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Zowel Rutte als Grabberhaus zei op TV dat de gebruikers van drugs eens stil zouden moeten staan 
dat ze de drugscriminelen hiermee ondersteunen. 
 
In de Telegraaf lazen we onderstaan artikel van Daniel van Dam: 
"Woede om drugsgrap Klaver"  
Het openlijk gelachen gegrinnik bij GroenLinks over vermeend drugsgebruik binnen eigen fractie 
en partij zorgt voor verbijstering.  Dit is totaal onwerkelijk. Mijn maag draait om reageert 
verslavingsdeskundige Dick Trubendorffer. Jesse Klaver erkende dat hij in de fractie en zelfs in de 
partij een totale loser is, omdat hij nog nooit drugs heeft gebruikt Klaver wordt hiervoor recht 
uitgelachen. Zijn groene collega`s gierden het uit. Het maakt duidelijk dat drugsgebruik bij de 
partij kennelijk de norm is. Maar ook cool. Gebruik je niet dan ben je bij GroenLinks een losser 
zegt een bose verslavingsdeskundige Disck Trubendorffer over het GroenLinks gegrinnik. 
 
CU voorman Gert Jan Segers stelde in het debat voor om dan maar een drugstest af te nemen. Of 
iedereen wel en beetje Clean is schamper de hij. Klaver; ik zie nu de D66 mensen heel erg 
schrikken. De kamer bulderde  van het lachen. Het zorgt voor een normvervaging volstrekte 
legitimering en brede acceptatie van drugsgebruik, stelt Trubendorffer. En dit zijn dan de politici 
die ons uit het moeras moeten trekken aldus de verslavings deskundige. De heer van Damlaat de 
conclusie graag over aan zijn lezers. Maar het is exemplarich waarom we de strijd tegen 
drugsgebruik aan het verliezen zijn! 
 
Wij zijn woedend hier valt helemaal niets te lachen, zegt Tiny Tol van Moedige Moeders, een 
organisatie voor ouders van drugs gebruikende kinderen.  
GroenLinksers leven in hun hoogopgeleide bubbel maar hebben veel te weinig oog voor de 
verwoestende gevolgen van drugsgebruik in bijvoorbeed gebroken gezinnen of voor 
probleemkinderen stelt Tiny Tol. Dat toont het lachen aan.  
Het voorval tijdens het debat met Klaver is extra pijnlijk omdat dezelfde dag advocaat Derk 
Wiersum in Amsterdam werd geliquideerd. Hij stond een kroongetuige bij in  de omvangrijke 
drugszaak tegen Taghi. Justitie houd er rekening mee dat de moord gelinkt is aan de bloedige 
drugszaak. Dat GroenLinks op een dag waar nationale rouw past, de gebraden haan uithangt rond 
druggebruik is beschamend en triest.  
 
Ik heb er geen woorden voor aldus Trubendorffer. Onvoorstelbaar beaamt Tiny Tol, die ook 
ontzettend boos is. Segers vond het groene geginnegap heel kwalijk zegt hij tegen de Telegraaf. 
De vraag naar drugs zorgt ervoor dat een meedogenloze industrie kan blijven draaien. Waar 
gruwelijke misdaden uit voortvloeien en doden vallen zoals in Amsterdam stelt Segers. Dan kun je 
niet lacherig doen over je eigen drugsgebruik. Je houdt iets in stand waarvan we nu de gitzwarte 
schaduwzijde zien. 
Segers:Het is een projectie van een projectie van een jarenzestig-mentaliteit, Ach iedereen snuift 
en slikt wel eens. Waarbij Klaver  dan de gunstige uitzondering is. Ik vind dat na gisteren ons 
lachen is vergaan Eerder legde hij al de vinger op de zere plek.  Rond gezond eten is GroenLinks 
heel erg voor preventie. En tegen roken. Maar als het over drugs gaat, wordt er opeens een heel 
andere toon aangeslagen. Jesse Klaver wilde niet reageren op de kritiek. 
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