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Geestverruimend beleid
Denk je aan nederland, dan 
denk je niet alleen aan wind-
molens, het oranjegevoel, 
de waterkering, drop, ons 
koningshuis en hagelslag. 
onvermijdelijk wordt ook ge-
refereerd aan het nederlandse 
drugsbeleid. Door sommigen 
omarmd, aangevoerd door 
naamgenoot Ben Dronkers 
van het Hash Marihuana & 
Hemp Museum te Amster-
dam, door anderen, veelal 
conservatieve buitenlanders 
juist verguisd. 

een discussie hierover is nooit weggeweest. Deze 
week is aan die discussie weer een nieuw hoofd-
stuk toegevoegd. Het zal u niet ontgaan zijn dat er 
in de grensstreek een zogenaamde wietpas is  geïn-
troduceerd, die het coffeeshophouders verbood om 
aan buitenlanders te verkopen. Dit verbod om niet 
aan buitenlanders te verkopen was recentelijk inzet 
van een gerechtelijke procedure. een Maastrichtse 
coffeeshop had zich niet gehouden aan het verbod, 
werd door de gemeente gesloten, vocht dat aan en 
kreeg gelijk van de rechter.  

Gesteund door deze uitspraak van de rechter was 
dat voor de Maastrichtse coffeeshophouders vol-
doende aanleiding om - hoe toepasselijk - vanaf 
bevrijdingsdag weer wiet te verkopen aan buiten-
landers. Inmiddels is door hen aangegeven dat het 
dan alleen gaat om inwoners van de directe buur-
landen. Het antwoord van overheidswege liet niet 
lang op zich wachten. In Maastricht zijn er daags 
erna bij diverse coffeeshops meerdere invallen ge-
daan: het is duidelijk dat burgemeester onno Hoes 
zijn spierballen wil laten zien.  

In Roermond heeft coffeeshop Skunk ook aange-
kondigd om weer softdrugs te gaan verkopen aan 
buitenlanders. De gemeente Roermond heeft in de 

media al aangekondigd dat zij 
zal ingrijpen, al is niet volstrekt 
duidelijk wat dat ingrijpen dan 
zal inhouden. 
Hopelijk maakt de gemeente 
Roermond haar eigen afwe-
ging en laat zij zich niet leiden 
door het Maastrichtse stand-
punt. ervaring leert immers  
dat dat treffen van maatrege-
len tegen de handel in drugs 
vaak ernstigere effecten heeft 
dan de kwaal zelf. Roken is 
nog altijd uit oogpunt van 

volksgezondheid een veel groter probleem.  

In de media kwam naar voren dat de straatdealers 
de Maastrichtse invallen (letterlijk) met luid ap-
plaus hebben bekeken. Dat zal niet uit oogpunt van 
een leefbare binnenstad gebeurd zijn of als steunbe-
tuiging in het kader van de volksgezondheid. Hoe 
meer repressie, hoe meer straathandel en hoe hoger 
de prijzen en de daarmee gepaard gaande winsten, 
zo was vermoedelijk de gedachte.

De landgrenzen zijn decennia al open; Maastricht 
stond nota bene ruim 20 jaar geleden aan de wieg 
van die open europese vrijhandelszone. Amster-
dam kent miljoenen toeristen die niet alleen komen 
voor de coffeeshop, maar tegelijk ook voor een 
rondvaart op de grachten, een bezoek aan het rijks-
museum of het drinken van een biertje op een van 
de vele terrassen. een enorme economische impuls 
voor de stad Amsterdam zonder dat politieman-
kracht verloren gaat aan handel op straat. 

Roermond staat dus voor de principiële keuze de 
Duitse en Belgische coffeeshopbezoeker te gaan 
verbannen of hen juist verwelkomen en te verlei-
den tot al het moois wat Roermond verder te bie-
den heeft.

Mr. David Donkers


