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Betreft reactie op paginagrote advertentie in Het Parool zaterdag 23.1.21 van de Bond van
Cannabisdetaillisten, en anderen. Boodschap aan B&W Amsterdam ‘’doe dit de stad niet aan’’, naar
aanleiding van het voornemen ‘’toepassen ingezetenencriterium, verbod verkoop drugs in
coffeeshops aan buitenlanders’, waaronder bezoekers aan dance- en andere festivals, door
burgemeester Halsema.
25 januari 2021
De stichting Moedige Moeders is blij dat het College van B&W van Amsterdam / de burgemeester
heeft voorgenomen de verkoop van drugs door coffeeshops aan buitenlanders te verbieden.
Met dit voornemen worden stappen gezet op de conclusies van tenminste twee recent uitgebrachte
boeken: in ‘’DRUGS, Antwerpen in de greep van Nederlandse syndicaten’’, door Teun Voeten, juni
2020. & in ‘’NEDERLAND DRUGSLAND, de lokroep van het geld, de macht van criminelen, de
noodzaak die te breken (en hoe dat te doen)’’, Pieter Tops, Jan Tromp, oktober 2020.
Alle buitenlanders die wij kennen zijn er vast van overtuigd dat de drugs die in coffeeshops worden
verkocht, legaal zijn, dat Nederland drugs heeft gelegaliseerd. Het woord ‘’gedogen’’ hebben wij nog
nooit aan een buitenlander kunnen uitleggen.
Moedige Moeders gaat er van uit dat Amsterdam een onderbouwd plan heeft om de drugsstraat
handel fors te kunnen indammen en dat dit voornemen ook te maken heeft met de 4-jarige
wetenschappelijke wietproef. De resultaten van deze wietproef zijn bedoeld om te beoordelen of
cannabis kan worden gelegaliseerd in Nederland. Indien de resultaten daarvan negatief zijn, en dat
kan al vrij snel na de daadwerkelijke start zichtbaar zijn, dienen buitenlandse toeristen zeer tijdig, te
worden geïnformeerd over het koopverbod van drugs in coffeeshops.
De advertentie stelt: het beeld van de drugstoerist is achterhaald, nota bene onderzocht door
Adviesbureau Drugs, als een slager die eigen vlees keurt….
De advertentie gaat ook totaal voorbij aan
1. het feit is dat de Nederlandse cannabis een zodanig hoog THC gehalte heeft en daardoor
onder harddrugs valt. Daardoor kan men aan de producten die men in coffeeshops
verkoopt, lelijk verslaafd raken kan, zoals velen aan den lijve ondervonden en
ondervinden. En dat geldt evenzeer voor buitenlanders;
2. cannabisgebruik leidt tot het experimenteren met, met het gebruik van hard drugs;

3. het feit dat naast de verslaafde, de andere kinderen in het gezin, de ouders, de
grootouders, ook wel de NAASTEN genoemd, emotioneel en financieel zeer veel last van
ook cannabisverslaafden kunnen ondervinden. Daarom is de stichting Moedige Moeders
uitermate kritisch op alle plannen rondom drugs -en dus juicht het voornemen van nietverkopen aan deze groep toe, als begin van verder te nemen stappen van afbouw;
4. de rapportage van de heren Tops en Tromp, over de onderkant van Amsterdam. Zij
hebben scherp inzichtelijk gemaakt dat er links- of rechtsom keiharde maatregelen
genomen moeten worden om de drugshandel en ondermijning in te perken;
5. de zorg van Amsterdam dat er te veel buitenlandse toeristen komen;
Het concept coffeeshop, voor de verkoop van drugs, heeft 40 jaar na de start in Europa geen enkele
navolging gevonden. Sterker, het Nederlandse drugsbeleid wordt bijvoorbeeld door vele Europese
landen en daarbuiten krachtig bekritiseerd [vergelijk ook 2020 Teun Voeten, Jan Tops en Jan Tromp
en anderen).
En natuurlijk heeft de coffeeshopbranche gelijk dat veel meer mensen verslaafd zijn aan alcohol dan
aan drugs.
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