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Speak up!

De wietpas wordt
een succes

I-con

In alle commotie rond de invoering van
de wietpas in de grensregio’s zou je bijna
vergeten dat één van de doelstellingen
van het Nederlandse drugsbeleid op de
achtergrond in alle stilte gerealiseerd lijkt te worden,
namelijk het weren van buitenlandse klanten in Nederlandse coffeeshops. De eerste berichten wijzen erop dat
lokale cannabismarkten in Belgische steden zoals Luik en
Antwerpen flink zijn aangetrokken. Dat het aanscherpen
van de gedoogcriteria met een ingezetenencriterium gaat
leiden tot een zeer forse daling van buitenlandse cannabisgebruikers op de Nederlandse markt ligt voor de
hand. Eenvoudige logica en beschikbaar onderzoek leren
dat mensen niet bereid zijn of geen behoefte hebben de
illegale cannabis van ver te halen als deze ook om de hoek
verkrijgbaar is. De forse afname van buitenlandse coffeeshopklanten is uiteraard slecht nieuws voor de coffeeshophouders: die zien hun afzet met soms tientallen procenten dalen. Het zal in de grensstreek ook slecht nieuws
zijn voor illegale aanbieders van cannabis en aanverwante
producten: een groot deel van hun buitenlandse klanten
(de gebruikers) verdwijnt van de Nederlandse markt.
Hoe zit het dan met de overlast, de straathandel, de
drugsrunners en de dealpanden die als paddenstoelen uit
de grond lijken te schieten? Hier stuiten we op de buzz
rond de registratie. In haar poging meer grip te krijgen op
het klantenbestand van coffeeshops en verplaatsingseffecten tegen te gaan, heeft de Nederlandse regering bedacht
dat klanten lid moeten worden en daartoe een paspoort
en een uittreksel uit het bevolkingsregister moeten
overleggen. Daar blijken klanten in overgrote meerderheid geen zin in te hebben. Terecht of niet, maar de angst
voor verlies van privacy heeft ook de Nederlanders uit de
coffeeshops weggejaagd. Die zijn nu op zoek naar alternatieve adresjes, die zich uiteraard snel aandienen.
Per 1 januari a.s. wordt de wietpas ook buiten de grensregio’s ingevoerd. Hopelijk heeft de regering tegen die tijd
bedacht dat de registratie van Nederlandse coffeeshopklanten wel een tandje minder kan. Dan kan in het zuiden
de rust (eindelijk) terugkeren.
Ben Rovers
criminoloog en eigenaar van
onderzoeksbureau BTVO

Meer naar
de jaren
tachtig
luisteren

Mooiste dronken verhaal? Ik werd
’s nachts wakker, nog steeds niet helemaal nuchter, en toen was ik mijn arm
kwijt. Ik raakte echt in paniek. Bleek dat ik
heel raar met mijn arm onder mijn hoofd
had geslapen en mijn arm sliep, waardoor ik hem niet zag maar ook niet meer
voelde.
Slechtste gewoonte? Dat is toch wel dat
soggen. Ik heb wel de ambitie, maar niet
de discipline om veel te doen.
Waar ben je trots op? Mijn schoenenverzameling.

Jasper Verplanke (19), Liberal Arts & Science

Waar heb je spijt van? Ja. Dan toch van
dat ene paar schoenen dat ik niet heb
gekocht. Nu zijn ze uit de collectie.

Belangrijkste persoon? Mijn broer. We
hebben een hele goede band. We zijn
heel anders, maar de dingen die we belangrijk vinden, delen we met elkaar.

Wat krijgt te veel aandacht in het
nieuws? De nationale politiek. Natuurlijk is het belangrijk, maar het steekspel
krijgt voorrang op wat er echt toe doet.
Laatste whatsapp? “Heb jij een rekenmachine voor mij?”

Trendspotting

Zomers slank
met wodka

Wat zijn de laatste trends op de Tilburgse campus?
Univers zit bovenop alles wat hip & happening is.
Deze keer: wodka.
Univers
7 juni 2012

Muziektip? Ik luister veel naar muziek
uit de jaren tachtig. Daar zou meer naar
geluisterd moeten worden. En dan zou ik
vooral Depeche Mode zeggen.
Serietip? Happy Endings

Weg met die calorieënbommen van bier, wijn en suikerstuiterende cocktails. In het kader van sexy de zomer in: laat de wodka
maar komen! Wodka bevat weinig calorieën, is geurloos en kan
overal bij gegooid worden. Eigenlijk bestaat de drank uit niets
meer dan alcohol en water.
In Rusland betekent het ook letterlijk ‘watertje’. Stoere mannen
drinken het dus gewoon puur, wil je het echt Russisch doen dan
in combinatie met augurk. Gemixt met appelsap is het onder
Oost-Europese studenten populairder dan bier. Voor de dames
zijn de mogelijkheden eindeloos. Een cosmopolitan shake je zo
in elkaar voor een feestelijk avondje. Drie delen wodka, twee
delen Cointreau, zes delen cranberrysap en een deel limoensap.
Het zou zo voor echt gezond kunnen doorgaan.
Ook verkrijgbaar in smaken peper, mandarijn, wilde thee en oneindig veel andere smaken. Wij vermaken ons wel, deze zomer!

