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Geachte leden der Amsterdamse Gemeenteraad, 

 

Als voormalig eigenaar van de eerste coffeeshop in Amsterdam, de Mellow Yellow (1973-1978) 

heb ik de stad zien opleven door de coffeeshops en het toerisme.  

Met de naderende wietpas en de toenemende bewustzijnsvernauwing in Nederland voel ik mij 

verplicht een waarschuwend geluid te laten horen.  

Vandaar dit Groenboek, ik wens U veel leesplezier. 

 

Met groene groet, 

 

Wernard Bruining               

wernard@xs4all.nl 
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Dit vinden cannabis consumenten van de wietpas. 

De wietpas komt eraan, tenminste als het aan minister Opstelten ligt. Als je cannabis 

consumenten googled en op afbeeldingen klikt krijg je weinig gewone mensen te zien, maar 

een bonte verzameling merkwaardige plaatjes. Is dat niet onderdeel van het probleem, het 

ontbreken van een duidelijk gezicht van mensen uit de cannabis wereld zelf? Daarom in dit 

artikel wat commentaren van mensen uit dat wereldje. Wat houdt hen bezig, wat drijft hen, 

wat gaan ze doen als de wietpas wordt ingevoerd?  

 

 

 

Vertel een blowende buitenlander dat hij in Nederland niet meer 100% welkom is en hij kiest al snel voor 

steden en landen waar men niet ouderwets benepen doet over een jointje. Het liberale en goedkope 

Praag bijvoorbeeld dat al jaren probeert de rol van Amsterdam over te nemen, of Spanje waar goedkope 

buitenwiet in overvloed voorhanden is. Of wat te denken van een stad als Kopenhagen waar de 

gemeente van plan is 30-40 wietwinkels te openen? 



 

Op het Waterlooplein tref ik een aantal oude rotten. Louis (foto l.) staat er met een stalletje 

hippiespulletjes. Een jointje maakt dat tot een genoegen, al 30 jaar schuift een nieuwsgierig publiek aan 

hem voorbij op zoek naar ‘anders’, naar vrijheid, naar ‘spiritual enlightment’ en koopt dan ‘alternatieve’ 

spulletjes. Zijn commentaar: “als er minder toeristen komen voelen de mensen op het Waterlooplein dat 

direct in hun portemonnee!” 

 



 

  

 Alex, bijna 60, voormalig Melkweg huisdealer, rookt nog elke dag zijn 

jointje, “liefst ganja” en hij begon daarmee toen hij 16 was. “Het is een 

bewuste keuze voor een zacht genotmiddel en daarmee een vriendelijke 

lifestyle, je wordt er rustiger van. Het is goed voor de muziek, maar het 

grote geheim, het is het ideale afrodisiac! Je wordt er zachter, gevoeliger 

van. Als je nu naar de coffeeshop gaat dan betaal je al snel € 8, - dat is 16 

tot 17 gulden voor een gram wiet, daar kan je misschien een halve dag 

high van blijven, het is veel te duur geworden, je krijgt bijna een fles 

champagne voor die prijs. En die luxe kan de gewone man, dus ook die 

hier op het Waterlooplein, steeds minder betalen. Ik ga straks geen 

wietpas halen, nee dan haal ik het wel bij vrienden die het zelf kweken in 

de eh, achtertuin!” 

 

 

 

Wim, eigenaar van The Headshop, sinds 1968 Nederlands oudste 

winkel in rokersbenodigdheden. “Ik denk dat de toeristen zullen blijven 

komen, wel veel minder natuurlijk en dat ze het gewoon weer op 

straat zullen kopen. Krijg je weer die straatdealers waar we jaren mee 

in de clinch gelegen hebben. Ik heb het allemaal wel meegemaakt, het 

gedoe op de Zeedijk, dat alles deze kant op werd gejaagd. De 

processen tegen de gemeente! Toeristen? Ik heb hun uiterlijk meer 

zien veranderen dan hun gedrag. Het waren vroeger hippies, 

tegenwoordig kleden ze zich anders, maar ze willen allemaal stoned 

worden. De wietpas? Ze moeten hun verstand gebruiken en 

voorkomen dat het gedeal weer naar de straat gaat!” 

 

 

 

 

 

 



 

Rob Kuehlings, “proud to be British, on a secret mission in Amsterdam 

for the 21 time!  I am here to visit musea, watch the architecture, no it is 

not, I am here to visit the coffeeshops! It is so nice to be able to sit down 

and do what you want to do and enjoy doing so. The wietpas? Well, I 

think I am going to find and marry me a Dutch girl, it is thát important! 

Other countries in Europe are making the laws easier isn’t it? I read 

about Denmark. The wietpas, I think it is complete madness. I spent 

some time in the US were they legalized medical marihuana in 15 states 

or so, and it is complete madness, suddenly everybody has a medical 

marihuana condition. A friend of mine in California rides motor cross 

bikes 6 days a week but apparently has so many different ailments that 

he has to buy two ounces (60 gram) of weed a week, which I think is 

fantastic! 

 

 

 

 

Michael Veling, 420 Café te Amsterdam. “Ik ben nog niet zo lang 

coffeeshophouder, 25 jaar en daarvoor zat ik in de, eh, zeg maar, 

ambulante handel. Ik wil niet dat de overheid het gaat legaliseren, ik 

ben gebaat bij het vacuüm waarin de cannabis in Nederland zich 

bevindt. Daarom koester ik altijd meer de tegenstanders van cannabis 

dan dat Groen Linkse tuig, ha, ha! De wietpas? Nou, we leven hier in 

Nederland wel in een rechtsstaat en niet in een soort klein Rotterdam 

hè? Wij zijn daarom op weg naar de rechter om die oneigenlijke 

wetgeving te toetsen aan de grondwet. Besloten cannabisclubs zou op 

zich heel mooi zijn, want in een besloten club heeft de overheid geen 

controlerende bevoegdheden, zijn we van die invallen af! Trouwens 

voor het eerst heeft the Amsterdam Tourist and Congres Board, 

vroeger heette dat gewoon de VVV, waarschuwende woorden laten 

horen. Zo van jongens, kijk nou uit, als je die coffeeshops gaat 

aanpakken dan verliezen we heel veel omzet, de restaurants, de 

hotels, de hele teringzooi, dat gaat miljarden kosten!” 

 

 



Fiona, werkt al 10 jaar als receptioniste bij The Bulldog Hotel op de 

wallen in Amsterdam. “Ik heb in de loop der jaren heel wat toeristen 

zien langskomen, ja! Er is al heel veel onrust onder de toeristen 

merken wij bij the Bulldog. Mensen die ons vooraf mailen of bellen 

voor ze besluiten te komen en vragen wat er gaat gebeuren. Ik vind 

het geen goede zaak, ik vind het eigenlijk heel eng allemaal, alsof 

Nederland een stap terug doet. We gaan nu achteruit, richting de 

jaren 50. Dat moeten we niet hebben in Nederland, het was altijd een 

progressief, weldenkend en vooruitstrevend land. Als de overheid een 

beetje slim is dan gaan ze dat allemaal snel regelen met die wiet, dan 

vangen ze er ook nog een beetje belasting op. Of ik een wietpas ga 

nemen, dat weet ik niet. De overheid moet ons niet zoveel 

betuttelen, pluk ons niet helemaal kaal heren politici in Den Haag, de 

mensen hebben het al zo moeilijk. Er is heel veel stress in Amsterdam, 

gun de mensen hun pleziertje. En in deze tijden is dat voor ons lekker 

een wietje roken, naar een bandje kijken, lekker dansen met de 

meiden!” 

 

 

Ronaldo, 48. Rookt al 35 jaar. “Tegenwoordig altijd White Widow, ik 

ben al 10 jaar chronisch pijnpatiënt. Dat kwam door een auto 

ongeluk, ik drink zelf geen druppel, maar die andere chauffeur wél, 

drank heeft mijn leven verwoest zeg maar. Hier rook ik een jointje, 

maar thuis verdamp ik het in zo’n vaporizer, dat is schoner en 

goedkoper, weet je wel? Ik rook gemiddeld zo’n 3-4 gram per dag, 

dat doe ik echt om mijn pijn te onderdrukken. Mijn huisarts wil mij 

geen officiële mediwiet verschaffen, er zijn al genoeg gekken in deze 

wereld zegt hij dan. Ik wil geen wietpas daarom moet ik het wel zelf 

gaan kweken, want anders is het onbetaalbaar. In het steegje kopen? 

Nee, ik ben voor kwaliteit, anders krijg ik direct meer pijn. Reguliere 

pijnstillers? Nee dank je, daar heb ik al een maagperforatie door 

opgelopen, ik was bijna dood! Ik gebruik nu helemaal geen pijnstillers 

meer, alleen White Widow. 

 

 

 

 



Thom, 24 jaar oud, werkt in de customer service in England. Hij 

drukt zich heel voorzichtig uit zoals opvallend is bij de 

tegenwoordige coffeeshopbezoekers. Een jaar geleden kostte 

mensen interviewen in coffeeshops mij geen enkele moeite, 

tegenwoordig ben je blij als er eens iemand wat wil zeggen of zich 

wil laten fotograferen. “It would be a shame if the tourists don’t 

come to Amsterdam anymore because they are banned from coffee 

shops. It would be a big knock down for hotels, restaurants and 

regular shops. Amsterdam to me is very positive, very tolerant. It 

would be a shame yeah!” 

 

 

 

 

 

Boas, 25, blowt sinds zijn 15e-16e. “Ik ben verzorgende, 

verpleegkundige. Blow om te genieten. Als er verplicht een wietpas 

komt dan stap ik waarschijnlijk over op eigen teelt. Kijk ik wil best 

wel lid worden van coffeeshop Anyday, maar het ligt er helemaal 

aan wat er met mijn informatie gedaan wordt. Er kan je later van 

alles verweten worden, ook al was het niet jouw schuld bij een 

verkeersongeluk, jij bent een cannabisgebruiker dus fout, word je 

ziek of werkeloos dan krijg je minder uitkering, dat soort dingen.”  

 

 

  

 

 

 

 

 



De gemeente Haarlemmermeer heeft er voor gekozen de besloten cannabisclub versneld in te voeren, 

“omdat deze er toch landelijk komt”. Superfly in Hoofdorp zal daarom als een der eerste 

coffeeshops een besloten club moeten worden. Op naar de polder om te kijken hoe de vlag erbij 

hangt. 

 

 

 

Armand Salomons, 42 jaar jong. “Op dit moment ben ik werkeloos, zoals 

velen in Nederland denk ik. Ik ben goed in techniek, veel gewerkt met 

computers. Heb in diverse sectoren op Schiphol gewerkt. Jointjes rook ik 

al sinds mijn 15e- 16e jaar. Je bent jong, je gaat experimenteren. Ik was 14, 

een buurjongetje van mij had een oudere broer, dat was een blower daar 

heeft hij wat van gejat. Dat was nog echte oude Nederwiet, vol met zaad. 

De eerste keer werd ik ziek, de keren daarna ging het wel goed. Wij dat 

spul telkens stiekum roken, achter in de tuin, apestoned waren we en 

maar lachen! Als straks de wietpas verplicht wordt denk ik wel dat ik hem 

neem om in hier in de Superfly te kunnen blijven komen. Straks willen ze 

ook nog een pas voor de hoerenlopers?” 

 

 

 

Noemi, 31, secretaresse, begon te blowen toen ze 18 was. “Ik ben nu 

werkeloos en rook 2-3 joints per dag, altijd Snow White. Als straks die 

wietpas komt hoop ik dat ik er hier bij Superfly een krijg. Ze hebben hier in 

de regio ruim 5000 klanten en mogen straks als besloten club er maar 

2000 hebben. Dan nemen ze alleen de beste klanten, die telkens van die 

grote zakken vol kopen hè? Ik kom hier voor mijn ontspanning, het is 

gezellig, ik ontmoet er mijn vrienden. Ik word rustig van blowen, ik kan 

best wel druk zijn, vandaar dat ik zoveel klets”. 

 

 

 

 



 

Patricia, 27.  “Ik ben huisvrouw en moeder, heb een zoon van anderhalf. 

Als hij ooit zelf wil gaan blowen dan hoop ik dat hij het eerlijk en open 

doet, gewoon thuis, dan kan ik in de gaten houden hoeveel hij rookt en 

met wie. Bij mij thuis mocht dat vroeger niet, dús begon ik toen ik 16 was, 

had een broer die al wat ouder was, tja, zien eh, doet hè? Ik rook best wel 

6-8 joints op een dag. Dat is veel, daarvan kan je op vakantie, maar ik kan 

beiden, dus ik doe het wel goed. Het maakt me relaxed en rustig, ik plof 

niet op de bank hoor, ik blijf gewoon mijn dingen doen, lekker in mijn 

eigen wereldje ja! Ik wil die wietpas wel nemen, maar eh, het zijn er maar 

2000 hè? Die pashouders, dat zijn straks dan de uitverkorenen, de 

gelukkigen, tja en voor de rest wordt het de straat of de thuisdealer!” 

 

 

 

Voor de deur van de Superfly spreek ik de beveiliger die om begrijpelijke 

redenen anoniem wil blijven. “Ik heb regelmatig te maken met de jongens 

die hier niet naar binnen mogen vanwege dealen enzo. Die zeggen dan: ‘ik 

hoop dat jullie straks dichtgaan, besloten club worden, dan hebben wij 

méér werk!’ Letterlijk in die woorden. Ze hoeven straks niet meer op zoek 

naar klanten want de meeste mensen hier in de polder hebben dan geen 

pasjes. Je weet dan wel hoe het dan gaat hè? Straat en thuisdealers 

verkopen niet alleen maar wiet, maar gewoon alles wat verboden is”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit is wat de wietpas voor Amsterdam kan betekenen, miljarden minder omzet. 

Volgens onderstaand onderzoek van de AMTCB (Amsterdam Toerisme en Congres Bureau) bezoekt 

23,4% van de toeristen in Amsterdam coffeeshops en loopt 25,9% over de wallen. Ze doen natuurlijk veel 

meer verschillende dingen maar het is typerend gedrag voor toeristen in Amsterdam, de enige stad ter 

wereld waar dit tot nu toe mogelijk is. Je kunt op je vingers natellen dat als de coffeeshops voor toeristen 

verboden worden dit negatieve consequenties zal hebben voor de bezoekersaantallen. 

Amsterdam wordt jaarlijks bezocht door ruim 20 miljoen toeristen. Dat zijn 16,5 miljoen dagtoeristen en 

4,5 miljoen mensen die er overnachten. Al die toeristen besteden samen jaarlijks 5 miljard euro. Als 

Amsterdam door invoering van de wietpas een minder liberaal imago krijgt en daardoor slechts 10% 

minder toeristen zou ontvangen kost dat de stad 500 miljoen per jaar, dat is een miljard euro minder 

inkomsten iedere twee jaar! 

Amsterdam raakt achterop bij andere Europese steden. 

Dat de reputatie van Nederland als sociale en culturele vrijhaven schade oploopt blijkt ook uit cijfers als 

je die vergelijkt met andere steden in Europa zoals, Londen, Parijs, Rome en Madrid. Daar neemt de 

groei van het toerisme veel sneller toe als in onze regio, Amsterdam raakt steeds meer achterop. Dat  

wordt geconstateerd door het  Amsterdam Tourist and Congres Bureau, de vroegere VVV. Het AMTCB 

promoot Amsterdam als ideale congres stad maar die promotie verloopt steeds moeizamer. Immers naar 

een congres kun je overal ter wereld, het gaat om de ambiance, de sfeer eromheen in de stad waar het 

congres gehouden wordt. En juist op dat vlak verbleekt de Amsterdamse reputatie*. Het is nog steeds de 

stad waar de meeste nationaliteiten ter wereld bij elkaar wonen, 177 in totaal, maar het imago van 

liberale tolerante stad loopt steeds meer schade op, met dank aan de regenten politiek vanuit Den Haag. 

*Toeristische Barometer Amsterdam 2011  

Amsterdam Toerisme en Congres Bureau:  

“Het consumentenvertrouwen staat onder druk. Dat is merkbaar in de cijfers van de eerste 7 maanden. De 
Nederlandse aankomsten en overnachtingen in Amsterdam zijn gedaald na stijgingen in voorgaande 
jaren. De aankomsten van buitenlanders stegen met 6%, terwijl de verblijfsduur iets afnam en ze +3,4% in 
overnachtingen lieten registreren.  

Andere steden in Europa noteerden ook een flinke groei. Opmerkelijk is dat Amsterdam die niet kan 
bijhouden, mogelijk door een capaciteitstekort. De opbrengst per kamer (revpar) in de 4/5 sterrencategorie 
zit volgens experts in de top tien van Europa en qua kamerbezettingsgraad staat Amsterdam na Londen 
en Venetië op een derde plaats”. 

 

 



 



 Repressie tegen cannabis sterft vanzelf uit! 

Anti- cannabisbeleid =  oude mensen politiek 

Op 7 oktober 2011 organiseerde de Telegraaf een poll onder zijn lezers over de stelling: ‘soft drugs 

verbieden?’ 3817 Mensen brachten hun stem uit. De meeste respondenten waren vóór een verbod 

jubelde de Telegraaf, alleen was dit met een opvallend kleine meerderheid, slechts 52% was vóór en 47% 

was tégen. Deze uitslag was opvallend, omdat de Telegraaf al jaren bezig is stelselmatig tegen cannabis 

te ageren en hun lezers nou niet direct tot de linkse elite in NL behoren. Nog opvallender waren daarom 

de uitslagen als ze werden uitgesplitst naar leeftijd. Dan bleek alleen in de leeftijdsgroep boven de 55 

jaar nog een grote meerderheid te vinden vóór het verbod. Alle respondenten jonger dan 55 waren in 

meerderheid tégen het verbod. Conclusie: over enige tijd sterft de meerderheid voor het 

cannabisverbod als vanzelf uit! Anti- cannabisbeleid is dus oude mensen politiek!  

Gemiddeld 

 

Conclusie van de Telegraaf: Drugsbeleid te soft, meeste stemmers bepleiten compleet verbod op 

cannabis. Gepubliceerd zaterdag 8 oktober 2011 pagina T2 

 

 

 

 

 

 

Reguleren 47%

Verbieden 52%



Als je de cijfers echter uitsplitst naar leeftijd komt er een heel ander beeld naar voren. Dan blijkt dat 

alleen mensen van 55 jaar in meerderheid nog vóór een cannabis verbod zijn! 

Tot 35 jaar 

 

35 tot 55 jaar 

 

55 jaar en ouder 

 

Conclusie: De war on cannabis heeft zijn langste tijd gehad. De voorstanders van een verbod zijn op 

leeftijd en dat worden er ieder jaar minder. We leven in een overgangsperiode die eindigt met een of 

andere vorm van regulering. Hoe eerder we reguleren, des te beter, want tegen beter weten in het 

verbod handhaven kost veel opsporingscapaciteit, creëert een hoge marktprijs en stimuleert daarmee 

grootschalige illegale teelt. Wat erger is, handhaven van sociaal achterhaalde wetgeving zorgt voor een 

alsmaar dalend wederzijds respect en vertrouwen tussen overheid en burgers.             

 Wernard Bruining, Maart 2012 
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