 
heeft tenslotte een eind gemaakt aan de onduidelijke en (maatschappelijk, 
medisch en politiek) omstreden situatie rond de abortusklinieken. Integratie 
van genormeerde abortus in de normale gezondheidszorg is de op dit 
moment meest gangbare situatie. 



De recente drugsnota biedt echter geen uitzicht op soortgelijke ontwikkeling 
voor de coffeeshops (Min. v. VWS e.a., 1995). Dit Horeca-segment krijgt 
in de afzienbare toekomst geen legaal gereguleerde status. Anderzijds wordt 
ook niet afgekoerst op het beeindigen van de gedoogde commerciele 
consumptiemarkt. Er lijkt dus al met al weinig aan de status quo van 
pseudo-legaliteit te veranderen. In deze maatschappelijk en legaal paradoxale 
situatie dient daarom ook in de afzienbare toekomst een werkbaar evenwicht 
te worden gevonden tussen enerzijds de volgens de principes van het 
Nederlandse drugsbeleid wenselijk geachte 'normalisering' van het gebruik 
van cannabis en anderzijds de beheersing van ongewenste ontwikkelingen bij 
de distributie van cannabis. 

De coffeeshops vormen zonder twijfel een van de belangrijkste en 
moeilijkste (in termen van complexiteit en tegenstrijdigheid) beheersingspro-
blemen binnen het Nederlandse drugsbeleid. De centrale doelstelling van een 
onderzoekprogramma naar coffeeshops dient bij dit gegeven aan te sluiten. 
Onderzoek zal inzicht moeten geven dat bruikbaar is voor de explicitering 
van beleidsdilemma's. Mogelijke (waarschijnlijke) consequenties van 
beleidsopties voor de regulering van de consumptiemarkt voor cannabis 
zullen op basis van onderzoek moeten kunnen worden verhelderd. 

In algemene zin zal coffeeshop-onderzoek antwoord moeten geven op de 
volgende typen van vragen: 

- de gewenste en ongewenste effecten van de pseudo-legale consumptiemarkt 
voor cannabis in termen van volksgezondheid, jeugd en jongerenbeleid, 
openbare orde en criminaliteit. 

- de identificatie van de belangrijkste problemen bij het functioneren van dit 
horecasegment. 

- de mogelijkheden om door beleid dergelijke problemen te 
beheersen/verminderen. 

- alternatieven voor de huidige organisatie van de consumptiemarkt voor 
cannabis. 
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2 Coffeeshop-onderzoek in de 

context van risicoverminderend 

drugsbeleid 

De opzet van een onderzoeksprogramma voor coffeeshops, zowel als de 
beoordeling van de resultaten van dergelijk onderzoek dienen te worden 
geplaatst binnen de context van het Nederlandse drugsbeleid. Beleidspriori-
teiten en criteria voor 'succes' en 'mislukking' zijn niet vanzelfsprekend, 
maar vloeien voort uit de politiek/maatschappelijke keuzes die in het sociale 
en justitiele drugsbeleid worden gemaakt. 

Binnen de doelstellingen en vooronderstellingen van klassiek prohibi-
tionistisch drugsbeleid gelden geheel andere prioriteiten en daarmee ook 
wezenlijk andere onderzoeksvragen dan binnen het Nederlandse 'normali-
serende' en op vermindering van schadelijkheid gerichte drugsbeleid. In de 
drugspolitieke context van de VS zou een onderzoek naar de beheersing van 
de cannabismarkt vooral zijn gericht op de vraag naar de effecten op 
verspreiding van cannabisgebruik. In de Nederlandse context gaat het om 
een veel complexere vraagstelling. We komen hier nog op terug. 

Dit betekent dat onderzoek naar coffeeshops een plaats krijgt binnen het 
(internationaal gezien) 'liberate' Nederlandse beleid ten aanzien van het 
gebruik en de distributie van cannabis. Onderzoek dient inzicht te geven in 
de functionaliteit of dysfunctionaliteit van coffeeshops binnen het kader van 
de belangrijkste doelstellingen van het Nederlandse drugsbeleid. We kunnen 
er van uitgaan dat coffeeshops een belangrijke rol spelen bij de verspreiding 
van cannabisgebruik, bij de relatie tussen de werelden van 'hard' en 'soft' 
drugs, bij de psycho-sociale consequenties van het gebruik van cannabis en 
bij leefbaarheids- en criminaliteitsproblemen in woonbuurten. Het ligt voor 
de hand dat al deze aspecten (uiteindelijk) aandacht krijgen in een onderzoek 
naar het functioneren van coffeeshops. 

De vaststelling van onderzoekprioriteiten en de interpretatie van onder-
zoeksuitkomsten dient dus te geschieden aan de hand van de primaire doel-
stellingen die gelden bij het gedoogbeleid dat t.a.v. coffeeshops wordt 
gevoerd. Wat is de relevantie van coffeeshops voor de belangrijkste risico-
factoren die in voor het Nederlandse (soft)drugsbeleid in aanmerking 
worden genomen? Deze vraag zal in de paragrafen 111.2 en 111.3 nader 
worden uitgewerkt. Eerst gaan we in op enkele theoretische aspecten van 



risicobeheersing die aan het toelaten van coffeeshops ten grondslag hebben 
gelegen. 

2.1 De ratio van een 'liberaal' cannabisbeleid 

In de eerste helft van de jaren 70 ontwikkelde zich het oordeel dat de 
relatief beperkte risico's van cannabis een minder stringente controle van dit 
middel zou toelaten. Zoals bekend wordt bij de herziene opiumwet van 1976 
een onderscheid gemaakt tussen enerzijds cannabis en anderzijds overige 
illegale drugs. De minder stringente controle van marihuana en hashish is 
gegrond op een beleidspolitieke risico-analyse. Volgens de ratio van de 
herziene opiumwet staan illegale middelen primair onder de werking van de 
strafwet om de maatschappij te beschermen tegen de volksgezondheids risi-
co's en de sociale risico's van het gebruik en de distributie van deze 
middelen. In de maatschappelijke en parlementaire discussie rond de 
totstandkoming van de herziene opiumwet werd een betrekkelijk brede 
consensus bereikt met betrekking tot de risico's van cannabis (de Kort, 
1995; Stichting Algemeen Centraal Bureau voor de Geestelijke 
Volksgezondheid, 1971; Werkgroep Verdovende Middelen, 1972; Maalste 
1993). Deze hield in dat cannabis niet hoeft te worden gerekend tot de 
middelen die maatschappelijk "onaanvaardbare risico's" met zich 
meebrengen. 

Doorslaggevend voor dit oordeel zijn de inherente gezondheidsrisico's 
van cannabis. In vergelijking tot andere legale of illegale als genotmiddelen 
gebruikte stoffen wordt cannabis beschouwd als weinig schadelijk. Op grond 
van psycho-medische inzichten worden de volgende gezondheidsrisico's van 
druggebruik onderscheiden: 

- toxiciteit van het middel (i.c. de organische schade ten gevolge van 
langdurig en/of intensief gebruik) 
- acute effecten op het bewustzijn van het middel (i.c. mogelijk sociaal 
problematisch gedrag 'ten gevolge' van de intoxicatie) 
- verslavende werking en misbruikpotentiaal van het middel (i.c. het gevaar 
van overmatig gebruik ten gevolge van lichamelijke en/of psychische 
afhankelijkheid van het middel). (Byck, 1991) 
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Medio zeventiger jaren werd het oordeel gevestigd dat cannabis op al deze 
punten als betrekkelijk onschuldig uit de bus komt. Begrepen in relatie tot 
de risico's van andere (traditionele en legate genotmiddelen) lijkt dit oordeel 
sindsdien niet fundamenteel te zijn herzien. Alcohol geldt onverminderd als 
een riskant en verleidelijk genotmiddel met een hoog verslavingspotentieel. 
De gezondheidsrisico's van tabak worden als veel ernstiger beschouwd dan 
20 jaar geleden het geval was. Naar analogie hiervan worden gelden ook de 
gezondheidsrisico's van het roken van cannabis als ernstiger dan in de 
zeventiger jaren werd aangenomen. Dit wordt echter weer gerelativeerd 
door het feit dat tabak doorgaans in veel grotere hoeveelheden wordt 



gerookt dan bij cannabis gebruikelijk is. Hierdoor zal de schadelijkheid van 
gerookte cannabis voor longen en hart relatief beperkt zijn. Tenslotte bestaat 
er nog een aantal omstreden en vooralsnog onbewezen veronderstellingen 
dat langdurig gebruik van cannabis schadelijke effecten zou kunnen hebben 
op lichamelijke functies, zoals het afweersysteem en de vruchtbaarheid (van 
mannen) (Hollister, 1986; Nahas & Latour, 1992; Neeteson, 1992; Christie 
& Chesher, 1994). Wat betreft de bekende en erkende (lichamelijke) 
gezondheidseffecten geldt cannabis dus nog steeds als weinig riskant. 
Doorgaans wordt aangenomen dat het zelfde geldt voor risico's voor de 
geestelijke gezondheid ten gevolge van cannabisgebruik. Wellicht moet hier 
echter een uitzondering worden gemaakt voor excessief cannabisgebruik 
door personen met een zekere predispositie voor psychische ontregeling. 
Recent zijn er studie bekend geworden waarbij een samenhang is aangetoond 
tussen psychotisch gedrag en (excessief) cannabisgebruik. Mogelijk zouden 
psychotische episoden kunnen worden getriggered door het intensieve 
cannabisgebruik (Linszen e.a. 1995; Clark 1994; Gruber en Pope, 1994; 
Verheul en Kerssemakers, 1994). 
Aan de andere kant bestaat er in vergelijking met de periode waarin het 
gedogen van cannabis (beleidsmatig) zijn beslag kreeg waarschijnlijk meer 
zorg over het misbruikpotentieel van cannabis. Met name geldt dit met 
betrekking tot de psycho-sociale ontwikkeling van adolescenten die intensief 
cannabis gebruiken. Sterker dan twintig jaar geleden wordt gevreesd dat de 
roes en de sub-cultuur van het cannabisgebruik jeugdigen al te gemakkelijk 
gelegenheid bieden om te vluchten voor het (pijnlijke) proces van volwassen 
worden. Dit problematische aspect van coffeeshops komt by. pregnant naar 
voren in een artikel in de NRC van 8 april 1995. Er wordt in beschreven 
hoe een deel van de Amsterdamse middelbare schooljeugd (ten dele tijdens 
de schooluren) 'onderduikt' in coffeeshops en daarmee een groter risico 
loopt dat school en opleiding ontijdig worden beeindigd en dat (bijgevolg) 
de sociale ontwikkeling van de jeugdige vaste klanten van coffeeshops stag-
neert. Deze zorg lijkt op dit moment terecht een belangrijke rot te spelen 
voor de beoordeling van de coffeeshops (Noorlander, 1992; Neeteson 1992; 
Linders, 1995; 
Tenslotte is het aannemelijk dat, in het geval sprake is van een deviante 
ontwikkeling in de adolescentiefase, een complexe relatie kan bestaan tussen 
het gebruik van cannabis, een stadse leefstijl van uitgaan en vormen van 
deviant (crimineel) gedrag. Door onderzoek wordt bevestigd dat uitgaan en 
het gebruik van cannabis deels in een min of meer deviante adolescente 
leefstijl passen (Schreuders e.a., 1994). In dit geval ligt het voor de hand 
dat coffeeshops kunnen fungeren als pleisterplaatsen met deviantie-ver-
sterkende effecten. 

2.2 Coffeeshops en de primaire en secundaire risico's van cannabis 
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Een van de belangrijkste principes van het Nederlandse drugsbeleid is dat er 
expliciet rekening wordt gehouden met de mogelijke negatieve en dus 
ongewenste bij-effecten van de (justitiele) bestrijding van het gebruik en de 



6 

distributie van illegale drugs. Illegale drugs zijn per definitie onderhevig aan 
repressieve sociale controle. Het gewenste effect van justitiele bestrijding 
bestaat uit de beperking van zowel de beschikbaarheid als de consumptie 
van deze middelen. Internationaal gezien is dit veruit de meest dominante 
doelstelling van (repressief) drugsbeleid. 

Beperking van beschikbaarheid en consumptie van illegale middelen is 
zeker ook relevant voor het Nederlandse drugsbeleid. Het succes van ons 
drugsbeleid wordt ten dele afgemeten aan de epidemiologie van het illegale 
druggebruik. Dit speelt vooral binnen de internationale drugspolitieke 
context een belangrijke rol. Binnen prohibitionistische fora kan het in 
Nederland uitgevoerde drugsbeleid worden gelegitimeerd door de relatief 
beperkte verspreiding van gebruik van illegale middelen (Reuter e.a., 1993). 
Nederland heeft een sterke troef in het op een relatief laag niveau ge-
stabiliseerde aantal verslaafde herolnegebruikers in ons land. 

Volgens de ratio van het Nederlandse drugsbeleid zijn echter, anders 
dan bij het klassieke prohibitionisme, de beperking van beschikbaarheid en 
gebruik van illegale middelen niet de meest doorslaggevende succescriteria. 
In het Nederlandse drugsbeleid staat niet het v66rkomen van druggebruik 
centraal, maar eerder de maatschappelijke en individuele risico's van 
druggebruik en de distributie van illegale middelen. Met andere woorden, 
de door het drugsbeleid te beheersen schadelijkheid van het drugsgebruik 
kan worden begrepen als een product van zowel de mate van verspreiding 
als van de primaire en secundaire risico's die met dit gebruik samenhangen. 

Dit impliceert dat er voor zowel de beoordeling als de ontwikkeling van 
het Nederlandse drugsbeleid, veel complexere afwegingen dienen te worden 
gemaakt dan het geval is bij een klassiek prohibitionistisch drugsbeleid. 
Vermindering van risico's in plaats van vermindering van beschikbaarheid 
betekent dat er afscheid moet worden genomen van een vanzelfsprekende, 
enkelvoudige doelstelling van drugsbeleid. De risico-georienteerde drugspo-
litieke benadering is gebaseerd op de erkenning van heterogeniteit, 
tegenstrijdigheid en paradoxaliteit van doelstellingen. Er bestaan meerdere 
doelstellingen van drugsbeleid. De daaruit volgende wenselijkheden liggen 
helaas lang niet altijd in elkaars verlengde, soms spreken ze elkaar zelfs 
tegen. 

Het meest kardinale punt hierbij is dat de 'oplossing' onvermijdelijk een 
deel van 'het probleem' is, met name vanwege de door (repressieve) sociale 
controle veroorzaakte secundaire schadelijkheid. De wezenlijke tegenstrij-
digheid van drugsbeleid schuilt in het volgende dilemma. Pogingen tot ver-
mindering van beschikbaarheid door middel van justitiele bestrijding van de 
drugsmarkt zullen vrijwel altijd leiden tot een vergroting van de individuele 
en maatschappelijke problemen van het gebruik zelf. Anders gezegd, 
justitiele bestrijding is een rationeel instrument ter beperking van de 
primaire risico's van verspreiding van illegaal druggebruik, maar tegelijker-
tijd is dit instrument problematisch vanwege de vrijwel altijd 
onvermijdelijke vergroting van secundaire risico's. 
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Risico-georienteerd drugsbeleid betekent daarom in de praktijk altijd het 
zoeken naar een optimale mix van beleidsmaatregelen waarbij de prioriteit 
van deel-doelstellingen wordt afgewogen en waarbij ook de ongewenste 
effecten van beleidsmaatregelen in aanmerking wordt genomen. Bij deze 
afweging gaat het daarom logischerwijze om 

a. de inschatting van de 'absolute' primaire risico's van illegale middelen en 

b. de inschatting van de negatieve effecten van repressieve sociale controle. 

Naarmate er minder sprake is van primaire sociale en gezondheidsrisico's 
van illegale middelen zal logischerwijze minimalisering van beschikbaarheid 
een minder hoge prioriteit hebben. Er bestaat dus een directe relatie tussen 
de veronderstelde schadelijkheid van (illegale) middelen en het belang van 
primaire preventie. In dit licht dient ook het mogelijke effect van 
coffeeshops op de verspreiding van cannabis te worden bezien. Aangenomen 
mag worden dat de makkelijke beschikbaarheid van cannabis door het 
bestaan van een betrekkelijk groot aantal publiek toegankelijke 
marktplaatsen een grote verspreiding van cannabisgebruik mogelijk zal 
maken. De vraag hoe 'erg' dat is dient echter te worden beoordeeld tegen 
de achtergrond van de beperkt geachte psycho-medische schadelijkheid van 
cannabis. 

De relativering van het belang van een beperkte verspreiding van canna-
bisgebruik is gempliceerd in het onderscheid in risico-categorieen dat door 
de Herziene Opiumwet wordt gemaakt. Ook het feit dat het in ons land niet 
wenselijk wordt geacht om illegale genotmiddelen sociaal-medisch anders te 
benaderen dan legale genotmiddelen heeft een betekenis voor de relativering 
van de beperking van beschikbaarheid. Beperking van de verspreiding van 
cannabis heeft binnen de context van het Nederlandse drugsbeleid een 
vergelijkbare prioriteit als beperking van de verspreiding van by. tabak of 
alcohol. De beperking van het gebruik van deze legale genotmiddelen is een 
belangrijke doelstelling van het volksgezondheidsbeleid, maar deze 
beperking wordt niet 'tot elke prijs' nagestreefd. Criminalisering van 
gebruik en distributie van alcohol en tabak is by. niet aan de orde. 

De vraag of coffeeshops wellicht bijdragen aan een (verdere) versprei-
ding van cannabisgebruik dient altijd te worden beoordeeld in samenhang 
met de vraag in hoeverre daarmee de risico's van het cannabisgebruik als 
zodanig worden beinvloed. In theorie kan het beide kanten uit. Coffeeshops 
kunnen zowel bijdragen tot een 'onverstandiger' en sociaal meer problema-
tisch gebruik van cannabis, maar ook het tegenovergestelde is denkbaar. 
Beide mogelijkheden sluiten elkaar bovendien niet uit. Een van de 
belangrijkste doelstellingen van het coffeeshop-onderzoek zal zijn om juist 
over dit punt meer helderheid te krijgen. 

Hoe dit in de praktijk ook moge zijn, het gaat hierbij vooral om het concept 
van de secundaire schadelijkheid van (illegale) drugs. Secundaire 
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schadelijkheid kan worden begrepen als de sociaal toegevoegde risico's van 
het gebruik van illegale middelen. Secundaire schade is niet inherent aan de 
middelen zelf, maar aan de (als gevolg ,t/an sociale reacties op druggebruik) 
heersende condities van het druggebruik. Het gaat zowel om secundaire 
gezondheidsschade (zoals by. bij de dnigsgerelateerde verspreiding van HIV 
en andere besmettelijke ziekten) als om secundaire psycho-sociale schade. 
Dit laatste heeft vooral betrekking op marginalisering en de blokkering van 
sociale ontwikkeling ten gevolge van de reacties op druggebruik. Secundaire 
schadelijkheid kan zowel in termen van schadelijkheid voor de gebruiker als 
in termen van schadelijkheid voor de samenleving worden gedefinieerd. 
Drugsgerelateerde criminaliteits- en openbare orde problemen zijn allereerst 
problemen die druggebruikers voor de samenhang opleveren. Tegelijkertijd 
zijn deze problemen niet inherent aan de middelen zelf, maar aan de sociale 
reacties op deze middelen. Als zodanig zijn het secundaire drugsproblemen. 
Het ligt voor de hand dat voor de afweging van de kosten en baten van 
(repressieve) controle de verhouding tussen primaire en secundaire schade-
lijkheid van drugs een belangrijke rol speelt. Bij sterke primaire sociale- en 
gezondheids risico's worden de door de sociale controle geproduceerde 
secundaire risico's eerder op de koop toegenomen. Het beperken van de 
beschikbaarheid van heroine, legitimeert tot op zekere hoogte het feit dat 
gebruikers van heroine daardoor meer schade van hun gebruik ondervinden. 
Logischerwijze geldt het omgekeerde voor middelen met geringe primaire 
risico's. Naarmate een middel relatief weinig inherente sociale- en gezond-
heidsrisico's met zich meebrengt bestaat er dus minder rechtvaardiging voor 
het produceren van secundaire risico's door het uitoefenen van repressieve 
sociale controle. Uiteindelijk schuilt in deze afweging de ratio van het 
toestaan van een 'normale' (pseudo-legale) consumptiemarkt voor cannabis. 
En daarmee dus voor het bestaan van openlijk toegankelijke verbruiks- en 
verkooppunten. 



3 Coffeeshop-onderzoek en de 

maatschappelijke praktijk 

3.1 Verschillende visies op de coffeeshopspraktijk 

De praktijk van welk drugsbeleid dan ook pakt onveranderlijk veel minder 
fraai uit dan volgens de bedoelingen van het drugsbeleid het geval zou 
moeten zijn. De blijkbaar niet aflatende escalatie van criminaliteitspro-
blemen aan de aanbodzijde laten we buiten beschouwing. De Amerikaanse 
prohibitie ('War on Drugs') heeft bepaald niet geleid tot enige vermindering 
van de verspreiding en zeker niet van de ernst van deviant druggebruik. 
Evenzeer gaapt er een diepe kloof tussen de bedoelingen van het 
Nederlandse 'pragmatische, normaliserende' drugsbeleid en de maatschappe-
lijke praktijk van het drugsprobleem. Ook in Nederland verkeren 
verslaafden aan hard drugs onveranderlijk aan de uiterste rand van de 
samenleving. De detentie-populatie bestaat naar schatting voor ongeveer de 
helft uit gebruikers (verslaafden?) van hard drugs. Kennelijk is er ook in 
Nederland weinig terecht gekomen van 'normalisering' bij verslaving aan 
hard drugs. 

Met betrekking tot de praktijk van de coffeeshops is de vraag gewettigd 
of de liberalisering van de consumptiemarkt van cannabis per saldo nu tot 
meer of minder sociale problemen heeft geleid. Het is dus de vraag in 
hoeverre de theoretische legitimering zoals die in de vorige paragrafen is 
uiteengezet (minder repressie=minder secundaire drugsproblemen) in de 
Nederlandse praktijk ook is waargemaakt. Het evidente maatschappelijke 
ongenoegen met coffeeshops maakt duidelijk dat er wel degelijk redenen zijn 
om hieraan te twijfelen. Ook op theoretische gronden is het filet op 
voorhand duidelijk dat een pseudo-legale commerciele consumptiemarkt 
voor cannabis beter is dan de situatie van by. halverwege de jaren Zeventig. 
Er waren toen geen toegelaten publieke verkooppunten, maar 'iedereen' kon 
zich wel zonder veel problemen of risico's de gewenste cannabis 
verschaffen. 

Aan het principe van halve legaliteit waarop het bestaan van de 
coffeeshops is gebaseerd kleeft het grote risico dat daarmee de nadelen van 
zowel legaliteit als illegaliteit worden gecombineerd. Halve legaliteit credert 
enerzijds makkelijke toegankelijkheid tot de wereld van gebruik. Daarnaast 
credert het aan de aanbodzijde eenvoudig toegankelijke commerciele kansen 
voor de ontwikkeling van een economie die zich in een schemerzone van 
legaliteit en illegaliteit bevindt. Halve illegaliteit aan de aanbodzijde kan er 
daarmee toe leiden dat coffeeshops voorposten van illegaliteit in de sociale 
economie van een stad(sbuurt) worden. Een deel van het distributie-apparaat 



van cannabis dreigt in handen te komen van 'criminele' ondernemers of 
zelfs van 'criminele ondernemingen'. 

Een dergelijke problematisch ontwikkeling op basis van halve illegaliteit 
zal ongetwijfeld ook onwenselijke effecten hebben op de (gebruiks)cultuur 
van coffeeshops. Halve illegaliteit vergroot de kans op het ontstaan van een 
deels deviante en marginale sub-cultuur van cannabisgebruik. Voorzover 
daarvan sprake is wordt het tegendeel bereikt van de doelstelling van 
normalisering. Deze is er op gericht om het gebruik van cannabis i.c. door 
jeugdigen geen beletsel te doen zijn voor hun 'normale' maatschappelijke 
integratie. Het is evident dat de coffeeshopspraktijk geheel verkeerd zou 
uitpakken indien by. juist in deze gelegenheden veel kans zou bestaan op het 
in contact komen met hard drugs, of indien er in veel coffeeshops een sterk 
deviante (gebruiks)cultuur zou bestaan. Deze elementen samenvattend ziet 
het zwartste plaatje van een op pseudo-legaliteit gebaseerd coffeeshopsbeleid 
er als volgt uit: 

- een sterke wildgroei van het aantal vestigingen 
- een sterke criminele contaminatie aan de achterdeur 
- een deviante gebruiks-cultuur achter de voordeur 
- een negatieve uitstraling op leefbaarheid en veiligheid aan de voordeur 

10 

In de recente politiek-maatschappelijke discussie is dit sterk negatieve beeld 
een belangrijke rot gaan spelen. Soms lijkt het er op dat er bij voorbaat 
wordt aangenomen dat dit Sodom en Gomorra at realiteit is. Op basis van 
een dergelijk beeld wordt in sommige gemeenten een 'uitsterfbeleid' nage-
streefd. De justitiele adviescommissie 'Blok' ten behoeve van het college 
van PG's constateert uitsluitend problemen met en schadelijkheid van 
coffeeshops en beveelt aan om op termijn te streven naar het volledig 
verdwijnen van dit Horeca-segment (Werkgroep OM, 1994). En naar 
aanleiding van de recente regeringsnota over het drugsbeleid heeft ook de 
politiek leider van het CDA zijn voorkeur uitgesproken voor de zogenaamde 
'O-optie'. 

In schril contrast met deze uitdrukkelijk negatieve justitieel-politieke 
oordelen over de coffeeshops staat bijvoorbeeld de rapportage uit 1993 van 
de Amsterdamse gemeentelijke werkgroep 'Strategie-ontwikkeling 
Softdrugsbeleid'. Deze werkgroep (waarin ondermeer het stadsbestuur, de 
politie en de GG&GD zijn vertegenwoordigd) constateert dat er voor-
namelijk sprake is van een onterecht negatieve beeldvorming met 
betrekking tot coffeeshops. Er wordt geconcludeerd dat het grote merendeel 
van de coffeeshops niet problematischer is dan gewone café's. Anderzijds 
wordt erkend dat het met een (beperkt) deel van dit Horeca-segment uit de 
hand is gelopen. De oorzaak van deze gedeeltelijke verloedering wordt 
gezocht bij een onduidelijk en tegenstrijdig handhavingsbeleid. Als oplos-
sing wordt voorgesteld om op (middel)lange termijn een verdergaand 
gelegaliseerd functioneren van coffeeshops mogelijk te maken. 

Er blijken dus volstrekt tegenstrijdige visies op de werkelijkheid van 
coffeeshops te bestaan. Gevreesd moet worden dat deze beelden minder 
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worden bepaald door kennis van het 'feitelijke' functioneren van coffeeshops 
in de maatschappelijke praktijk dan door verschillende visies op het wen-
selijke eindresultaat van (soft)drugsbeleid. Met andere woorden, de 
gewenste beleidsscenario's gaan vooraf aan het beeld van wat er in de 
praktijk in en rond de coffeeshopswereld aan de hand is. De 'Commissie 
Blok' wil het gedoogbeleid beeindigen, terwijl de Amsterdamse 
adviescommissie (op termijn) de illegaliteit van de softdrugshandel wil 
beeindigen. De geconstrueerde beelden van wat er met de coffeeshops aan 
de hand is sluiten aan bij de diametrale beleidspolitieke doelstellingen. 

3.2 Hinder en overlast aan de voordeur, een voorlopige analyse 

Ten behoeve van de ontwikkeling van een voorstel voor een onderzoekspro-
gramma is een summier orienterend veldonderzoek uitgevoerd. De bedoeling 
hiervan is geweest om een zelfstandige, zij het vluchtige, impressie te 
krijgen van het praktische functioneren van dit Horeca-segment. Dit is zeker 
van belang, omdat er zoals in de vorige paragraaf al is gesuggereerd zeer 
tegenstrijdige verhalen over de praktijk van coffeeshops in omloop zijn. De 
in deze paragraaf gepresenteerde summiere praktijk-analyse van (mogelijke) 
problemen is deels gebaseerd op de bevindingen en conclusies van de vel-
dorientatie. 

Voorop staat dat alleen de zichtbare 'werkelijkheid' van de coffeeshops-
praktijk toegankelijk is geweest. Dit is dus de praktijk van de coffeeshops 
aan de voordeur en achter de voordeur. Mogelijke criminele belangen en 
connecties van eigenaars of exploitanten aan de (per definitie illegale) 
achterdeur blijven bij een dergelijke veldorientatie buiten beeld. Helaas 
geldt het zelfde voor vrijwel al het onderzoek dat tot dusver naar het 
functioneren van coffeeshops is uitgevoerd (Jansen, 1989; de Loor, 1992; 
Maalste, 1994). Het is tot dusver dus in hoge mate onduidelijk of en in 
hoeverre de mogelijke illegaliteit achter de schermen van de coffeeshop 
sociale en gezondheidsproblemen voor de bezoekers en de woonbuurt met 
zich meebrengt.' Dit alles laat echter het belang van de dagelijks zichtbare 
'werkelijkheid' van het functioneren van coffeeshops onverlet. Immers op 
dit niveau ligt ook de verontrusting over mogelijke overlast en onveiligheid 
voor de buurt en de mogelijk nadelige effecten van coffeeshops voor de 
psycho-sociale ontwikkeling van jeugdige bezoekers. Uit de aard der zaak 
heeft de veldorientatie ook over dit laatste punt in wezen nauwelijks 
informatie kunnen opleveren. Het accent bij deze summiere praktijk-analyse 
van het functioneren van coffeeshops ligt daarom bij de aspecten van 
leefbaarheid (openbare orde) en veiligheid (criminaliteit). 

Coffeeshops kunnen worden getypeerd aan de hand van een dimensie, 
die loopt van 'normaliteit' en respectabiliteit aan de ene kant tot mar- 

lIn theorie is het namelijk denkbaar dat criminaliteit aan de achterdeur (i.c. bevoorrading door 
criminele connecties en/of eventueel criminele eigendoms- en exploitatie verhoudingen) samengaat 
met een overwegend 'normaal' functioneren achter de voordeur. Er zullen ook gewone café's in 
'criminele handen' zijn, terwijI er met die gelegenheden overigens niets bijzonders aan de hand is. 
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ginaliteit en verloedering aan de andere kant. Beide kwaliteiten kunnen 
nader worden gespecificeerd aan de hand van enkele belangrijke aspecten. 
Wat is de aard van de bezoekersgroep? Welke (gebruiks)cultuur heerst er 
binnen de coffeeshop? En tenslotte welke effecten gaan er van de coffeeshop 
uit op de (naaste) omgeving? Het is aannemelijk dat deze in principe 
afzonderlijke kenmerken in de praktijk met elkaar zullen samenhangen. In 
theorie is het bijvoorbeeld denkbaar dat in een coffeeshop met een publiek 
van 'randgroepjongeren' en waar geheeld wordt, de gordijnen goed worden 
dicht getrokken en er voor de buurt weinig effecten te bespeuren zijn. In de 
praktijk is het echter aannemelijker dat een problematische clientele zal 
samengaan met een onwenselijke gang van zaken achter de voordeur en een 
hinderlijke uitstraling naar de omgeving van de coffeeshop. 

In dit laatste geval kan worden gesproken van een mate van ver-
loedering waarbij coffeeshops hinder en overlast opleveren voor de buurt. 
Er kan worden gevreesd dat er dan ook hard drugs (i.c. cocaine) 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 clientele hebben beide belang bij het in stand 
houden van deviante normen. Dergelijke coffeeshops kunnen gaan fungeren 
als vrijplaatsen en bastions van onmaatschappelijkheid. Overlast, onverschil-
ligheid en a-sociaal gedrag ten opzichte van de buurt zijn de min of meer 
onvermijdelijke consequenties. 

Ten behoeve van de veldorientatie zijn gegevens verzameld over het 'dage-
lijkse' functioneren van coffeeshops in Utrecht, Tilburg en drie stadsge-
bieden in Amsterdam. Van al deze gevallen wordt globaal alleen in de 
Amsterdamse woonbuurt 'de Pijp' door de politie een duidelijk problema-
tisch beeld geschetst van dit Horeca-segment. Met betrekking tot enkele 
coffeeshops wordt dit beeld ook bevestigd door observaties en gesprekken 
met buurtbewoners. In deze buurt bestaat een grote concentratie van coffee-
shops. Hier kan wellicht worden gesproken van wildgroei in een van 
Amsterdams traditioneel problematische woonbuurten. De grote concentratie 
van coffeeshops is des te opmerkelijker omdat deze stadsbuurt zoals gezegd 
voornamelijk woonbuurt is en niet zoals by. het centrum van Amsterdam 
een toeristische functie heeft die een grote vraag naar de goederen en 
diensten van coffeeshops met zich meebrengt. 

Tenslotte is 'de Pijp' een stadsbuurt waar vanouds ook veel problemen 
rond gebruik van en handel in hard drugs zijn geconcentreerd. Vanouds zijn 
zowel een aantal café's als coffeeshops geassocieerd met de handel in hard 
drugs en met overlast die de harddrugs-scene rond deze gelegenheden 
veroorzaakte. Om deze redenen zijn in de laatste jaren een aantal van 
dergelijke gelegenheden ook daadwerkelijk door politie en stadsbestuur 
gesloten. 

Concentratie van coffeeshops (en andere Horeca-gelegenheden) in een 
woonbuurt impliceert onvermijdelijk een cumulatie van als hinderlijk 
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ervaren verschijnselen. Deze situatie kan er toe kan leiden dat de toleran-
tiegrens van een deel van de buurtbevolking wordt overschreden. In dat 
geval zullen betrekkelijk kleine problemen rond de (cannabis) Horeca al 
aanleiding kunnen zijn tot groot ongenoegen. Er is waarschijnlijk echter ook 
een belangrijke inhoudelijke reden voor een niet alleen absolute, maar ook 
relatieve toename van criminaliteit en onveiligheid bij een sterke concen-
tratie van coffeeshops. Een economisch gezien te groot aanbod binnen een 
bepaald verzorgingsgebied, betekent dat er te weinig overlevingskansen zijn 
voor coffeeshops met een respectabele bedrijfsvoering. Er ontstaat 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. Mogelijk is van een dergelijke 
ontwikkeling in de Amsterdamse stadsbuurt 'de Pijp' sprake geweest. (zie 
by. de coffeeshop 'Turbo' in casus 1 van de bijlage) 

Zoals gezegd is in de vier overige bestudeerde gevallen duidelijk minder 
hinderlijkheid van coffeeshops waargenomen. In vrijwel al deze gevallen is 
er niet alleen een aanmerkelijk minder grote concentratie van coffeeshops, 
maar ook wordt er meer (preventief) toezicht uitgeoefend op het functione-
ren van deze gelegenheden. Deze feitelijkheden staan ongetwijfeld niet los 
van elkaar. Effectieve preventieve probleembeheersing is uitvoerbaar omdat 
het aantal coffeeshops binnen de perken is gebleven. 

Het verschil in het (politiele) beheersbeleid in 'de Pijp' enerzijds en in 
de Mercator-buurt en met name in Tilburg en Utrecht anderzijds is wat dit 
betreft veelzeggend. In 'de Pijp' lijkt de politie er twee verschillende strate-
gieen op na te houden, een 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. Met betrekking tot de meerderheid van 'verdachte' coffeeshops 
bestaat eerder een onwelwillend/afwachtende houding. Er is geen sprake van 
actieve en preventieve controle zoals in Tilburg en Utrecht, maar eerder van 
'beleid' van wantrouwende verwaarlozing. De politie houdt de coffeeshops 
vanaf afstand argwanend in de gaten en beseft dat er in de praktijk weinig 
mogelijkheden zijn om ze aan te pakken. (Er is onvoldoende bewijs van de 
bezwaren op het gebied van openbare orde en criminaliteit, er is onvoldoen-
de dekking van stadsbestuur of OM om op te treden, de politie heeft 
eenvoudig te veel andere en dringender zaken te doen). Bij deze politiele 
strategie doet het paradoxale feit zich voor dat verloedering van coffeeshops 
een voor de politie in zekere zin functionele ontwikkeling is. Verloedering 
biedt namelijk de politie de mogelijkheid om effectief te kunnen optreden. 
De politie wacht af tot het dossier over de zaak voldoende is aangegroeid of 
tot zich een ernstig incident voordoet, dat gerede aanleiding is om de 
coffeeshop aan te pakken. Dichttimmeren is de door politie en het 
stadsdeelbestuur waargenomen 'ideaaloplossing' m.b.t. deze gelegenheden. 

In het geval van 'de Pijp' lijkt de politie er noch bij de 'vertrouwde' 
noch bij de 'gewantrouwde' coffeeshops toe geneigd begeleidend en 
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bijsturend op te treden. In de Mercator-buurt en in Utrecht, maar zeker in 
Tilburg gaat het anders en waarschijnlijk beter. In deze gevallen bestaat een 
relatief beperkt aantal coffeeshops. Politie en (stadsdeel)bestuur werken 
intensief samen in de uitvoering van een consistent ogend coffeeshopsbeleid. 
In Tilburg geschiedt dit op basis van een soort gentleman's agreement die 
enige bestaanszekerheid garandeert aan de coffeeshops die zich aan de regels 
houden. Er is dus bepaald geen sprake van dat by. in Tilburg en Utrecht de 
coffeeshops harder en repressiever worden aangepakt dan in 'de Pijp'. 
Eerder het tegendeel is het geval. In eerstgenoemde plaatsen worden 
coffeeshops alleen serieuzer gehouden aan respectabel functioneren. Alleen 
uit 'de Pijp' komen berichten van zowel de politie als de coffeeshops dat er 
streng wordt optreden op basis van de 30-grams regel. Metterdaad 
vasthouden aan dit voor coffeeshops onmogelijke voorraad-criterium 
betekent dat de coffeeshopexploitant de politie niet anders kan waarnemen 
dan als de natuurlijke vijand die ter wille van het overleven van de 
onderneming dient worden misleid en tegengewerkt (Maalste, 1995). Voor 
een respectabel functioneren van coffeeshops is het noodzakelijk dat er 
(impliciete) afspraken en regels bestaan op basis van de wederkerige 
belangen van de betrokken partijen. Een 'friendly visit' van een politie-
beambte aan een coffeeshop heeft een sanctionerende werking die geheel 
overeenkomt met de bedoelingen van het gedogende softdrugsbeleid. Het 
binnenwandelen van de wijkagent in de coffeeshop communiceert de bood-
schap dat een markt- en gebruiksplaats voor cannabis wordt toegelaten mits 
er verder geen onwenselijkheden plaats vinden. Het is ongetwijfeld een 
onderdeel van de vicieuze cirkel van verloedering dat de wijkagent zich een 
'friendly visit' aan een als louche bekend staande coffeeshop wellicht 
moeilijk kan permitteren, zonder zich kwetsbaar en 'verdacht' te maken. 

Hoe het ook zij, het is bepaald opvallend dat er in de drie beschreven 
cases waar een gelimiteerd aantal coffeeshops bestaat waarop een begelei-
dend toezicht van de politie wordt uitgeoefend, slechts weinig aanwijzingen 
zijn van ernstige hinder of verontrusting. Dit geldt dus ook voor de 
Amsterdamse Mercator-buurt waar deelbestuur en politie na de crisis rond 
'coffeeshops' van enkele jaren geleden de zaak schijnbaar weer aardig in het 
gareel hebben gekregen. 

Het sociale functioneren van coffeeshops in hun directe omgeving wordt 
tenslotte ook sterk bepaald door de allochtone herkomst van relatief veel van 
deze gelegenheden. De vijf bestudeerde cases overziend lijkt het aannemelijk 
dat zeker 30% tot 40% van de coffeeshops een duidelijk allochtoon karakter 
hebben. Veel coffeeshops zijn eigendom van of worden geexploiteerd door 
personen uit Mediterrane minderheidsgroepen, vooral uit Marokkaanse en in 
mindere mate Turkse kring. In deze gevallen zien we ook vaak een 
concentratie van allochtone jongeren onder de bezoekers. 

De etnische identiteit is doorgaans sterk buurtgebonden. Concentraties 
van coffeeshops vinden we vaak in problematische buurten, met een sterk 
allochtoon bevolkingselement. Het orienterende veldwerk heeft aanwijzingen 
opgeleverd dat de allochtone coffeeshops in doorsnee problematischer zijn, 
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of (en dit is ook een serieuze mogelijkheid) door autochtone buurtbewoners 
als problematischer worden ervaren. De condities voor een problematische 
ontwikkeling zijn bij allochtone coffeeshops waarschijnlijk meer vervuld dan 
bij autochtone coffeeshops. Hiervoor zijn verschillende redenen. Allochtone 
eigenaars/exploitanten van coffeeshops zijn vaak aflcomstig uit (traditionele) 
produktie-landen van cannabis. Contacten met de thuisbasis en met 
allochtone handelskanalen in Nederland zullen (gezien de illegaliteit van de 
inkoop van cannabis) belangrijke gunstige voorwaarden zijn voor een 
(relatief) goedkope bevoorrading. Hierdoor wordt de kans vergroot dat 
allochtone coffeeshops zijn verknoopt met (filialen worden van) een illegale 
economie binnen de lokale etnische groepering. Deze is op haar beurt weer 
verbonden met, per definitie niet of nauwelijks controleerbare, illegale 
netwerken in het moederland. De zaak rond de 'bende van Venlo' biedt een 
(waarschijnlijk niet representatieve) glimp van de sociale consequenties van 
een tak van de coffeeshops-branche die zich autonoom kan ontwikkelen 
binnen het beschermende bastion (een criminele marge) van de etnische 
minderheidscultuur. 

Het relatief sterk allochtone element in het (problematische deel) van de 
coffeeshopwereld is vooral een symptoom van de marginale maatschap-
pelijke 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. 

Uit het hier beschreven allochtone element van de problematiek komt een 
gegeven van fundamenteel belang naar voren. Coffeeshops zijn elementen 
binnen een stads-ecologische sociale werkelijkheid. Dit brengt met zich mee 
dat kenmerken van coffeeshops waarschijnlijk slechts zeer ten dele worden 
bepaald door het half-legale consumptiegoed dat ze verhandelen. De cirkel 
voor de verklaring van problemen met coffeeshops (en andere Horeca-
gelegenheden) dient daarom wijd te worden getrokken. 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 (NIAD, 
overlast). 

Bovendien zijn gevoelens van overlast en onveiligheid ook daad-
werkelijk subjectieve betekenisverleningen en geen objectieve evidenties van 
problemen. Gelijksoortige ervaringen zullen daarom in een verschillende 
sociale context al of niet als 'probleem' worden aangemerkt. Een wellicht 
triviaal maar mogelijk tegelijkertijd verhelderend voorbeeld zou kunnen zijn 
de alom vermelde overlastervaring van de auto met draaiende motor voor de 
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coffeeshop, terwij1 de chauffeur binnen zijn boodschappen doet. Dit is een 
van de standaardklachten, naast bijvoorbeeld de luidruchtige samenscholing 
voor de deur van de coffeeshop. Wie regelmatig op het platteland komt kent 
ongetwijfeld het zelfde verschijnsel voor de dorpssupermarkt of het 
dorpscafe waar even een kratje pits wordt gehaald. Niemand klaagt als 
daarna de eigenaar van de auto, motor draaiend, hand aan de portier, een 
uitvoerig gesprek aangaat met een voorbijkomende kennis. En even 
verderop staat een groep luidruchtige dorpsjeugd voor de snackbar met een 
patatje en een blikje bier. 

Coffeeshops en probleemcafe's vinden we vaak in verkommerde stads-
buurten met een inherent hoog niveau van sociale problemen van allerlei 
aard. Klachten over overlast en onveiligheid worden waarschijnlijk in 
meerdere opzichten bepaald door dit gegeven. Heling en criminaliteit in 
Horeca-gelegenheden (waaronder coffeeshops) reflecteren een hoog niveau 
van criminaliteit, afgebroken schoolcarrieres, 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 
tastbaar en zichtbaar aanwezig zijn. Daarbij bieden ze houvast in de voor 
buurtbewoners veelal complexe en diffuse sociale problematiek in hun 
woonomgeving. 

Gezien de aard van de populatie in problematische coffeeshops is het 
niet verwonderlijk dat deze gelegenheden aanleiding geven tot on-
veiligheidsgevoelens. Dat een deel van de coffeeshopswereld verloederd is 
en terecht aanleiding geeft tot zorg over criminaliteit en overlast impliceert 
echter niet dat dergelijke problemen spectfiek 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 den 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 dan 
ook logisch als overlast- en leefbaarheidsproblemen lokaal vooral door 
middel van Horeca-beleid worden aangepakt. 

2Overigens mag worden aangenomen dat de criminele contarninatie van de coffeeshopswereld 
sterker is dan bij 'gewone' cafe'g, eenvoudig omdat ze vanwege hun aanvoer aan de 'achterdeur' ten 
dele zijn aangewezen op illegale aanvoerlcanalen. Ongetwijfeld zullen deze lang met altijd lcieskeurig 
zijn in de aard en werlcwijzen van hun 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 lcunnen we hierover door de 
beperking van onze methode geen uitspraken doen. 



3.3 De (gebruiks)cultuur achter de voordeur 
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Er is eerder op gewezen dat de beleidspolitieke rechtvaardiging van 
coffeeshops is gelegen in risicovermindering ten aanzien van een middel dat 
weinig primaire volksgezondheidsrisico's met zich meebrengt. 
Logischerwijze gaat het dus vooral om de vermindering van de secundaire 
risico's van het gebruik van cannabis. Het toestaan van gelegenheden waar 
min of meer openlijk cannabis wordt verkocht dient met name twee speci-
fieke (deels onderling samenhangende) doelstellingen. Coffeeshops dienen 
bij te dragen tot de scheiding van de werelden van hard drugs en soft drugs. 
Dit is essentieel ter vermindering van het risico dat gebruikers van cannabis 
als vanzelf ook met riskantere illegale middelen in contact komen. 
Aangenomen wordt dat deze kans groter is in een illegale (ondergedoken) 
marktsituatie dan bij een openlijk zichtbare, meer conventionele markt. 
Maar daarnaast beoogd het toestaan van coffeeshops ook een bijdrage te 
leveren aan de normalisering van het cannabisgebruik als zodanig. In 
termen van risicovermindering heeft dit betekenis voor twee te onder-
scheiden aspecten: de regulering van (individuele) gebruikspatronen en de 
consequenties van de gebruikscultuur voor de psycho-sociale ontwikkeling 
en het psycho-sociale functioneren van de gebruikers. 

In de praktijk zijn beide doelstellingen, scheiding der markten en 
normalisering van het gebruik, vooral toegesneden op de 'zorg' voor de 
ontwikkeling van adolescenten. Cannabisbeleid is in deze zin een vorm van 
jeugd-welzijnsbeleid. 

Normalisering van cannabisgebruik heeft betrekking op het patroon van 
cannabisconsumptie en op de sociale kenmerken van de gebruikscultuur. De 
eerste vraag is dus naar het effect van coffeeshops op gebruikswijzen van 
cannabis. In hoeverre wordt het middel 'matig' en gecontroleerd of 'exces-
sief en problematisch gebruikt? Langdurig en excessief gebruik van welke 
psychotrope stof dan ook kan een ernstig probleem zijn of worden voor de 
gebruiker. Dit geldt zeker ook voor cannabis. Vaak en op ongeschikte 
momenten 'stoned' zijn laat zich moeilijk combineren met het kunnen 
opbrengen van concentratie en energie voor opleiding en/of werk. Net  zo 
min als bij alcohol is gentegreerd maatschappelijk functioneren goed 
denkbaar bij langdurig en overmatig gebruik van cannabis. De normering 
van het gebruikspatroon van cannabis in coffeeshops is daarom een 
belangrijk punt van onderzoek. De vraag is dus welke normering van 
gebruikswijzen er in de coffeeshops bestaat. In hoeverre wordt er in de 
coffeeshops matig en gecontroleerd of juist excessief gebruikt? En wat zijn 
de effecten van het coffeeshopsbezoek op het gebruikspatroon buiten deze 
gelegenheden? 

Vervolgens gaat het om de vraag welke effecten de gebruikswereld van 
cannabis (i.c. de coffeeshops) heeft voor het psycho-sociale functioneren en 
de psycho-sociale ontwikkeling van de (jeugdige) coffeeshopsbezoeker. Bij 
dit laatste punt is met name de mate van deviantie en afgeslotenheid van de 
sociale gebruikswereld in de coffeeshops van belang. Marginaliteit is hier 
het kernbegrip. Hiervan is sprake bij een meer of minder deviante sub- 
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cultuur van cannabisgebruik. Daarin bestaan morele opvattingen, gedragsre-
gels en elementen van leefstijl, die sterk afwijken van wat in de conven-
tionele samenleving gebruikelijk is. Uiteraard hoeft 'onconventionaliteit' als 
consequentie van de (gebruiks)cultuur van de coffeeshop niet per definitie 
als probleem te worden aangemerkt. Er zal echter weinig verschil van 
mening over zijn dat het onwenselijk is indien coffeeshops onmatig gebruik 
in de hand werken en indien coffeeshops er toe leiden dat belangstelling 
voor maatschappelijke integratie (school en werk) en persoonlijke 
ontwikkeling worden gefnuikt. Toestaan van verkoop-en gebruiksplaatsen 
van cannabis was bedoeld ter normalisering van het gebruik, dus om te 
voorkomen dat het gebruik onwenselijke psycho-sociale consequenties voor 
de gebruikers zou hebben. Het is van belang om door middel van onderzoek 
na te gaan in hoeverre dit in de coffeeshops-praktijk al of niet het geval is. 

Onderzoek naar de (gebruiks)cultuur achter de voordeur van de coffeeshops 
zou zo mogelijk zowel een beschrijvend als een 'verklarend' karakter dienen 
te hebben. Allereerst is enig inzicht noodzakelijk in de aard en kenmerken 
van deze gebruikscultuur. Hiervoor kan met name worden aangesloten bij de 
typologie die is ontwikkeld op basis van een veldstudie van Utrechtse 
coffeeshops (Maalste, 1994). Deze typologie gaat uit van de sociale functies 
die de coffeeshops klaarblijkelijk vervullen. Deze hangen nauw samen met 
kenmerken van de bezoekersgroep van de coffeeshop. Het draait hierbij 
vooral om de functie van deze gelegenheden als ontmoetingsplaats voor een 
groep bezoekers met een meer of minder duidelijk te typeren gedeelde 
leefstijl. 

In het onderzoeksrapport worden de volgende typen coffeeshops 
onderscheiden. De 'gespecialiseerde' en de 'traditionele' coffeeshop die 
sterk worden 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 cafe/koffiehuis functioneert. De 'huiskamer' voor meer of minder 
deviante 'outcasts' en de etnische variant van de huiskamer voor by. 
Marokkanen en Turken. 

Deze typering gaat er vanuit dat coffeeshops niet alleen en vaak zelfs 
niet primair functioneren als plaatsen waar soft drugs kunnen worden 
gekocht en gebruikt. Ze dienen ook als ontmoetingsplaatsen met de zelfde, 
in beginsel positief te waarderen functie van sociale ontmoetingspla-
atsfunctie, als in veel andere Horeca-gelegenheden. Net  als sommige café's 
maatschappelijk marginale groepen herbergen, zo zijn er ook coffeeshops 
met de functie van alternatieve huiskamer. Zij dienen min of meer als 'jeu-
gdhonken' voor jongeren die in de laatste 10 A 15 jaar waarschijnlijk steeds 
minder door het georganiseerde jeugdwerk worden bereikt. Naast 
coffeeshops die als rustpunt en toevluchtsoord voor 'outcasts' fungeren zijn 
er ook coffeeshops die het karakter hebben van een societeit voor 'alterna-
tieve' maar niet sociaal-problematische subculturen. Maalste legt sterk de 
nadruk op de beschermende en verzorgende functies die coffeeshops hiermee 
kunnen vervullen. 
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Deze ongetwijfeld reeel bestaande functies hebben echter ook een 
keerzijde. Onderdak bieden aan marginale jeugd zal tegelijkertijd juist 
problemen van overlast en criminaliteit (voor de omgeving) oproepen. In dit 
opzicht lijkt sprake van een klassiek dilemma dat ook speelt bij het beleid 
ten opzichte van de hard drugs scene. Coffeeshops met een concentratie van 
lastige 'randgroepen' aanpakken (sluiten) vergroot de kans dat de problemen 
zich op straat en voor de snackbar gaan manifesteren. Anderzijds kan het 
zonder meer tolereren van dergelijke coffeeshops betekenen dat er 'vrijplaat-
sen' voor maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag ontstaan. 

Er bestaat tot dusver een nog te onduidelijk beeld van de coffeeshopscultuur 
in zijn totaliteit. In hoeverre kan deze wereld achter de voordeur van de 
coffeeshop worden beschreven in termen van 'normaliteit' of 'marginaliteit'? 
Maar zoals eerder aangestipt zou onderzoek niet alleen een enigszins 
representatief beeld van de (gebruiks)cultuur moeten opleveren. Daarnaast is 
het van belang dat er ook enig inzicht ontstaat in de dynamiek en de 
processen die een rol spelen in de wisselwerking tussen een min of meer 
gevestigde (gebruiks)cultuur en de individuele bezoekers van de coffeeshop. 
Schematisch redenerend bestaan er twee mogelijkheden, die elkaar in de 
praktijk echter in het geheel niet hoeven uit te sluiten. Coffeeshops trekken 
eenvoudig vogels van een zelfde pluimage aan en ontlenen daaraan hun 
(gebruiks)cultuur. Het is echter ook mogelijk dat een diversiteit van vogels 
de coffeeshop min of meer toevallig komt binnenfladderen en zich vervol-
gens met de aldaar gangbare pluimage gaat tooien. 

Dit onderscheid sluit aan bij de wellicht meest dominante zorg over het 
mogelijk problematische 'effect' van (soft) drugs, namelijk dat het de 
(conventionele) toekomstmogelijkheden van jeugdigen in gevaar brengt. 
Deze zorg bestaat zowel over de effecten van het middel als zodanig, als 
over het effect van de sub-cultuur waarin het gebruik zich afspeelt. In 
vrijwel elke studie of beschouwing over coffeeshops wordt vastgesteld dat 
op zijn minst een deel van deze wereld een typisch marginaal karakter heeft. 
Ook ideologische voorstanders van liberalisering van drugsbeleid gaan er 
van uit dat coffeeshops den van de verzamelplaatsen vormen voor jeugdigen 
zonder vaste dagbesteding: schoolverlaters en werklozen (Gerritsen, 1992; 
Maalste, 1994). 

Het beeld bestaat dat er onder de coffeeshopbezoekers een betrekkelijk 
grote groep is met een overvloed aan vrije tijd en een minimum aan ver-
plichtingen. Er zou daardoor een sfeer ontstaan van verveling, landerigheid 
en lamlendigheid. Er worden vele potjes tafelvoetbal gespeeld, of langdurig 
stoned aan de bar gehangen. Soms slaat de verveling over in enigszins lastig 
en hinderlijk gedrag aan de voordeur van de coffeeshops. In vrijwel alle 
buurten waarin veel coffeeshops zijn gesitueerd wordt een standaardklacht 
geuit over voor de deur rondhangende jongeren die hinderlijk gedrag 
tentoonspreiden. In de casusbeschrijvingen zijn hiervan vele voorbeelden te 
vinden. Bovendien komt daar als alledaagse (en zelfs ook criminologische) 
evidentie bij dat de combinatie van veel vrije (ongestructureerde) tijd en 
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weinig geld een stimulans is voor het ontstaan van delinquente manieren van 
tijdsbesteding en geld verdienen. 

Het komt er op neer dat de coffeeshop, meer of minder terecht, wordt 
gezien als de schuilplaats bij uitstek voor jeugdigen die (voorlopig) de band 
met de conventionele samenleving hebben verloren of dreigen te verliezen. 
In deze zin fungeert de coffeeshop als een schrikbeeld voor menige ouder en 
opvoeder, het veronderstelde voorportaal voor morele en maatschappelijke 
neergang. Het eerder gemaakte onderscheid tussen coffeeshops als verzamel-
plaats voor jongens die de hele dag niets te doen hebben en als broeinest 
van marginaliteit komt hier aan de orde. Het ligt voor de hand dat margina-
liteit zich niet alleen concentreert in coffeeshops, maar dat deze daar ook 
kan worden gegenereerd. Beide functies zullen elkaar eerder versterken, dan 
dat zij elkaar uitsluiten. Adolescenten verkeren vrijwel per definitie in een 
ambivalente overgangssituatie, gekenmerkt door twijfels en onzekerheden 
over de hardheid van het conventionele bestaan. In deze fase zal het risico 
dat jeugdigen de (marginale) coffeeshops 'kiezen' als een veilige schuilplaats 
relatief groot zijn. Het is denkbaar dat incidentele spijbelaars daar vaker 
blijven hangen en tenslotte schoolverlaters zullen worden. Het zelfde geldt 
voor potentiele werlczoekers, die het risico lopen in de coffeeshops (voorlo-
pig) hun conventionele interesses en hun perspectief op maatschappelijk 
integratie te verliezen. Het is mogelijk dat het zogeheten 'a-motivationele 
syndroom' optreedt ten gevolge van een marginale (gebruiks)cultuur bij 
sommige bezoekers van coffeeshops en niet zoals eerder werd aangenomen 
als een psycho-farmacologisch effect van (regelmatig) cannabisgebruik. 



4 Te verwachten beleidsimplicaties 

In de voorgaande paragrafen zijn de centrale onderzoeksthema's voor een 
onderzoeksprogramma naar het functioneren van coffeeshops aan en achter 
de voordeur aan de orde gesteld. De informatie die een dergelijk 
onderzoekprogramma oplevert is relevant voor twee belangrijkste 
deelterreinen van het drugsbeleid, het justitiele beleid en het welzijnsbeleid. 
Het lijkt verstandig om bij het opzetten van het onderzoeksprogramma en bij 
het trekken van (beleids)conclusies naar aanleiding van verricht onderzoek, 
dit onderscheid van meet af aan scherp in het oog te houden. 

Vanuit justitie-perspectief gaat het vooral om de vraag in hoeverre de 
coffeeshops-branche opereert binnen de marges die daarvoor zijn vastge-
steld. Deze marges zijn geoperationaliseerd in de 'gedoogcriterie zoals 
vastgelegd in de Richtlijnen van het OM en gemplementeerd in het drie-
hoeksoverleg binnen een bepaalde regio. 

Niet alle gedoogcriteria zijn even belangrijk. Gelet op de fundamentele 
doelstellingen van het (justitiele) drugsbeleid zijn de beschikbaarheid van 
hard drugs in coffeeshops en overlast/onveiligheid rond coffeeshops veruit 
de belangrijkste thema's. Het ligt voor de hand dat deze dan ook belangrijke 
thema's voor onderzoek zullen vormen. Genoemde aspecten zijn direct 
relevant voor de (praktische) legaliteit van de coffeeshops-branche. 
Verkopen van hard drugs, systematisch een bedreiging vormen voor de 
openbare orde of instrumenteel zijn in het plegen of voorbereiden van 
criminele handelingen zullen in principe aanleiding zijn voor het treffen van 
repressieve justitiele- en of bestuurlijke maatregelen. Indien coffeeshops 
(overigens net als andere Horeca-etablissementen waarbij dit voorkomt) op 
deze punten systematisch over de schreef gaan, dan zal dit leiden tot 
pogingen om deze zaken te sluiten. Het gaat dus om 'harde' criteria die 
aanleiding zijn tot 'harde' (al of niet succesvolle) bestuurlijke - of 
strafrechtelijke maatregelen. 

Onderzoek waaruit een mate van ontsporing van de coffeeshops-branche 
naar voren komt zal waarschijnlijk beleidsmatig worden vertaald in de vraag 
in hoeverre en voor welk deel van dit Horeca-segment 'harde' sanering 
noodzakelijk is. Een vertaling van onderzoek naar beleid in uitsluitend dit 
perspectief zou echter te beperkt en daardoor misleidend zijn. Onderzoek 
naar het functioneren van coffeeshops zal immers wel kunnen laten zien 
waar en in hoeverre het mis is gegaan, maar niet welke onvoorziene en 
ongewenste effecten repressieve maatregelen zullen hebben. Aanpakken van 
het verloederde deel van de coffeeshops-branche zal voor een deel de in 
onderzoek geconstateerde problemen kunnen helpen verminderen. Voor een 
ander deel zullen problemen door harde sanering worden verplaatst en 
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tenslotte lijkt het onvermijdelijk dat er nieuwe problemen zullen worden 
gecreeerd door een (partieel) sluitingsbeleid. 

Het zou te ver voeren om op dit punt uitvoerig in te gaan. We willen er 
alleen op wijzen dat een harde aanpak van de coffeeshops-branche (zoals 
lokaal ook zonder voorafgaand onderzoek naar het functioneren van deze 
gelegenheden al her en der wordt gepropageerd) geen invloed kan hebben op 
de vraag naar door (problematische) coffeeshops geleverde goederen en 
diensten. De markt voor cannabis en de randverschijnselen daarom heen 
zouden wel eens een stuk ongrijpbaarder en ernstiger kunnen worden na de 
uitvoering van een rticksichtslos saneringsbeleid. Wat is de winst indien na 
het dichttimmeren van coffeeshops de scene zich gaat verspreiden en zich 
vervolgens meer of minder ondergronds gaat nestelen rond het station, in 
prive-woningen, snackbars en portiekenD 

Uit de vertaling van onderzoek naar (justitieel) soft drugsbeleid kan dus 
niet vanzelfsprekend de oplossing van (gedeeltelijke) 'harde' sanering 
voortvloeien. Het alternatief voor dichttimmeren van problematische 
coffeeshops is het corrigeren (respectabiliseren) van dergelijke gelegenhe-
den. Door onderzoek constateren dat een deel van de coffeeshops-branche 
problematisch is kan zowel aanleiding geven tot een aangescherpt justitieel 
beleid ter zake als tot een verdere sociaal-economische normalisering van dit 
Horeca-segment. Een voor de hand liggend alternatief voor het 'uit-
sterfbeleid' is verdere integratie van coffeeshops binnen de normale sociaal-
economische verhoudingen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door decriminalise-
ring van bevoorrading aan de achterdeur en door het instellen van een 
officieel erkende vakbekwaamheidsregeling voor eigenaars/exploitanten van 
coffeeshops (BCD). Overigens sluiten repressie en voortgaande 
normalisering elkaar niet uit. Het is juist goed denkbaar dat het beleid-
sinstrumenten zijn die elkaar aanvullen. Het eerste zou dan dienen als 
mogelijk adequaat (justitieel) antwoord op een 'hopeloos ontspoorde' marge 
van de coffeeshops-branche en het tweede voor de doorsnee van dit Horeca-
segment. 

Soortgelijke overwegingen zijn ook van toepassing op de sociale- en 
welzijns aspecten van soft drugsbeleid. Het is te verwachten dat met name 
het onderzoek naar de (gebruiks)cultuur achter de voordeur van de coffee-
shop zal kunnen worden vertaald in termen van volksgezondheids- en 
(jeugd)welzijnsbeleid. De 'harde' (justitiele) en 'zachte' (sociale) beleidswe-
relden vallen samen op het punt van de beschikbaarheid van hard drugs in 
coffeeshops. Voor alle overige in de vorige paragraaf genoemde elementen 
van de (gebruiks)cultuur zijn 'harde' beleidsmaatregelen die min of meer 
logisch zullen voortvloeien uit onderzoeksbevindingen nauwelijks denkbaar. 

Waarschijnlijk zal worden vastgesteld dat een deel van de coffee- 
shopswereld een sterk marginaal sub-cultuur karakter heeft. Er staat nu al 

4 Noot over de gang van zaken in Venlo. Wenicht is daar al sprake geweest van zo'n ontwildceling. 
(zie Intraval) Mogelijk zou onderzoek in Venlo naar de effecten van een stringent sluitingsbeleid van 
belang zijn. 



vast dat een bepaald segment (over de relatieve omvang daarvan zal na 
onderzoek meer kunnen worden gezegd) van de coffeeshops-branche kan 
worden getypeerd als een dak boven het hoofd van 'randgroepjongeren'. 
Ook in de niet opvallend problematisch functionerende coffeeshops zullen 
ongetwijfeld cultuurelementen worden aangetroffen die in termen van 
jeugdwelzijnsbeleid riskant te noemen zijn. Zoals in de vorige paragraaf 
beschreven bestaat bijvoorbeeld het risico dat de coffeeshop gaat werken als 
een fuik voor 'balende' scholieren. 

Dergelijke met de (gebruiks)cultuur verbonden risico's zullen 
beleidsmatig echter andere consequenties moeten hebben dan bij de overtre-
ding van de belangrijkste justitiele gedoogcriteria. Een mogelijk landerige 
sfeer in de coffeeshop en de gelegenheid die er wordt geboden om uit te 
wijken voor de verantwoordelijkheden van het conventionele bestaan bieden 
op zich geen legitimatie voor een 'harde' justitiele- of bestuurlijke aanpak. 
Dichttimmeren wegens landerigheid is niet alleen wettelijk ondenkbaar. Het 
zou tot op grote hoogte ook zinloos zijn. Bovendien zou het een miskenning 
zijn van de normale, recreatieve en sociaal-integratieve functies van dit 
Horeca-segment. 

Het ziet er naar uit dat in Nederland een deel van de coffeeshops-
branche het karakter heeft van een marginale uitwijkplaats voor jeugdigen. 
In laatste instantie kan dit echter niet meer zijn dan een betrekkelijk 
willekeurige vorm voor een integratie-probleem dat zich in alle (westerse) 
samenlevingen voordoet. In onze buurlanden bestaan geen coffeeshops, maar 
ook daar zal ongetwijfeld geen gebrek zijn aan nissen in de maatschappij die 
de zelfde marginale-schuilplaats-functie vervullen. Na realisering van de 
nuloptie, die in de politiek, binnen het OM en lokaal hier en daar wordt 
aanbevolen zullen er ongetwijfeld genoeg straathoeken, café's, snackbars, 
disco's, gokhallen etc. zijn waar jeugdigen zich (tijdelijk) kunnen afscher-
men voor aanspraken van de conventionele samenleving. 

Het 'cultuur-probleem' van de coffeeshops zal allereerst als een 
onderwerp voor normaal jeugdwelzijnsbeleid moeten worden aangemerkt. In 
dit opzicht is er geen verschil met het in ons land breed aanvaarde uitgangs-
punt dat voor legale drugs de zelfde psycho-medische risico's gelden als 
voor illegale drugs. Verstandig omgaan met alcohol en hasj zitten in het 
zelfde voorlichtings- en educatie pakket, verstandig coffeeshopsbezoek zou 
daar ook inpassen. Onderzoek naar de (gebruiks)cultuur in coffeeshops kan 
wellicht leiden tot een beter ginformeerd GVO-beleid 5  voor relevante 
doelgroepen. Constateren dat veel coffeeshops wat betreft functies het 
midden houden tussen een gewoon commercieel café en een gesubsidieerd 
jeugdcentrum zou wellicht kunnen leiden tot een beleidsmatige aanpak die 
met beide aspecten rekening houdt. Bijvoorbeeld door na te gaan of een 
pakketje jeugdwerk in de vakopleiding van de coffeeshopsbaas kan worden 
opgenomen. 

Gezondheidsvoorlichting en opvoeding 
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5 Belangrijke thema's voor het 

coffee-shoponderzoek 

Een onderzoeksprogramma voor coffeeshops kan verschillende thematische 
gebieden bestrijken. De volgende globale thema's zijn van belang. 

5.1 De aard en verspreiding van 'coffeeshops' 

Betrekkelijk recente schattingen van het aantal 'coffeeshops' in Amsterdam 
lopen uiteen van ca. 250 (Korf e.a.,1991) tot ongeveer 700 (Werkgroep 
Amsterdam, 1993). Landelijk heeft het aantal van 1500 coffeeshops lang 
gefigureerd (Kuipers, 1991). Deze schatting lijkt te worden bevestigd door 
het meest recente registratie-onderzoek. Bij gemeenten met een gezamenlijk 
inwonertal van ca. 55% van de Nederlandse bevolking werden 712 
'coffeeshops' gerapporteerd. Deze aantallen zijn vooral gebaseerd op 
opgaven van het gemeentebestuur (Bieleman e.a., 1995). Maar het beeld van 
het aantal coffeeshops in Nederland blijft onveranderlijk rekbaar. In de 
Engelse pers werd naar aanleiding van de recente drugsnota (zonder 
bronvermelding) een aantal van 7000 vermeld. De groei of krimp van dit 
Horeca-segment is uiteraard een kerngegeven voor het softdrugsbeleid. Het 
is daarom van belang om voortbordurend op de aanzet van Intraval een 
meer gedetailleerde kaart te ontwikkelen van de landelijke verspreiding van 
coffeeshops. Deze landkaart van coffeeshops zou periodiek (by. in periodes 
van 2 tot 5 jaar) moeten worden geactualiseerd. 

Aantallen en de mate van concentratie van deze verkooppunten vormen 
een belangrijke basis-indicatie voor de ontwikkeling van de consumptiemarkt 
voor cannabis. Het zichtbaar worden van sterke concentratie-gebieden kan 
aanleiding zijn om periodiek het functioneren van de coffeeshops in 
dergelijke gebieden nader te onderzoeken. Doelstellingen van het (regionale) 
vestigings- en beheersingsbeleid kunnen worden getoetst aan de hand van 
ontwikkelingen op de landkaart van coffeeshops. 

Hierbij is het van veel belang dat er ook inzicht wordt geboden in de 
differentiatie van de (commerciele) markt voor cannabis. Zo komt een 
specifiek coffeeshopsbeleid in een geheel ander daglicht te staan indien de 
grenzen tussen coffeeshops en andere soorten Horeca-gelegenheden waar 
cannabis wordt verkocht zouden vervagen. Deze ontwikkeling is plaatselijk 
wellicht al gaande. Zo werd in Amsterdam een trend geconstateerd waarbij 
'van huis uit' gewone alcohol-café's cannabis als bij-artikel zijn gaan 
leveren (de Loor, 1994). Op dit moment kan (zeker landelijk) niet bij 
benadering worden aangegeven wat het aandeel van bijvoorbeeld 'gewone' 
café's, snackbars en discotheken is bij de genstitutionaliseerde consump-
tiemarkt voor cannabis. 
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Vanwege de grote relevantie voor de evaluatie van het landelijke en 
locale coffeeshopsbeleid zou daarom op termijn moeten worden gestreefd 
naar een kaart van commerciele verkooppunten met een café-slijterij functie. 
Op dit moment zullen coffeeshops hierin verreweg de belangrijkste positie 
innemen. In de recente drugsbeleidsnota wordt (opnieuw) ruimte geboden 
voor continuering van de commerciele consumptiemarkt voor cannabis. Het 
is denkbaar dat hiermee condities ontstaan voor een ongestuurd proces van 
verdere integratie van cannabis in de 'normale' Horeca-wereld. Naarmate 
dit meer het geval is zal specifiek coffeeshopsbeleid steeds minder relevant 
worden. 

Op de door onderzoek te construeren landkaart zouden coffeeshops dus 
als segment van de commerciele consumptiemarkt voor cannabis 
voorkomen. Maar daarnaast is het van belang om enig beeld te hebben van 
de (landelijke) differentiatie binnen het coffeeshops-segment. Er is eerder 
vastgesteld dat coffeeshops verschillende functies hebben en dat er rond 
deze verschillende functies specialisaties ontstaan. Aan de hand van de door 
Maalste geconstrueerde typologie van coffeeshops kunnen deze zinvol 
worden beschreven. Het aantrekkelijke van deze typologie is de evidente 
beleidsrelevantie. Specifieke problemen hangen samen met de 'typische' 
functies van de verschillende coffeeshops. Zo kunnen de klassieke klachten 
over 'overlast en onveiligheid' wellicht vooral worden toegeschreven aan 
coffeeshops die een 'huiskamer-functie' voor marginale jeugd vervullen. 
Anderzijds is het denkbaar dat meer elitaire 'hippie coffeeshops' een 
onderduikadres vormen voor balende middle class schooljeugd. Om deze 
redenen zou het wenselijk zijn als er op delen van de landkaart van cof-
feeshops kon worden ingezoomed op relevante functie-kenmerken. 

Intraval en het Centrum voor Verslavingsonderzoek hebben in hun rapport 
al een aanzet gegeven voor de constructie van de landkaart van coffeeshops 
(Bieleman e.a., 1995). Nader inzicht in geografische verspreiding en 
concentratiegebieden kan wellicht nog aan de gegevens van dit onderzoek 
worden ontleend. De contouren van het coffeeshopslandschap lijken hiermee 
redelijk te zijn vastgelegd. Ontwikkelingen kunnen zichtbaar worden 
gemaakt door dergelijk landelijk inventariserend onderzoek na enkele jaren 
te herhalen. De validiteit van de inventarisatie is wellicht te verbeteren (te 
toetsen) door afzonderlijke enquetes te richten aan gemeentebestuur en 
politie. Daarnaast zal meer aandacht kunnen worden besteed aan het in kaart 
brengen van andere Horeca-gelegenheden die op de consumptiemarkt voor 
cannabis opereren. 

De diversificatie van de commerciele consumptiemarkt voor cannabis en 
de typologie van coffeeshops kan worden gezien als een van de wenselijke 
detailleringen van de landkaart. Het relief in de contouren van de landkaart 
kan alleen worden aangebracht met behulp van meer intensieve onder-
zoekmethoden. Deze kunnen (alleen al om praktische redenen) niet landelijk 
worden toegepast. Aan de hand van een onderzoeksstrategie dienen bepaalde 
regio te worden geselecteerd die in aanmerking komen voor intensievere 
inventarisatie. Het verspreidingspatroon van coffeeshops biedt hiertoe een 
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voor de hand liggend aanknopingspunt. Concentratiegebieden in de randstad, 
in de grensstreken en gebieden met een regio-functie komen in aanmerking 
voor meer intensief inventariserend onderzoek. Daarnaast kan het juist van 
belang zijn om in regio met een opvallende afwezigheid van coffeeshops 
(zoals by. Flevoland) na te gaan of de commerciele cannabismarkt zich in 
andere segmenten van de Horeca-branche heeft gevestigd. 

Voor het in kaart brengen van de verspreiding van typen coffeeshops 
komen extensieve case-studies in aanmerking. Dit kan worden uitgevoerd 
aan de hand van interviews met plaatselijk goed geInformeerde personen 
(wijkpolitie, buurtwerkers, gemeente-functionarissen etc.). Het vooronder-
zoek heeft geleerd dat door middel van deze methode een redelijk gedetail-
leerd beeld kan worden verkregen van de stand van zaken met betrekking 
tot de coffeeshops-branche in steden of stadsdelen. Het ligt voor de hand dat 
er primair wordt getracht een inzicht te krijgen in het (relatieve) aantal 
'marginale huiskamers' in het geInventariseerde gebied. De ontwikkeling 
van een hanteerbare operationele definitie van de 'marginale huiskamer' zal 
kunnen geschieden aan de hand van de resultaten van intensief onderzoek op 
buurtniveau. Zie V.3. 

Voor het functioneren van coffeeshops en voor de ontwikkeling (groei en 
krimp) van de coffeeshopsbranche bestaat een aantal voornamelijk strafrech-
telijke en bestuursrechtelijke beheersinstrumenten. De landelijk geformu-
leerde strafrechtelijke gedoogcriteria (AHOJG) functioneren als richtlijnen 
voor opsporing en vervolging. Bestuurlijk wordt de vestiging en het 
functioneren van coffeeshops beheerst door een systeem van vergunnings- en 
vestigingsvoorwaarden. Beide systemen tezamen bepalen de gedoogruimte 
waarbinnen coffeeshops kunnen functioneren. 

Er is de laatste jaren een duidelijke trend zichtbaar geworden van ver-
zelfstandiging van het gedoogbeleid op lokaal niveau (Bielema e.a., 1995). 
Bestuurlijke maatregelen worden per definitie bepaald op lokaal niveau, 
maar ook de strafrechtelijke bepalingen laten veel ruimte voor plaatselijke 
invulling. Operationalisering van de richtlijnen geschiedt in het regionale 
driehoeksoverleg van burgemeester, OM en politie. Bovendien worden richt-
lijnen ook veelal opgenomen binnen de gemeentelijke APV-bepalingen. Zo 
betekende het 'J' criterium in sommige plaatsen een leeftijdsgrens van 16 
jaar, terwijl in andere gemeenten 18 jaar werd aangehouden. 

Dit alles heeft geleid tot een landelijk sterk divergerend coffeeshopsbe-
leid. In sommige gemeenten werd de ontwikkeling van de coffeeshops-
branche (de facto) min of meer bepaald door een 'vrij spel der maatschappe-
lijke krachten'. Amsterdam lijkt daarvan het beste voorbeeld te zijn. In 
andere gemeenten is er met behulp van de beheersinstrumenten een strikte 
regulering van de vestiging en het functioneren van coffeeshops toegepast. 
Soms heeft deze regulering vooral een restrictief/repressief karakter. Het is 
dan kennelijk de bedoeling om vestiging van coffeeshops zo veel mogelijk te 
voorkomen en om de bestaande coffeeshops aan stringente voorwaarden te 
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onderwerpen. Utrecht en Den Bosch lijken voorbeelden te zijn van een 
dergelijk lokaal beleid. Kleinere gemeenten, Kampen en Hu1st zijn recente 
voorbeelden, kunnen zich soms permitteren om er een 'uitsterf' of 'O-optie' 
beleid op na te houden. Daarnaast zijn er ook gemeenten die een strikt 
vestigings- en functioneringsbeleid combineren met het verlenen van een 
zekere rechtszekerheid voor coffeeshops die zich netjes aan de regels 
houden. De exploitanten van deze coffeeshops weten bijvoorbeeld dat ze 
niet zullen worden 'gepakt' op het commercieel onmogelijke 30-gram voor-
raad criterium. De convenantregeling in Tilburg is het bekendste voorbeeld 
van een dergelijke aanpak. Daarnaast bestaat bijvoorbeeld in Bussum een 
soort 'gemeente-coffeeshop', een verkooppunt onder beheer van een 
Stichting waarin ook de gemeente participeert. 

In principe kan dus het softdrugsbeleid verregaand op gemeentelijk 
niveau worden bepaald. Gemeenten kunnen en detail de manier van bedrijfs-
voering van coffeeshops bepalen. Zo kunnen bijvoorbeeld openingsuren 
worden vastgesteld, die afwijken van wat voor andere Horeca-gelegenheden 
geldt en ook kan precies worden voorgeschreven welk gedeelte van het 
raamoppervlak geblindeerd mag zijn. Volgens de bedoelingen van de recente 
drugsbeleidsnota zal de gemeentelijke autonomie voor de feitelijke bepaling 
van het soft drugs beleid zelfs nog verder toenemen. Zo zullen gemeenten 
zelf kunnen bepalen of ze gedogen dat aan de achterdeur van de coffeeshop 
Nederwiet door kleine telers wordt aangevoerd. 

De verregaande autonomie van gemeenten om zelf te bepalen of er 
coffeeshops mogen zijn en op welke wijze deze zullen functioneren impli-
ceert het grote belang van onderzoek naar de lokale opzet en invulling van 
het softdrugsbeleid. Ook hier is al een eerste aanzet gegeven met het 
onderzoek van Intraval/CVO naar de coffeeshopssituatie in Nederlandse 
gemeenten. Eerder heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al een 
uitputtend overzicht gegeven van het bestaande beheersinstrumentarium 
(VNG, 1994). Voorlopig lijken de grote lijnen in de diversiteit en de 
modaliteiten van gemeentelijk softdrugsbeleid voldoende in kaart gebracht te 
zijn. 

Intensief onderzoek binnen enkele speciaal geselecteerde gemeenten naar 
het functioneren van het totale pakket aan strafrechtelijke en bestuurrechte-
lijk beheersinstrumenten lijkt echter zeer van belang. Dergelijk onderzoek 
kan aansluiten bij en deel uitmaken van de intensieve case-studies naar het 
functioneren van coffeeshops op buurtniveau. In het onderzoek zullen 
verschillende niveaus van werkelijkheid aan de orde moeten komen. We 
noemen de volgende: 

- de straf- en bestuursrechtelijke handhavingspraktijk (operationalisering en 
wijze/mate van handhaving van bestuurlijke en strafrechtelijk gedoogcri-
teria. Hierbij by. aandacht besteden aan de invulling/handhaving van het 
nieuwe 5-gramscriterium) 



- de verhoudingen tussen de verschillende bij het functioneren van coffees-
hops betrokken partijen: politie/OM, gemeentebestuur, (vertegenwoordigers 
van) burgerij, coffeeshop-exploitanten (by. coalitievorming of antagonisme 
tussen partijen) 

- de wisselwerking tussen het plaatselijke gedoogbeleid en het plaatselijke 
functioneren van de consumptiemarkt voor cannabis (by. afscherming door 
coffeeshops bij sterk repressief beleid, of vestiging van de markt in by. 
andere Horeca-gelegenheden bij een sterk limiterend vestigingsbeleid t.a.v. 
coffeeshops) 

5.3 Het functioneren van coffeeshops op buurtniveau 
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Om een aantal redenen lijkt onderzoek naar het functioneren van de cof-
feeshop binnen de context van de (woon)buurt in eerste instantie de grootste 
prioriteit te verdienen. De meest urgente zorgen over het functioneren van 
coffeeshops hebben ongetwijfeld betrekking op de thema's die in de 
paragrafen 111.2 en 111.3 aan de orde zijn gesteld. We zullen op de 
inhoudelijke aspecten daarvan niet meer ingaan. 

Overlast, onveiligheid en de consequenties van de (gebruiks)cultuur 
voor de bezoekers van de coffeeshops kunnen niet zinvol worden begrepen 
of bestudeerd als gesoleerde verschijnselen. In de genoemde paragrafen is 
al aangegeven dat deze verschijnselen alleen betekenis hebben binnen de 
sociale werkelijkheid waarin ze zich voordoen. Coffeeshops zijn niet los te 
denken van de sociale constellatie van de buurt waarin ze functioneren. 
Zowel 'het type' bezoekers van deze gelegenheden als de cultuur achter de 
voordeur zullen tot op zekere hoogte een reflectie zijn van de buurtcultuur. 
Het zelfde geldt voor de eventueel in de buurt, of door by. de politie of het 
stadsbestuur waargenomen effecten van coffeeshops. 

Voor zover bekend is coffeeshopsonderzoek met een uitdrukkelijke 
orientatie op het sociale meso-niveau tot dusver niet uitgevoerd. Er is 
summier onderzoek gedaan naar kenmerken van bezoekers, naar de 
(gebruiks)cultuur en naar de effecten van coffeeshops op hun omgeving (de 
Loor, 1992; Jansen, 1989; Maalste, 1994 en 1995; Bieleman e.a., 1995). In 
al deze gevallen is echter (impliciet) uitgegaan van coffeeshops als op 
zichzelf staande verschijnselen. Om deze reden lijkt het weinig zinvol om 
nogmaals opnieuw vast te stellen dat by. lawaai en samenscholen aan de 
voordeur van de coffeeshop door de buurt als 'overlast' worden aangemerkt. 
In plaats daarvan zal door het plaatsen van onderzoek binnen de context van 
de (woon)buurt de nadruk komen te liggen op de betekenis van de 
verschijnselen aan en achter de voordeur van de coffeeshops. De bedoeling 
is dat hierdoor meer inzicht ontstaat in de mate van objectiviteit of 
subjectiviteit van de overlastervaringen. In hoeverre worden de aan cof-
feeshops toegeschreven effecten op by. de omgeving of de bezoekers ook 
werkelijk door de coffeeshop geproduceerd? En in hoeverre zijn het 
projecties op basis van dieper liggende sociale kenmerken van de (woon)- 
buurt. Hoe verhouden zich verschijnselen rond coffeeshops (of de aan 



coffeeshops toegeschreven verschijnselen) met verschijnselen rond andere 
Horeca-etablissementen? Deze vragen zijn alleen te beantwoorden indien de 
coffeeshop wordt benaderd als element binnen het sociale systeem van de 
(woon)buurt. 

5.4 De exploitatie-cultuur van coffeeshops 
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Het onderzoeksprogramma dat wordt voorgesteld is primair gericht op de 
vraagzijde van de markt voor soft drugs. De coffeeshops-branche heeft zich 
vanaf het begin tot zo ongeveer het einde van de jaren 80 vooral ontwikkeld 
op basis van het 'vrije spel der economische krachten'. Op dit moment 
bestaat de zorg dat wellicht een deel van de door het gedogen gecrederde 
economische ruimte is benut door 'criminele' entrepreneurs. Van 
normalisering van de markt kan moeilijk worden gesproken indien zou 
blijken dat veel coffeeshops voorposten zijn van een criminele economie. 
Een specifiek onderzoek naar het mogelijke aandeel van ('georganiseerde') 
criminaliteit in de coffeeshops-branche, in termen van eigendoms- en 
exploitatie verhoudingen is ongetwijfeld van belang. Dergelijk onderzoek 
staat echter thematisch goeddeels los van het hier voorgestelde onder-
zoeksprogramma naar de vraagzijde van de cannabismarkt. Het heeft een 
geheel eigen doelstelling en methodologie en zal daarom afzonderlijk 
ontwikkeld dienen te worden. 

De vraag naar de economische exploitatie-strategie aan de achterdeur en 
achter de bar is echter wel van belang voor het functioneren van de 
coffeeshops aan de vraagzijde. Aangenomen mag worden dat de 
(gebruiks)cultuur en wellicht ook de effecten op de directe omgeving zullen 
worden beinyloed door de manier waarop de coffeeshop economisch 
overleeft. We hebben eerder aangegeven dat een naar verhouding tot het 
aanbod 'te kleine' markt voor cannabis, coffeeshops wellicht dwingt tot 
meer marginale economische activiteit. We denken by. aan heling en de 
verkoop van cocaine. Het ligt voor de hand dat hiermee ook de kans op een 
deviante sub-cultuur achter de voordeur toeneemt. 

Uiteraard zal dit aspect van het functioneren van coffeeshops als van-
zelfsprekend aan de orde komen als onderdeel van de voorgestelde (woon)- 
buurt benadering. Het lijkt echter van belang om met betrekking tot dit 
thema een expliciete relatie te leggen tussen de door de (plaatselijke) 
overheid gehanteerde beheersings-strategieen en de door de coffeeshops 
gehanteerde overlevingsstrategieen. Onder V.2 werd al genoeMd dat het gaat 
om de mogelijke wisselwerking tussen beide. Op basis van indrukken van 
het vooronderzoek kan worden verondersteld dat de combinatie van preven-
tieve verwaarlozing en reactieve repressie (zoals by. in Amsterdam in 'de 
Pijp') de kans op ontwikkeling van marginale overlevingsstrategieen groter 
maakt. Een vergelijking met overlevingsstrategieen van coffeeshops in een 
geheel andere beleidscontext (zoals by. in Tilburg) kan op dit belangrijke 
punt mogelijk inzicht verschaffen. Ook hier zal echter niet kunnen worden 
afgezien van de context van de (woon)buurt. Het beleid en het functioneren 
van de coffeeshops zijn in Tilburg anders dan in 'de Pijp', maar het gaat 
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uiteraard ook om buurten in een wijdere stads- en regiocontext met een heel 
verschillend karakter. 



6 Implementatie van het onderzoek 

Het lijkt zinvol om alle in het vorige hoofdstuk genoemde thema's te 
integreren binnen de voorgestelde buurtgerichte aanpak. De voordelen van 
zo'n onderzoekstrategie liggen voor de hand. Zoals gezegd zijn alle 
genoemde aspecten met elkaar verbonden. Daarom zullen ze ook het meest 
vruchtbaar in hun onderlinge samenhang kunnen worden onderzocht. Zo 
zullen by. inzichten in de (gebruiks)cultuur, de uitstraling naar de buurt en 
de kenmerken van de buurt elkaar onderling kunnen versterken. 
Bij de ontwikkeling van buurtgericht coffeeshopsonderzoek staan twee 
praktische vragen voorop. Ten eerste gaat het om de vraag naar de plaats en 
het aantal van de te onderzoeken cases. Ten tweede dient te worden bepaald 
welke informatie er precies zal worden verzameld. Over beide punten zullen 
we nog kort jets zeggen. 

VIA Selectie van de te onderzoeken cases 

Wellicht ten overvloede vermelden we dat den casus bestaat uit een (woon)- 
buurt waarin zich een aantal coffeeshops bevindt. De hier voorgestelde 
benadering vergt een intensieve methode van onderzoek. Om deze reden zal 
het aantal onderzochte cases dus niet te groot kunnen zijn. Voorts ligt het 
voor de hand om cases te selecteren waarvan op voorhand bekend is (of kan 
worden aangenomen) dat ze een sterk verschillend karakter zullen hebben. 
Als belangrijke onderscheidende factoren kunnen we denken aan de regio-
versus de randstad (hierbij is ook de situering in een grensstreek van 
belang); de typering van de casus als woonbuurt of als centrum (winkel- en 
uitgaans) buurt en de aard van het ter plaatse gevoerde (bestuurlijk/straf-
rechtelijke) coffeeshops-beleid. Daarnaast kunnen praktische overwegingen 
zoals by. de reeds bestaande sociaal wetenschappelijke kennis van de 
(woon)buurt een rol spelen. 

Gelet op deze overwegingen zou de keuze van de volgende cases kunnen 
worden overwogen: 

- 'de Pijp' in Amsterdam 

- de 'Loven-Besterd'- buurt in Tilburg 

-het centrum van Enschede 

-een concentratie gebied in de stad Groningen 

-idem in Rotterdam Zuid 



Al deze cases hebben een duidelijk eigen karakter op belangrijke onder-
scheidende punten. In alle plaatsen is ook een universiteit gesitueerd 
waaraan mogelijk (delen) van het onderzoek kunnen worden uitbesteed. 
Voor Rotterdam Zuid geldt dat daar al geruime tijd een sociologisch 
buurtonderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus-Universiteit. Het 
veldwerk voor dit onderzoek in de stadswijken Afrikaander, Bloemhof en 
Hillesluis is afgesloten. Volgens de onderzoekers zijn er in deze wijken 20 A 
30 coffeeshops. Dit reeds verrichtte buurtonderzoek biedt waarschijnlijk een 
uitstekende (kennis)context voor het coffeeshopsonderzoek ter plaatse 
(Rood-Pijpers e.a., 1995) 
Het zal duidelijk zijn dat de verschillende genoemde cases van uiteenlopende 
omvang zijn. Het Tilburgse 'Loven-Besterd' is een beperkt en overzichtelijk 
geheel, waar het onderzoek in een veel kortere periode zal kunnen worden 
afgerond dan in by. de Amsterdamse 'Pijp'. 

VI.2 Te verzamelen onderzoek-informatie 

Buurtgericht coffeeshops-onderzoek wordt gerealiseerd door het aanboren 
van verschillende soorten van informatiebronnen. Verschillende methoden 
van onderzoek zullen hiertoe geeigend zijn. We geven hieronder een 
overzicht van deze te hanteren methoden en informatiebronnen. 

interviews/enquetes met 

- bezoekers van coffeeshops (life style en life history) 
- coffeeshop-exploitanten 
- buurtbewoners 
- (wijk)politie 
- betrokken (deel)gemeente-ambtenaren 
- buurtwerkers, buurtcomite's en andere buurtvertegenwoordigers (by. 
middenstandsvereniging) 
- scholen 

dossiers en registraties 

- politieregistratie en dossiers m.b.t coffeeshops 

- beleidsstukken en dossiers m.b.t. het bestuurlijke en pol 
itiele coffeeshops-beleid 

(Participerende) observatie 
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De gang van zaken binnen de coffeeshops gericht op de (gebruiks)cul-
tuur. Centraal staat de vraag naar de plaats en betekenis van de cof-
feeshop voor de tijdsbesteding, sociale contacten en gebruikspatronen 
van bezoekers. Bezigheden en toekomstperspectief van bezoekers. Soort 
van bedrijfsvoering (overlevingsstrategieen) van coffeeshops-exploitant. 
Relaties (conflicten) met omwonenden, stadsbestuur, politie. 

Participerende observatie in de omgeving van de coffeeshop. 

35 



Literatuur 

Byck, R. 
Cocaine, Marihuana and the meanings of addiction. 
In: Freedman, A. en R. Hamowy. Dealing with drugs; consequences of 
government control. 
San Fransisco, Pacific Research Institute for Public Policy, 1991. 

Christie, M.J. en G.B. Chesher 
The human toxicity of marijuna; a critique of a review by Nahas and 
Latour. 
Drug and Alcohol Review, vol 13 pp. 209-216, 1994 

Clark, R.R. 
Marihuana use associated with first episode of psychiatric illness in an 
adolescent population. 
American Journal on Addictions, vol. 3 pp. 67-71, 1994 

Gerritsen, J.W. 
Rouwranden bij de Hollandse aanpak; kanttekeningen bij het Nederlandse 
drugsbeleid. 
Beleid en Maatschappij, nr. 5, 1992 

Gruber, A.J. en H.G. Pope 
Cannabis psychotic disorder; does it exist? 
American Journal on Addictions, vol. 3 pp. 72-83, 1994 

Hollister, L.E. 
Health aspects of cannabis. 
Pharmacology Review, vol. 38 pp. 1-32, 1986 

Bieleman, B.; L. Schakel; E. de Bie, J. Snippe 
Wolken boven koffieshops; Inventarisatie van overlast rond koffieshops en 
ontwikkelingen in gemeentelijk cannabisbeleid. 
Groningen, Intraval, 1995 

Jansen, A.C.M. 
Cannabis in Amsterdam; A geography of hasjisj and marihuana. 
Muiderberg, Coutinho, 1989 

Kort, M. de 
Tussen patient en delinquent; Geschiedenis van het Nederlandse drugsbeleid. 
Hilversum, Verloren, 1995 



Kuipers, H. 
Aantal en soorten cannabis-verkooppunten in werkgebieden van korpsen van 
wijkpolitie en gemeentepolitie; rapportage van een enquete. 
Utrecht, NIAD, 1991. 

Linszen, D.H., P.M. Dingemans, M.E. Lenoir 
Samenhang tussen gebruik van cannabis en recidief/exacerbatie van 
psychose bij patienten met schizofrenie. 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 139, pp. 502-507, 1995; 

Loor, A. de 
Hashcoffeeshops en hun bezoekers. 
Amsterdam, Adviesburo Drugs, 1992 

Laar, M. van en M. van Ooyen-Houben 
Overlast door drugsgebruik; een literatuurstudie. 
Utrecht, NIAD, 1995 

Maalste, N. 
Van koffieshop tot hennepwinkel deel 1; Beschrijving van de Utrechtse 
koffieshops 1993-1994. 
Utrecht, Centrum voor Verslavingsonderzoek, 1994 

Maalste, N. 
Van koffieshop tot hennepwinkel deel 2; Vogelvrij kruidenieren. 
Utrecht, Centrum voor Verslavingsonderzoek, 1994 

Maalste, N. 
Het kruit de krant en de kroongetuigen; De geschiedenis van hennep 1950- 
1970. 
Utrecht, WGU, 1993 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie 
en Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Het Nederlandse drugbeleid; contintateit en verandering. 
Den Haag, SDU, 1995 

Nahas, G. en C. Latour 
The human toxicity of marihuana. 
Medical Journal of Australia vol 156, pp. 495-497, 1992 

Neeteson, K. 
Hasjiesj en marihuana, een evaluatie van onderzoek en trends. 
De Hoop, Dordrecht, 1992 

34 



Reuter, P.; M. Falco en R. Maccoun 
Comparing Western European and North American drug policies; an 
international conference report. 
Santa Monica, Rand Drug Policy Center, 1993 

Rood-Pijpers, E.; B. Rovers; F. van Gemert, C. Fijnaut 
Preventie van jeugdcriminaliteit in een grote stad; een onderzoek in drie 
wijken. 
Arnhem, Gouda Quint, 1995 

Schreuders, M.; D.J. Korf en E. Poort 
Cannabisgebruik en criminaliteit; een kwestie van leefstijl? 
Tijdschrift voor Criminologie, pp. 252-263, 1994. 

Stichting Algemeen Centraal Bureau voor de Geestelijke Volksgezondheid 
Ruimte in het drugsbeleid. 
Meppel, Boom, 1971 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Rapport Drugsbeleid, met name ten aanzien van coffeeshops. 
Den Haag, VNG, 1994 

Verheul R. en R. Kerssemakers 
Hoe onschuldig is cannabis? 
Psychologie, vol. 13, maart 1994 

Werkgroep OM (Commissie Blok) 
Rapport van de wekgroep coffeeshop-problematiek. 
Den Haag, Arrondissementsparket, 1994 

Werkgroep Strategie-ontwikkeling Softdrugbeleid 
Rapportage van de Werkgroep Strategie-ontwikkeling Softdrugbeleid. 
Amsterdam, Afdeling Maatschappelijk en Gezondheidszorg Gemeente 
Amsterdam, 1993 

Werkgroep Verdovende Middelen 
Rapport van de Werkgroep Verdovende Middelen. 
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1972 

35 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

