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VOORWOORD

In 1977 werd de MDHG opgericht, onder invloed van ideeën over de constructie van het drugsprobleem die hun tijd ver vooruit waren. In die tijd keken
mensen in het algemeen, en dokters en psychiaters in het bijzonder, naar intensieve druggebruikers alsof het een nieuw soort krankzinnigen waren. Een soort
gekken waar geen kruid tegen gewassen leek.
In de mensen die in de MDHG actief waren heb ik altijd de stem herkend van
de meest bekwame sociologen onder ons, in het bijzonder bij August de Loor,
medeoprichter van de MDHG. August heeft altijd haarfijn in de gaten gehad
hoe mensen via de taal en de theorie van de hulpverlening tot buitenmenselijke buitenbeentjes werden gemaakt. En dat wat zich afspeelt in de wereld van
intensief druggebruik niet kon worden ‘gezien’, maar wel altijd werd ‘geduid’. De
gemeente Amsterdam, toch niet de makkelijkste in de omgang met intensieve
druggebruikers, heeft de verdienste gehad de merites in te zien van de MDHG
en deze te voorzien van een karige subsidie. Uit dat geld werden de activiteiten
van de MDHG betaald en de mensen die deze activiteiten op touw zetten.
De MDHG is waarschijnlijk de belangrijkste institutie op het gebied van intensief
druggebruik geweest die Nederland ooit heeft gehad. Ideeën die later gemeengoed werden (en aanzien kregen via de Amsterdamse GG en GD), zoals methadon voor ieder die dat wil, methadon via de huisarts en niet alleen via de freaks
van de ‘hulpverlening’, injectiegereedschap van goede kwaliteit voor ieder die dat
nodig heeft, druggebruik op een veilige plek, deze ideeën zijn allemaal geboren in
de MDHG. Het dagelijks contact met de intensieve druggebruiker en de afwezigheid van de ambitie om deze te ‘genezen’ maakte dat mogelijk.
Ik had het geluk in 1981 bij de MDHG op bezoek te gaan en met
de mensen daar te praten. Het heeft mijn daarop volgende vorming tot ‘drugsexpert’ ingrijpend en blijvend beïnvloed. Hopelijk zijn
de volgende dertig jaar lang genoeg om de MDHG overbodig te
maken.
Peter Cohen
Directeur van het Centrum voor Drugsonderzoek aan de UvA (CEDRO) tot 2004

Cohen: “In 1981 ging ik me met drugs bezig houden, op verzoek van een student.
Studenten stelden me vragen zoals: wanneer is homoseksualiteit eigenlijk een probleem geworden? Of, waarom werden ongehuwde moeders met zoveel wreedheid
en domkopperij behandeld voordat vrouwen gingen vragen om zeggenschap in eigen
buik? Geen idee, antwoordde ik dan, maar laten we het proberen uit te zoeken.”

INLEIDING

De Belangenvereniging Druggebruikers MDHG bestaat dertig jaar en daarom is
dit boek geschreven. Ik sprak met verschillende mensen die bij de MDHG betrokken waren of dat nog steeds zijn. De geïnterviewden komen zoveel mogelijk
zelf aan het woord, zodat lezers zich een beeld kunnen vormen van druggebruikers en van de mensen die zich voor druggebruikers inzetten. Hun verhalen
heb ik aangevuld met materiaal uit de literatuur, het MDHG-archief, rapporten,
artikelen en het blad Spuit 11.
In dit boek schets ik aan de hand van verhalen van geïnterviewden hoe de drugscene en het drugsbeleid zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld hebben. De
rol die de MDHG hierin heeft gespeeld komt aan bod. Dertig jaar geleden begon
de MDHG als denktank en analyseerde trends en ontwikkelingen rondom druggebruik en drugsbeleid. Hoe ziet de MDHG er anno 2007 uit? Nog steeds een
denktank of meer een vakbond? Hoe ziet de toekomst eruit?
Geja Roosjen
juli 2007

Oprichting MDHG
In 1977 richt Johan Riemens de Vereniging Medisch-Sociale Dienst Heroïne GebruikersI) (MDHG) op. De basis van de
MDHG is het gedachtegoed van de Derde Weg. Een beweging die zich tegen het communisme en tegen het kapitalisme
keert, en die zowel een sociaal als een individueel gericht humanisme uitdraagt.
Riemens had een jaar eerder een nota geschreven, ‘De heroïne-epidemie, een aanklacht en een recept’. Daarin formuleert hij
drie uitgangspunten:
- een ruimhartig verstrekkingsbeleid van vervangende middelen, methadon en heroïne,
- een eerstelijnsgerichte benadering van de doelgroep,
- buurtgerichtheid.
Hij gebruikt de nota om subsidie aan te vragen voor het opzetten van een wijkpost voor (medische) zorg. De gemeente Amsterdam wijst de aanvraag af, maar geeft wel subsidie voor het verder uitdragen van de ideeën van de MDHG, die zich steeds
meer als belangenvereniging zou ontwikkelen. Riemens stelt zijn benedenwoning aan de Binnenkant 46 beschikbaar voor inloop,
vergaderingen en consultaties door hulpverleners. Zelf neemt hij zijn intrek in twee kamers in het achterhuis van het grachtenpand. Deze locatie zal bijna drie decennia het decor vormen voor de ontwikkeling van vernieuwend drugsbeleid.
‘Riemens’ ideaal was de integratie van druggebruikers in alle maatschappelijke voorzieningen. Hij vond een ‘vakbond’ van en
voor druggebruikers een ongewenste stigmatisering van de druggebruiker, en haakte daarom af. De meeste bezoekers van de
MDHG waren het met de stellingname van Riemens eens, maar zagen die volledige integratie meer als perspectief op termijn.
Zo ontwikkelt de MDHG zich toch tot vakbond. In 1986 verandert de naam in ‘Belangenvereniging Druggebruikers MDHG’.
Het markeert de omslag naar een vereniging die opkomt voor de rechten van de druggebruiker, en legalisering van drugs
bepleit. De organisatie groeit. In 2007 werken er vier betaalde krachten en tien vrijwilligers.

NORMALISERING: HET DERDE SPOOR
Terug naar de jaren zeventig. August de Loor gaat in 1971 als straathoekwerker voor
Stichting Streetcornerwork aan de slag. Hij krijgt dagelijks met druggebruikers, daklozen en prostituees te maken. Als vertrouwenspersoon probeert hij bruggen te
slaan tussen de druggebruiker en de directe omgeving. Door wat hij ziet en meemaakt
in zijn werk als straathoekwerker, voelt hij dat er iets niet klopt.
Toen las ik in de krant een advertentie van Johan Riemens, een oproep voor
de Derde Weg. Ik op donderdagavond naar de Binnenkant en daar zat hij,
in zijn uppie. Ik was de enige bezoeker. Johan gaf een verhaal en ik luisterde
met open mond. Hij gaf eindelijk een intellectuele onderbouwing van wat
ik de hele dag op straat voelde. Dat was voor mij een openbaring! Johan
I. Uit beschrijving IISG-archief.

Derde Weg - Repressie en hoogdrempelige
verslavingszorg, vooral gericht op afkicken, waren
de twee pijlers waarop het drugsbeleid van de
overheid in de jaren ’70 was gebaseerd.
Johan Riemens koos voor een derde weg. Hij
pleitte voor acceptatie van de heroïnist, voor humanisering, voor normalisering. En voor het betrekken van de druggebruikers bij de ontwikkeling
van drugsbeleid. De Derde Weg als poldermodel
avant la lettre.
Eerstelijnsgerichte benadering - Toegankelijke hulp vanuit de eerstelijn zoals; huisartsen,
tandartsen en maatschappelijk werkers.

Op 2 mei 1977 werd in Amsterdam de
Medisch-Sociale Dienst Heroïne Gebruikers,
de MDHG opgericht.

liep rond op straat, hij was mank. Hij zag de ontwrichting van de samenleving en het doemdenken. Schreef daar hele
epistels over. In mij zag hij een praktische uitvoerder. Toen hebben we de MDHG opgericht, als platform. Een stem
voor de druggebruiker. Met doelstellingen in Johan-taal. Een beetje opgeblazen, maar ik vond dat prachtig. De filosofie
van de Derde Weg, de eerstelijnsgedachte die je ook in de psychiatrie zag. Een tegenstroming in de zeventiger jaren,
net als de kraakbeweging,. Kapitalisten en socialisten stonden tegenover elkaar. De liberale gedachte tegenover het
gedachtegoed van mensen zoals Joop den Uyl, de maakbare samenleving. Wij vonden, zo werkt dat niet. De kracht zit
in de samenleving zelf, die moet je gaan mobiliseren.
Druggebruikers zaten volgens August verstrikt in het zogenaamde tweesporenbeleid.
Het tweesporenbeleid houdt in dat de politie druggebruik criminaliseert, terwijl de hulpverlening het
verbijzondert.
De jeugd kwam in de problemen en heroïne was hun zelfmedicatie. De politie criminaliseerde heroïnegebruik en
maakte er een justitieel issue van. De hulpverlening verbijzonderde de druggebruiker door het gebruik als een psychisch, medisch probleem te beschouwen. Criminalisering en verbijzondering leiden tot een luie samenleving. Het geeft
de maatschappij een excuus om alles aan de deskundigen over te laten. Daardoor marginaliseerde de druggebruiker
steeds verder. En dat veroorzaakte weer angst, het uiteindelijke resultaat van het tweesporenbeleid. Hoe verder iets
buiten de maatschappij staat, hoe negatiever de beeldvorming. Zo kreeg je al die indianenverhalen over junks die
500 gulden per dag nodig hebben en de hele samenleving bejatten. Het rare is dat het tweesporenbeleid dat beeld
versterkt.
Gert Thesingh begon bij de MDHG in 1978 als vrijwilliger. Een jaar later werd hij verenigingsfunctionaris,
de eerste betaalde kracht. De MDHG propageerde het normaliseringsideaal van
Johan Riemens en wilde de hulp aan druggebruikers normaler te maken. Hulpverlenende instanties
dachten daar anders over en werkten tegen.
Ik kon bij de MDHG lekker aan de gang, maar ik kwam ook gebruikersspecifieke dingen en de hulpverlening tegen.
Ik ontdekte dat er veel afstand zat tussen de hulpverlening en de gebruikers. De MDHG probeerde de hulp normaler
en toegankelijker te maken. Het betrekken van de eerste lijn was volgens de MDHG belangrijk, want de hele eerste
lijn deed niets. Als gebruiker moest je naar de specialist. Wij zeiden, MDHG: Maak De Hulp Gewoon. Anderen, zoals
August, gingen nog verder: Maak De Heroïne Gewoon. Voor mij een stapje te ver, want heroïne is geen gewoon middel.
De hulp kan je wel gewoon maken. Dankzij de specialisten deed de eerste lijn van huisartsen, apothekers, buurthuizen,
niets. De specialisten maakten hen bang. ‘Je weet niet waar je aan begint. Hou je handen ervan af!’ Intussen was het
natuurlijk prima voor de eigen parochie, want tegelijkertijd dienden ze subsidieaanvragen in. Uitblinker was het veelkoppige monster Jellinek. De MDHG zei, jullie manipuleren de huisartsen uit eigenbelang! Dat was in het begin van de
jaren tachtig. Hele discussies hebben we toen gehad.

August de Loor: “ Johan Riemens gaf een intellectuele onderbouwing van wat ik gewoon de hele dag op straat voelde en dat was voor mij een
openbaring.”

LUIS IN DE PELS
Toen de MDHG dertig jaar geleden op de Binnenkant 46 haar deuren opende waren veel buurtbewoners
daar fel tegen. Gelukkig had de MDHG een begrijpende buurman: Niek Willemen. Niek vindt dat ieder
mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
Johan en ik maakten kennis hier achter in de tuin. Hij was de oprichter van een ideologische denktank, de Derde Weg. De
Derde Weg was een tussenweg. Er waren spanningen en de bewoners waren tegen de komst van de MDHG in hun buurt.
De MDHG was een ‘luis in de pels’. Ik denk dat ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Gebruikers van drugs
ook. Zolang ze geen overlast veroorzaken moet je ze met rust laten. Ik had veel overleg met de MDHG. In het begin
was het heel hectisch. Veel mensen spoten en er lagen gebruikte spuiten in portieken. Soms werd er bloed gevonden.
Het kwam ook voor dat er (half)dode gebruikers in portieken en de bosjes lagen. Maar uiteindelijk kwam er rust.
Op 1 september 2005 verhuisde de MDHG. Trouwe MDHG-bezoeker Johan Bredewoud vindt net als Niek
de eigen verantwoordelijkheid van druggebruikers belangrijk.
De MDHG moest weg van de Binnenkant, omdat de buurt last ondervond en klaagde. De gebruikersruimtes gingen
dicht, er waren minder plekken om te gebruiken. Sommigen hadden geen toegangspasje voor de officiële gebruikersruimtes. Ze konden bij de MDHG binnenlopen om te gebruiken. De buren klaagden hierover.
Ik denk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen, maar mensen zijn verschillend. Het is belangrijk om
vuile spuiten niet te laten slingeren. Enkelen deden dat helaas wel en verpestten het voor de rest. Nu is het anders,
het is gestructureerder, maar de buren klagen nog steeds. Ik begrijp het wel, als je een duur huis hebt gekocht en de
waarde daalt flink omdat er een MDHG of gebruikersruimte naast zit, ja dan is dat niet leuk.

Zeedijk
Begin jaren zeventig was het nog rustig in de Nieuwmarktbuurt. De Chinezen gebruikten en verhandelden opium, voornamelijk
in de Binnen Bantammerstraat. Hippies, jazzmuzikanten en kunstenaars experimenteerden in die tijd met lsd, hasj en marihuana.
Toen deed heroïne zijn intrede. Op de Zeedijk waren veel cafés en panden waar drugs gedeald en gebruikt werden, illegale
Chinese gokhuizen en peeshotelletjes. Rond 1986 is de Zeedijk een soort getto waar buurtzaken sluiten en veel bewoners
wegtrekken. De politie voert een grootscheepse schoonveegactie uit.

HEROÏNECAFÉS
Tot begin jaren tachtig waren er veel heroïnecafés op de Zeedijk, vooral op de kop van de Zeedijk. Een
van de bekendste was Emil’s Place. Mijnheer Tinga was zeeman en bevoer tot 1971 de wereldzeeën.
Daarna kwam hij als portier werken in een van de vele cafés op de Zeedijk. Hij kende de Zeedijk goed en
beschrijft welke aantrekkingskracht het had op toeristen en wat er gebeurde in de cafés.
Er werd gehandeld en gebruikt in de keldertjes van cafés op de Zeedijk, die vlakbij het Centraal Station lagen. Er
kwamen vooral Duitsers. Belgen en Fransen trokken meer naar de Dappermarktbuurt. Snel even kopen en dan weer
met de trein terug. Ze versneden de heroïne in eigen land, omdat die hier sterker was dan daar. Ze legden met een
groepje geld bij elkaar. Hoe meer je koopt hoe goedkoper het wordt per gram. Toeristen verpestten het soms voor ons,
omdat ze voordat ze op de trein stapten hun dope in de prullenbak gooiden. De politie hield ze dan in de gaten en
vaak verlinkten de toeristen de dealers waarvan ze de drugs hadden gekocht. Zodoende waren er regelmatig invallen
in de cafés op de Zeedijk. De politie deed nooit meteen een inval, maar ging eerst een tijdje observeren in burger. De
beruchtste tent zat op de hoek bij het Goodwill-kantoor. Daar zaten soms 600 man binnen terwijl er eigenlijk maar
vijftig in mochten. Er waren verschillende ontsnappingsmogelijkheden, via het kelderraam enzo, want mensen moesten
snel weg kunnen bij een inval.
Mijnheer Tol, een Surinaamse man met de bijnaam Burgemeester, was vroeger
eigenaar van een coffeeshop op de Zeedijk.
Vroeger was het rustiger, mensen gebruikten niet op straat en er waren geen
dijkverboden toen. Bruin kocht je in cafés, het werd bijna niet op straat
verkocht. Rond 1981 en 1982 werden veel van deze cafés dichtgetimmerd. Mijn
coffeeshop werd ook gesloten omdat er gehandeld werd. Ik ben toen opgepakt. Nu
gebruiken mensen wel op straat omdat ze niet meer naar cafés kunnen gaan.
Oudgediende Carlos beschrijft de veranderingen op de Zeedijk.
Ik heb die tijd meegemaakt dat de Zeedijk echt in een spergebied veranderde, in
een war zone. Dat het vanaf het bruggetje tot aan de hoek van de Prins Hendrikkade helemaal zwart van de mensen zag.

MDHG kantoor op oude locatie (Binnenkant) en huidige lokatie (J. D. Meijerplein).

Ook Johan Bredewoud heeft de heroïnecafés op de Zeedijk meegemaakt.
De Dijkperiode duurde zo’n 7 jaar. De toeristen kwamen voor de Wallen, maar
ook voor de Zeedijk, die vol zat met dealers en gebruikers. Er waren verschillende
cafés waar gedeald en gebruikt werd zoals Oma’s en Thiel. Nu zijn al deze cafés
verkocht.

Dijkverboden - Sinds 1983 heeft de politie
extra bevoegdheden om in delen van Amsterdam druggebruikers het leven zuur te maken. Bij
constatering van gebruik, het openlijk voorhanden hebben van enig gebruiksartikel, tippelen,
veroorzaken van overlast of samenscholing van
meer dan vier personen, kan naast een boete een
verwijderingsbevel worden opgelegd. Gedurende
24 uur mag betrokkene dan niet meer in het
overlastgebied komen (‘24-uursbevel’). Na drie
24-uursbevelen kom je in aanmerking voor een
14-dagenverbod, na vier 24-uursbevelen voor
een maandverbod en na vijf 24-uursbevelen voor
een driemaandenverbod.
Wie de gebiedsontzegging overtreedt, riskeert
een boete van 320 euro of zes weken tot drie
maanden gevangenisstraf.
Bruin - Bruin en wit zijn beide op straat in voorverpakte bolletjes te koop, waarbij bruin staat
voor heroïne en wit voor cocaïne.

De periode dat er volop drugs te verkrijgen waren op de Zeedijk duurt totdat buurtbewoners steeds meer beginnen te klagen.
Halverwege de jaren tachtig grijpt toenmalig wethouder Walter Etty uiteindelijk in. Mensen worden gearresteerd, druggebruikers met psychische problemen van straat gehaald. De cafés worden gesloten. De NV Zeedijk moest zorgen voor economisch
herstel van de buurt en kocht oude panden op. Die werden flink opgeknapt en opnieuw verkocht aan ondernemers die zich
niet met drugs zouden inlaten. Op de kop van de Zeedijk verschijnt het Barbizon-hotel.

DEALERS
Willem is lange tijd met zijn broer dealer geweest en kent de ins- en outs van de Zeedijk van vroeger. Door zijn werk kwam hij ook
regelmatig in aanraking met de politie.

Willem onderscheidt goede en slechte dealers. Goede dealers verkopen kwaliteitsdrugs waarvan je echt
een kick krijgt. Ze hebben hart voor hun klanten, helpt hen als ze ziek zijn, en geven soms drugs mee
als klanten geen geld hebben. Maar er wordt ook veel troep verkocht, die slecht is voor je longen.
Vroeger was er veel meer heroïne, nu is het cocaïne. In het begin was heroïne heel goedkoop, er waren veel dealers op
de Zeedijk die het verkochten. Nu zijn er veel minder dealers dan vroeger omdat ze constant door de politie opgejaagd
worden. In de tijd dat ik dealde werd ik bijna nooit door de politie opgejaagd. Als ze de Zeedijk kwamen schoonvegen
rende ik niet weg zoals de hele groep deed, maar liep ik de agenten gewoon tegemoet. Als je dat doet pakken ze je
niet op, omdat je niets te verbergen hebt. Daarbij laat de politie je met rust als ze je kennen, weten dat je goed bent
voor je klanten en je niet op een plek blijft rondhangen.
Soms was de politie zijn beste vriend.
Je moet altijd beleefd tegen de politie zijn en ze groeten. Ik had vroeger nooit last van de politie, ik ken hun tactieken en
zij kennen mij. Er kwam een keer hooggeplaatst bezoek naar het Wallengebied. De politie vroeg me om die dag weg te
gaan, maar dat kon niet omdat
ik geen geld had. Toen kreeg ik
wat drugs van ze, die ze bij een
andere dealer in beslag hadden
genomen. Ik redde me dus wel
die dag. Een andere keer zat ik
op bureau Warmoesstraat en
had dringend drugs nodig. Kreeg
ik van een van de dienstdoende
agenten een pakje in mijn cel
geworpen.

De Zeedijk werd ingrijpend gerenoveerd. (foto: Eveline Renaud)

De cafés worden gesloten. (foto: Eveline Renaud)

Sinds 1982 werkt Gert als straathoekwerker bij Stichting Streetcornerwork. In de Bijlmer is het noodgebied veel groter dan in het centrum. Als druggebruikers er een verbod krijgen is dat een groot probleem
voor ze.
In het centrum was het noodgebied een klein gebiedje, alleen de Zeedijk en de Nieuwmarkt, het mocht niet te groot
worden, dat zou zogenaamd disproportioneel zijn. Het moest wel in verhouding staan tot de problematiek. In de Bijlmer
geldt dit niet. Ze hebben hele lappen grond tot noodgebied verklaard. Dus als je door de politie terecht of onterecht
wordt weggestuurd en je krijgt acht uur aan je broek, dan kan je een heel groot gebied van de Bijlmer zo lang niet
meer in. Dat is echt een actiepunt voor MDHG op Bijlmerniveau. In de binnenstad is dat al heel lang zo, maar in de
Bijlmer is het sinds een paar jaar.

DIJKVERBODEN EN BOETES
Gebruikers en dealers die zich ophouden in het Zeedijkgebied
krijgen regelmatig te maken met boetes en dijkverboden. Wanneer iemand overlast veroorzaakt of drugs gebruikt, koopt of verkoopt kan de politie een boete en een dijkverbod opleggen.
Een dijkverbod betekent dat iemand niet meer in
het gebied rondom het centrum mag komen voor een
bepaalde tijd. Hoe meer dijkverboden een persoon
krijgt, hoe langer de gebiedsontzegging. Door de
dijkverboden gaan druggebruikers en dealers op zoek
naar andere locaties. Willem legt uit hoe dat in zijn
werk gaat.
Ik krijg nooit boetes of dijkverboden. Het is nu wel
harder geworden. Zo’n dijkverbod van bijvoorbeeld
twee weken is echt zwaar, want veel gebruikers
moeten juist in dit gebied zijn voor drugs en geld.
Ze kunnen ook naar het Mercatorplein of naar de
Bijlmer gaan, maar dat is ver weg. De Zeedijk werd
in het verleden wel door agenten schoongeveegd.
Dan kwamen ze met twee groepen, van elke kant
een. Vroeger waren de zijsteegjes van de Zeedijk nog
open en konden veel mensen erdoor wegkomen.
Rond 1985 werd de Zeedijk dichtgetimmerd en is
het strenger geworden. Door het opjaagbeleid van
tegenwoordig verplaatsen veel problemen zich naar
de Wibautstraat of het Waterlooplein.

JUNKENBOOT
In het centrum van Amsterdam klagen buurtbewoners rond 1980 over de overlast van druggebruikers
en dealers. Wijkcentrum d’Oude Stad legt een boot op de Oosterdokskade, vlakbij Centraal Station. Deze
zogenaamde ‘junkenboot’ moet de Zeedijk ontlasten. Een naïeve gedachte, vindt Gert Thesingh.
Het wijkcentrum d’Oude Stad is een centrum dat opkomt voor de belangen van de bewoners. Die vonden in het begin:
de lange lat erover, meer blauw op straat! Maar er waren een paar bewoners die zagen dat het opjaagbeleid niet hielp.
Dus die gingen het op een andere manier aanpakken, met opvang en begrip. Toen zijn ze die boot begonnen. Het was
heel lief bedoeld allemaal, maar ook naïef. Want de buurt werd er niet door ontlast, terwijl dat wel de bedoeling was.
De boot was een laagdrempelige vorm van verslavingszorg, waar een gebruiker de hele dag binnen de beschermde omgeving van de hulpverlening zijn gang kon gaan. Daar zagen we een hoop negatieve gevolgen van. Alles stond in het teken
van de gebruiker. d’Oude Stad dacht, daar hebben wij geen last meer van. Terwijl er daar een heleboel overlast ontstond.

Het dijkverbod geld binnen het zwartomlijnde gebied.

Gebruikers en daklozen krijgen voortdurend om allerlei redenen boetes opgelegd. Meestal kunnen ze die niet betalen en stapelen de boetes zich op. Burgemeester vertelt hoe hij in discussie ging met twee agenten over deze boetes.
De boetes die de politie aan daklozen en gebruikers geeft kosten de samenleving veel geld. Op een dag ging ik met
de metro. Ik had mijn kaartje netjes gestempeld en liep naar beneden. Twee agenten en twee mensen van het GVB
waren kaartjes aan het controleren. Ik vroeg ze of ze wel wisten dat boetes die ze aan mensen geven die het toch
niet kunnen betalen, heel veel geld kosten. Als je iemand die het niet kan betalen een boete van 25 euro geeft voor
zwartrijden, moet die persoon uiteindelijk zitten. Een cel kost 300 euro per dag.
Burgemeester ervaart de tekortkomingen van het systeem aan den lijve.
Het gaat maar door. Je wordt slecht behandeld, je zit in de gevangenis, je komt eruit en hebt de eerste twintig dagen
geen geld en daarna is je uitkering te weinig. Je wordt dus gedwongen om op andere manieren geld te verdienen om
eten te kunnen kopen. Ik zit nu al dagen zonder geld.

Gert beschrijft de gevolgen.
De politie stuurde alle gebruikers naar de gebruikersboot. Dus dat legitimeerde dan de overlastbestrijding op straat.
Dan zei de politie, we verwijzen jullie naar de verslavingszorg, maar dan moeten jullie wel allemaal van de Zeedijk weg.
Het was alleen maar verspreiding van overlast. En de boot kreeg ook dealers. Dat waren een paar vaste dealers, dat
organiseert zich altijd goed. Er zijn altijd een paar types die zeggen van, dit is van mij en die gaan hun gebied beschermen.
Dat gaat altijd met grof geweld. Allemaal onderwereldpraktijken.
In 1984 liep de boel zo uit de hand dat de drugsboot ontruimd werd. Mijnheer Tinga legt uit waarom.
Er lag een tijd een boot bij het Centraal Station, dat was te gek. De boot was bedoeld om alle mensen bij de Zeedijk
weg te halen. De boot veroorzaakte teveel problemen en verdween vrij snel. Mensen hielden zich niet aan de regels.
De randfiguren hebben het verpest, ze deden rare dingen. Maakten er een troep van, poepten en plasten overal en
lieten naalden slingeren. Het is niet leuk voor niet-gebruikers om dat te zien. Ik zou dat ook niet willen als ik daar zou
wonen met mijn kinderen. Wel jammer, want de boot was een 24-uursopvang en dat hebben we nu nergens meer. In
het weekend en ’s avonds kan je bijna nergens naar toe. Maar voor ons bestaat er geen weekend, wij moeten iedere
dag gebruiken.

AANZUIGENDE WERKING
In het centrum van Amsterdam zijn de druggebruikers niet meer weg te denken. Niet iedereen is daar
blij mee. Mensen wezen vaak met een beschuldigend vingertje naar de MDHG, die een aanzuigende
werking zou hebben. Niek woont nog altijd op de Binnenkant en ontkracht dit verhaal.
De MDHG stond, in de laatste tijd dat ze hier zat, het gebruik van drugs binnen toe. Er was toen een hoop heisa in
de buurt, maar wat is het probleem nou eigenlijk? Het gebeurde toch binnen? Je hebt er dan geen last meer van als
buurtbewoner. Voor de MDHG was de overstap van belangenvereniging naar gebruikersruimte groot. Er kwamen een
aantal zaken bij kijken waar ze misschien niet op voorbereid waren, zoals dealers. Je kreeg hier een Zeedijkse situatie,
mensen gingen voor de deur staan schreeuwen. Ik had contact met de buurtbewoners, politie en politici. De laatste
jaren waren er eigenlijk geen klachten over de MDHG. Het was lachen toen de MDHG net vertrokken was. In het
eerste jaar kwam ik mensen tegen die mij vertelden over overlast. Ze zeiden dan, er is weer portiekgebruik en rotzooi
op straat. Dan zei ik, de MDHG is weg, dus daar lag het niet aan. Het hoort bij de buurt, want gebruikers zwerven
rond, ze zoeken een rustige portiek om te gebruiken en gaan daarna weer naar de Zeedijk of het Centraal Station.
Eerst was de MDHG de boosdoener. Na vertrek van de MDHG bleek dat dit niet zo was. Iedereen die in deze buurt
goed en onbevooroordeeld rondkijkt zíet dat gebruikers zich ook elders in deze buurt op beschutte plekken ophouden
of zich daar regelmatig in groepjes verzamelen. Ik zei, het is jullie eigen huis dat een aanzuigende werking heeft, de
portieken worden als gebruikersplek of als afwerkplek gebruikt.

Drugsmarkt
In de afgelopen dertig jaar passeren verschillende drugs de revue. In de jaren zestig is het vooral hasj en marihuana en -op

beperkte schaal- opium en cocaïne. Met de komst van Amerikanen, Surinamers en andere groepen komen er ook andere
drugs op de Amsterdamse markt beschikbaar. Lsd geniet eind jaren zestig bijvoorbeeld grote populariteit in een kleine kring
van avantgardisten en psychonauten. Tegenwoordig zijn er zeer uiteenlopende drugs te krijgen en gebruikt men steeds vaker
verschillende middelen naast elkaar. De prijs en kwaliteit van de dope varieert door de jaren heen, hoewel altijd veel te duur
en zelden goed genoeg.

HEROÏNEVLUCHTELINGEN
August de Loor heeft de omslag van opium naar heroïne en cocaïne meegemaakt. Volgens hem hing deze omslag samen met
een aantal maatschappelijke processen die zich in die tijd afspeelden. Er kwam een grote golf van Surinaamse migranten die
in Nederland een goede toekomst hoopten te vinden. De praktijk pakt voor sommigen anders uit. Ze blijken een kwetsbare
groep en de heroïne vindt langzamerhand zijn weg van de exclusieve, elitaire kringen naar de arbeidersjeugd.
Heroïne kwam in 1972-‘73 en sloeg in als een bom. Tot die tijd had je opium, er waren zo’n 200 opiumgebruikers.
Onder deze gebruikers waren veel Amerikanen die waren gevlucht uit Amerika en deserteurs uit het leger, kunstenaars
en artiesten. In die exclusieve kring werd opium gebruikt en ook de Chinezen gebruikten, in de Binnen Bantammer.
Ze hadden er van die huizen waar opium geschoven werd. De opiummarkt viel droog toen de heroïne geïntroduceerd
werd. De Surinaamse penoze nam toen de heroïnehandel op de Zeedijk over omdat zij Nederlands spraken. Ze richtten zich op Surinaamse jongeren die met hun ziel onder de arm liepen. Die jongeren hadden geen werk, geen inkomen
en werden geweerd in het Amsterdamse uitgaanscircuit. Dus die streken neer op de kop van de Zeedijk.

Ernst Buning: “De MDHG wil methadonverstrekking door de huisartsen”.

Willemijn Los, huidig directeur MDHG.

Victor dos Santos: ” Ik vind het gewoon hartstikke lekker”.

Ebby: “De regels zijn absurd strak”.

Het was niet zo’n prettige situatie voor de eerste generatie Surinaamse jongeren. Velen van hen raakten gefrustreerd
en gingen aan de heroïne. De jaren zeventig zijn in mijn ogen het decennium van het doemdenken en polarisatie van
de maatschappij. Dit kwam door werkloosheid, woningnood, Surinaamse jongeren die niet konden aarden, geflipte
hippies die teleurgesteld raakten in het hele love and peace-denken en de enorme generatiekloof. In zo’n atmosfeer
van polarisatie en doemdenken gedijt heroïne. Rond 1976 zag je dat de heroïne afzakte. Van de opiumgebruikers
naar de betere milieus, de kunstenaars, Surinaamse jongeren, geflipte hippies en uiteindelijk naar wat tegenwoordig
randgroepjongeren heet. Dat noemde ik toen kansarme jongeren uit de woonwijken, jongeren met weinig bagage.
Heroïne werd door de blanke gebruikers gespoten en door de Surinaamse gebruikers gerookt. De heroïne sloeg vrij snel
om zich heen. Je kreeg heel veel Duitse gebruikers. Ze zochten hier hulp en kwamen ook omdat de drugs hier goedkoper
waren. Dat heette drugstoerisme, maar dat heb ik altijd bestreden. Ik ben erg gevoelig voor woorden. Ik noemde ze
heroïnevluchtelingen. In hun eigen land kregen ze geen hulp, daar was het richting de gevangenis. Of verplicht afkicken,
daar zat een enorme druk op.

BRUINE HEROÏNE
In de beginperiode van de bruine heroïne stierven veel mensen aan een overdosis. August herinnert het
zich nog precies.
In 1978 verdween de witte heroïne. Toen kwam er bruine heroïne uit Afghanistan, dat noemden we Turkse heroïne.
Dat was de rookheroïne. Junkies moesten in een paar weken tijd op de bruine heroïne overstappen, maar daar moest
ascorbinezuur aan toegevoegd worden om het spuitbaar te maken. Er vielen toen veel doden door overdoses. In het
begin heb je altijd overdoses. Gebruik moet geleerd worden.
Johan Bredewoud vertelt.
Op een dag zat ik heroïne te roken op straat. Ik zat daar met een zilverpapiertje en de politie vroeg, Johan, wat is
dat? De politie kende het hele spul toen nog niet. Ik moest er in het begin ook nog aan wennen, ik wist toen nog niet
hoeveel je ervan kon nemen.
Mijnheer Tinga beschrijft hoe deze heroïne werd ontvangen in Amsterdam en welke impact het had in
de scene.
De bruine heroïne vonden we vreemd, het was in papier verpakt. Ik zag het voor het eerst in die cafés op de Zeedijk.
Het zag er raar uit en kwam in grote hoeveelheden. Het was nog niet afgewogen in kleinere porties, dus je wist nooit
precies hoeveel je kreeg. De bruine heroïne was sterk. Er waren veel overdoses, mensen gingen bij bosjes dood. Ik heb
dat vaak meegemaakt. Sommigen zaten op de wc of in portiekjes met de naald nog in hun arm.
Buurman Niek: “Wat is het probleem nou eigenlijk”.

Saïd Ben Azous: “Regelt elke dag slaapplaatsen”.

Mijnheer Tol, Burgemeester, ziet een duidelijk verschil met de situatie nu.
Tegenwoordig zie je veel meer mensen op straat gebruiken dan vroeger. Toen had je alleen bruin, nu is er ook wit. Gebruikers hadden vroeger meestal een eigen huis en konden naast het gebruik van bruin een vrij normaal leven leiden.

OPKOMST COCAÏNE
August herinnert zich hoe de cocaïne zijn intrede deed.
In de jaren tachtig was er de opkomst van cocaïne. Die was al in 1978 populair, maar in eerste instantie alleen bij
recreatieve gebruikers. In de happy few-discotheken werd gesnoven. Cocaïne drong door tot de gebruikerswereld, waar
de Surinamers naast heroïne ook cocaïne begonnen te roken.
Burgemeester beschrijft de verandering die de opkomst van de cocaïne met zich meebracht.
Rond 1981-‘82 kwam er gekookte wit op de markt. Mensen die wit gebruiken gaan maar door, het geeft ze energie.
Bruin maakt je rustig en slaperig. Als je wit gebruikt is een gewoon leven ernaast erg moeilijk. Cokegebruikers zijn wilder,
ze denken niet aan morgen. Als je bruin gebruikt dan heb je bijvoorbeeld een halve gram, val je in slaap en heb je nog
iets over voor de volgende dag. Cokegebruikers daarentegen gaan maar door. Ze hebben gebruikt en denken daarna
meteen weer aan het volgende shot. En mensen gebruiken nu verschillende drugs door elkaar.

Mijneer Tol, de Burgemeester: “Mijn coffeeshop werd dichtgetimmerd”.

Mijneer Tinga: ”Voor ons bestaat er geen weekend”.

Piet de Groot werkt als straathoekwerker en is bestuurslid van de MDHG:
Ik krijg tegenwoordig meer te maken met mensen die in de cokeproblematiek zitten. Die raken daardoor dan op een
gegeven moment hun woning kwijt. Coke is toch een beetje dé harddrug momenteel. Men kan beter heroïne gebruiken
dan cocaïne, dat maakt rustiger. Cocaïne fokt alleen maar op.

MDHG-bezoeker Henk is meer een liefhebber van opiaten.
Cocaïne is eigenlijk een kinderachtige drug want je hebt er steeds weer wat van nodig, de kick duurt maar even. Je voelt
je een halfuurtje lekker, je praat dan graag. Maar daarna is het uitgewerkt en heb je de volgende portie alweer nodig.
Als je het lange tijd gebruikt, of het heel veel gebruikt krijg je last van bijverschijnselen, zoals hallucinaties. Cocaïne kost
je uiteindelijk je gezondheid.

GEDESILLUSIONEERDE SURINAAMSE MIGRANTEN
Carlos is een in Amsterdam geboren Surinaamse Nederlander. Zijn vader maakte deel uit van de eerste
generatie Surinaamse migranten en was een van de eerste horecaondernemers van Surinaams-Creoolse
afkomst.
In die tijd had je discotheek Dubois op de Ceintuurbaan, daar kwamen veel Afro-Europeanen. Op een gegeven moment
kwam er iemand met iets nieuws, heroïne. Toen ging het rap. Daarvoor rookten we jointjes. We gebruikten geen opium
want dat was meer voor de elitaire hoek. De jazzmusici, de schrijvers, kunstenaars, dat soort mensen.
Druggebruik heeft volgens Carlos een relatie met de enorme cultuurschok waar Surinamers mee te
maken kregen toen ze hier aankwamen. Door de grote cultuurverschillen lukte het de nieuwkomers niet
om in Nederland te aarden.
Ik denk dat het voor heel veel mensen een ontgoocheling is geweest. In Nederland zou alles mogelijk zijn en het geld
op straat liggen. Ze kregen te maken met een heel andere werkelijkheid. Ik denk dat velen die schok niet te boven
zijn gekomen. Die gingen aan de alcohol. Dat was in die periode het enige legale middel waar je je mee kon verdoven.
De overstap naar drugs was bij mij het afzetten tegen de samenleving. Ik ben begonnen als jonge hippie. De flower
power-beweging sprak mij heel erg aan. Af en toe een stickie in de Paradiso en de Melkweg was heel gangbaar. Ik zat in
een patroon waarvan je dacht dat dat normaal was. Totdat ik met heroïne in contact kwam. In eerste instantie gingen
we natuurlijk gebruiken omdat het lekker was. We wisten toen nog helemaal niet wat de gevolgen ervan waren op de
lange termijn. Ik heb periodes gehad dat ik mijn heroïnegebruik terugbracht door coke te gebruiken. Ik verkeerde in de
waan dat als ik maar geen heroïne gebruikte, dan was de verslaving over. Totdat er informatie kwam uit Amerika. Maar
ik heb de tijd nog meegemaakt dat als men met hele tassen drugs op straat werd aangehouden, de politie je gewoon
liet lopen. Men had geen idee van de inhoud.

De kwaliteit van drugs is volgens Henk erg slecht. Hij ervaart het leven als druggebruiker daarom als een straf.
De kwaliteit van de heroïne is slecht nu, vroeger was dit een volwaardige drug. Het gaf je een prettig effect. Er zijn
al veel doden gevallen door slechte mengsels. Het leven van een druggebruiker is moeilijk, het is een straf, het is een
zwaar leven. Als persoon ga je sterk achteruit, mensen van dertig jaar oud zien eruit alsof ze al vijftig zijn. De drugs
van nu zijn een chemische fabriek, het zijn drugs van minderwaardige kwaliteit. Zo is de heroïne van nu een griezelig
mengsel. Je koopt het niet in een winkel, maar altijd van iemand en de kwaliteit is daarom willekeurig. Bij een slecht
mengsel merk je gelijk dat je last krijgt van je longen, dan zit er troep doorheen gesneden. Dit is geen prettig gevoel,
maar je betaalt wel 30 euro voor een gram. De eerlijkheid is ver te zoeken in de drugswereld. Ik vind het inhumaan
om gebruikers geen goede drugs te geven.

VERHARDING
Er is een onderverdeling te maken in verschillende dealers. Een aantal verkoopt alleen drugs, maar je
hebt ook dealers die zelf gebruiken. Gert heeft vooral sympathie voor de laatste groep.
Je hebt grote dealers, straatdealers en gebruikende dealers. De gebruikende dealer kan ermee in zijn eigen behoefte
voorzien. Voor gebruikende dealers heb ik altijd nog een bepaalde sympathie, daar krijg ik ook vaak contact mee. Ik heb
helemaal geen contact met de niet-gebruikende dealers. Dat vind ik ook eigenlijk een min type mens. Iemand die niet
gebruikt maar toch dope gaat lopen dealen. Ik vind het walgelijk. In de binnenstad is het snelle handel, het is er behoorlijk
verhard. In de Bijlmer heb je die verharding ook wel, maar hier zie je ook nog een menselijke kant. Een dealer die iets
sociaals kan zeggen of zich zorgen maakt om een klant. Dat bestaat ook nog. Er zijn bijna altijd dwarsverbindingen tussen die mensen. Ze kennen elkaars moeder, of ze waren vroegers elkaars buren in Paramaribo. Het is moeilijker hier om
keihard te zijn.

GRIEZELIG MENGSEL
De verkoop van drugs is illegaal, daardoor is de kwaliteit onduidelijk. Door dope van slechte kwaliteit
zijn er doden gevallen. Carlos zag het gebeuren.
Ik heb het nog meegemaakt met die lading vergiftigde heroïne die eind jaren zeventig de straten opkwam. Wat er
toen met de mensen gebeurde! Er viel een aantal doden en een aantal mensen is toen blijvend invalide geworden. Al
dat soort dingen zou je kunnen elimineren als je een bepaald controlesysteem eroverheen gooit. Want anders ben je
echt aan de haaien overgeleverd en dat is wat er gebeurt. Nu hoor je nog best regelmatig signalen van vervuilde coke,
vervuilde mdma. Omdat het een illegale markt is gebeuren daar dingen die niet zouden horen te gebeuren. Als je een
bepaalt product tot je wilt nemen, prima! Maar dat product dient wel naar behoren te zijn. Niet dat je daar de rest van
je leven last van houdt. Dat neem ik de regering heel erg kwalijk, dat ze nog steeds geen weg hebben kunnen vinden
een bepaalde behoefte binnen de bevolking gestalte te geven. Ik bedoel een jointje, dat krijg je er niet meer uit. Maar
leer de mensen daar dan op een behoorlijke manier mee omgaan.

Beelden MDHG demonstratie.

KWALITEITSCONTROLES
Bij Streetcornerwork in de Bijlmer worden regelmatig drugs geanalyseerd. De dure drugs worden vaak versneden met
goedkopere middelen, maar soms worden er juist heel zuivere drugs aangetroffen. Volgens Gert hangt de kwaliteit van
drugs samen met de dealer die het verkoopt.
We analyseren de dope. Eens per kwartaal kopen we bij verschillende dealers een beetje heroïne of cocaïne. We richten
ons nu meer op de cocaïne omdat de heroïne van een redelijk constante kwaliteit was, daar waren niet zoveel klachten
over. De testresultaten hangen we op plekken waar gebruikers komen. We zetten er niet bij van welke dealer, dat vertellen
ze elkaar wel. Daar zijn ze snel genoeg achter. Er zijn veel klachten over cocaïne. Er is een nieuwe versnijding, fenacetine.
Dat is een soort pijnstiller die in de jaren zestig uit de handel werd genomen omdat het nare bijeffecten had. Het is slecht
voor je nieren. Die fenacetine duikt nu op als versnijdmiddel voor de basecoke. Dat wordt er gewoon maar doorheen geflikkerd door die dealers. Gelukkig doet niet iedereen dat. Misschien hebben bepaalde dealers nog een beetje eer in hun
werk. Je maakt sowieso winst, maar met versnijden nog veel meer. We sturen de gebruikers er wel achteraan. We zeggen,
ga praten met de dealer over die fenacetine. Die kleine dealer weet dat waarschijnlijk niet eens. Maar laat hem lullen
met degene boven hem van wie hij het krijgt. Dan hoort degene die de drugs versnijdt wel dat er klachten binnenkomen.
Je moet wat, de politie erop zetten heeft ook geen zin.
Gebruikers waarschuwen elkaar onderling als ze tegen slechte kwaliteit drugs aanlopen. Zo ook Paul van
de Weerd. Hij zegt dat je goed moet opletten als je drugs koopt.
Tegenwoordig word je doodgegooid met drugs, er zijn steeds meer verkopers. Het is een handel waar je snel geld mee
verdient en de straffen zijn nu minder streng dan vroeger. Je moet steeds goed opletten wat je koopt. Als we slechte
drugs krijgen van een bepaalde dealer vertellen we dit aan elkaar. Er zijn nu ook veel meer jonge verkopers.
Dealers worden regelmatig opgejaagd door de politie. Burgemeester legt uit dat de dealers zich daarom
over de stad verspreiden en de kwaliteit van de drugs die ze verkopen nog meer terugloopt.
Er moet meer geld beschikbaar worden gesteld voor de groep gebruikers die je nu hebt. Het verkopen van harddrugs
moet soepeler worden. Er zijn niet zoveel harddruggebruikers in vergelijking met alcoholgebruikers. Doordat de heroïnecafés op de Zeedijk nu verdwenen zijn, is er overal in Amsterdam iets te koop. Het zijn vaak kleine jongens die drugs
verkopen. Door de hardere aanpak van de politie is de drugshandel meer verspreid door Amsterdam. Er moet nu een
dealer zijn in Amsterdam Oost, in West. Vroeger had je alleen dealers in het centrum op de Zeedijk. Veel dealers van nu
hebben geen verstand van de drugs die ze verkopen omdat ze zelf nooit gebruikt hebben en de kwaliteit niet kennen.
Soms weten ze niet eens precies wat ze verkopen, ze krijgen ergens wat en verkopen dat dan door.

Gert Thesingh: ”MDHG kan je ook zien als - Maak De Hulp Gewoon”.

Methadon
Veel vroegere heroïnegebruikers krijgen methadon. De MDHG heeft altijd gepleit voor methadonverstrekking via de huisarts.
Een aantal druggebruikers haalt zijn methadonrecept nu inderdaad bij de eigen huisarts. Maar er is ook een grote groep die
dagelijks of een aantal keer per week zijn methadonverstrekking bij de methadonbus van de GGD haalt. De methadon zorgt
ervoor dat de zucht naar heroïne wegvalt, maar een kick geeft het niet.
De eerste methadonverstrekkingen waren eigenlijk slechts een verlengstuk van het openbare ordebeleid
volgens August.
Peter Geerlings, de eerste psychiater van de Jellinek ging een weekendje naar Amerika -ik chargeer een beetje- nam
een boek mee over methadon en kwam terug. Op het bord van het consultatiebureau voor alcohol werd het woordje
drugs achter het woord alcohol geplakt. Als heroïnegebruiker kon je op maandagochtend tussen half zeven en half
negen langskomen en dan kreeg je een enorme dosis methadon mee. En zo dacht de samenleving de boel op te
vangen. Het was pionierswerk van de Jellinek, maar ik zet er wel de nodige vraagtekens bij. Het was een verlengstuk
van de openbare orde, van het justitieapparaat en werd ook betaald door justitie, maar of het in het belang was
van de gebruikers? Begin jaren zeventig begon de Jellinek met heel hoge doseringen methadon. Als een junk deze
dosering nu zou krijgen zou hij gelijk dood gaan. Het was gebaseerd op de Amerikaanse gedachte, dat als je maar
heel veel methadon geeft de zucht naar heroïne wegvalt. Ze liepen er als zombies bij. Methadon hakt er meer in
dan heroïne. De mensen hadden natuurlijk liever heroïne dan methadon, dus dat werd allemaal uitgedeald. Het gaf
een grijs circuit van methadon. Veel gebruikers die niet naar de Jellinek wilden of konden, werden op deze manier
nog een beetje bevoorraad.

STEMPEL
De medewerkers van de methadonbus kijken volgens Alexandra neer op druggebruikers. Maar Alexandra
kan hier weinig tegen doen omdat ze afhankelijk is van de GGD.
Ik moet elke dag naar die bus. Ze kijken er op je neer, je bent niets waard! Er is een medewerkster van de GGD in
de bus, ze mag me niet denk ik. Laatst kwam ik daar en ze noemde me niet eens bij mijn naam. Ze zei alleen maar,
nummer zo en zo moet haar weekendmethadon krijgen. Ze laat me altijd wachten, zodat ik de laatste ben. Voordat
je je methadon krijgt moet je blazen, zodat ze kunnen zien of je niet gedronken hebt. Bij de bus krijg je geen methadon als ze maar iets van alcohol aantreffen. Bij andere methadonposten is het minder streng. Het is raar dat dit per
post verschilt. En het is belachelijk dat ze op grond van een alcoholcontrole je medicijnen kunnen weigeren. Ik heb het
gewoon nodig. Ik ken een vrouw die veertig methadonpillen per dag krijgt. Toen ze zagen dat ze had gedronken kreeg
ze twee dagen geen pillen. Dat kan toch niet? De arts zei achteraf dat dit niet had mogen gebeuren. De GGD werkt
je tegen, maar wat kan je doen? Je bent wel afhankelijk van ze.
De methadonbus drukt ook een stempel op iemand. Het is niet leuk om er in de rij te staan, de angst
dat familieleden of bekenden je daar zien staan is vaak groot. Alexandra wil haar dochter van 13 er ook
niet mee confronteren.
Laatst moest ik met mijn dochter naar de tandarts en ik kon daarom een dag niet naar de bus. Toen ik de dag erna
kwam, vertelden ze me dat ik als straf geen methadon voor het weekend mee zou krijgen. Als dit gebeurt koop ik zelf
methadon op straat. Mijn dochter weet dat ik verslaafd ben, maar ik wil niet dat ze ooit mee hoeft naar de methadonbus. Dan sta ik daar tussen al die junks, ik vind het niet leuk, stel dat iemand van mijn familie me daar ziet staan.

Ernst Buning was de eerste coördinator van de methadonbus van de GGD (destijds: GG&GD). Hij
beschrijft hoe de MDHG tegenover methadonverstrekking stond.
Eigenlijk was de MDHG tegen de methadonbus. Ze vonden dat je niet grootschalig moest gaan verstrekken, maar
het dicht bij de mensen moest houden. Ze wilden methadonverstrekking door de huisartsen laten doen. Toen we
de methadonbus gingen uitbreiden, zeiden we dat de huisartsen geschoold moesten worden om eigen patiënten
methadon te verstrekken. Dat idee kwam uit de koker van August. De MDHG wilde het liefst een arts in dienst hebben die de consultaties zou doen. Dat ging de gemeente te ver, ze gaven toen de GGD een arts, Gerrit van Santen.
Het was een belangrijk wapenfeit van de MDHG om voor elkaar te krijgen dat er wijkposten kwamen. August heeft
daarin een heel belangrijke rol in gespeeld. Vanuit het idee van de eerste lijn, je moet niet een heel specifieke junkieorganisatie gaan maken. August zat altijd meteen bij de wethouder op schoot en dat had behoorlijk veel invloed.
De nu 36-jarige Alexandra raakte op haar 16e verslaafd aan slaappillen en krijgt methadon van de GGD.
Ik moet elke dag naar de bus. Als je werkt mag je een keer in de week je portie komen halen. ’s Ochtends word ik vaak
wakker met afkickverschijnselen, maar ik mag pas om half elf methadon halen. Dan heb ik maagpijn, last van zere
benen en kan bijna niet lopen. Ik gebruik methadon sinds mijn 19e of 20e. Toen gebruikte ik ook heroïne en cocaïne
erbij. Ongeveer 6 jaar geleden ben ik zelf van alle andere drugs, die ik naast de methadon gebruikte, afgekickt. Maar
toen ben ik wel gaan drinken. Ik gebruik nu 10 methadonpillen per dag. Ik krijg 8 tabletten van de GGD, de rest koop
ik bij een dealer. Je koopt op straat 10 methadonpillen voor 5 euro. Deze pillen zijn afkomstig van de GGD-verstrekking.
Hiervan gebruik ik elke ochtend voordat ik naar de bus ga twee pillen. Ik wil mijn methadongebruik graag minderen,
maar de GGD wil dat niet. Voor hen is het werk en inkomsten, die hele methadonverstrekking. Ze zijn denk ik ook bang
voor een terugval als je gaat minderen.

De methadonbus.

GEEN ROES
Victor dos Santos gebruikte vroeger heroïne en krijgt nu al een tijd methadon. Het is volgens hem wel
een nadeel dat methadon geen roes geeft.
Methadon werkt in die zin dat ik niet meer de lichamelijke behoefte heb om een opiaat te gebruiken. Alleen het
nadeel is, dat het niet echt een roes geeft. En ik gebruik heroïne voor de roes. Het liefst zou ik heroïne willen krijgen,
in plaats van methadon. Die mogelijkheid heb ik, maar dat is in zo’n klinische setting. Wanneer je mee wilt doen aan
heroïneverstrekking dan moet je er drie keer per dag heen. Dan ben je de gehele dag bezig met gebruik. Stel, ik zou
het op recept mee kunnen krijgen, dat ik een keer per week mijn dosis op zou kunnen halen. Dat zou ik ideaal vinden.
Dan zou ik ook direct overstappen.
Anno 2007 is de groep heroïnegebruikers veel kleiner dan in de jaren zeventig. De meeste mensen
gebruiken basecoke. Zij krijgen ook methadon. Gert legt uit wat de gedachte achter deze manier van
werken is.
De oude groep gebruikte ook heroïne en is al jaren aan de methadon. Je kunt je afvragen waarom die nog aan die
methadon zit. Waarom elke dag weer naar die GGD? In het begin, toen de methadonverstrekking net op gang kwam,
werd vaak gezegd dat ze niet genoeg kregen. Nu is het doorgeschoten naar de andere kant. De GGD geeft veel teveel
methadon. Ik weet hoe weinig heroïne er nog wordt gebruikt. Er wordt veel meer basecoke gebruikt. Ik denk dan, nou
jongens, vijf pilletjes is meer dan genoeg, daar wordt ‘ie niet
ziek van. Maar dan wordt hij gewoon op twaalf of veertien pillen ingesteld. Ik hoor hier gebruikers en ook sommige van mijn
collega-straathoekwerkers zeggen dat de GGD gebruikers aan
zich bindt door teveel voor te schrijven. Dat is een veelgehoorde
klacht.

houden voor de subsidie. Het is voor hen belangrijk om die mensen vast te houden, omdat ze er niet zoveel meer
hebben.
Paul van de Weerd staat wat positiever tegenover de GGD. Hij vindt het heel prettig om een aanspreekpunt te hebben. De verpleegkundige waar hij mee te maken kreeg zorgde goed voor hem.
Heroïne was een probleem voor me en dit probleem zou lichter worden als ik methadon zou gaan gebruiken. Ik was
dakloos en had een gekke levenswijze. Ik zat in opvangcentra, tijdelijk opvang, had soms een kamertje. Je was toen
slecht af. Dat is tegenwoordig beter geregeld, er is nu veel meer opvang, zoals van het HVOI), het LegerII) en het Stoelenproject. Nu heb je één aanspreekpunt, maar vroeger had je met veel verschillende mensen te maken. Ik kreeg methadon, zo hoefde ik niet meer te stelen. Daarnaast kreeg ik ook een dagbesteding, ik deed mee aan het fietsproject.
Er was nazorg vanuit de GGD, maar zij vonden dat ik teveel bijgebruikte. Ik gebruikte cocaïne naast de methadon die
ik kreeg. Bij de Jellinek was het zo druk, de nazorg was in groepen en je had steeds maar vijf minuten per persoon, dat
was veel te kort natuurlijk.
De nazorg wierp geen vruchten af en veel mensen vielen terug in hun oude gewoontes. Ik verhuisde van de Jellinek
naar de GGD, die minder strenge controles had. Bij de GGD was er meer aandacht. Ik had daar een verpleegkundige,
zij zorgde goed voor me. Nu hebben ze de methadonbus. Er zijn ook cliënten die overleggen over de methadondosis
die ze krijgen. Soms willen ze minderen en dat kan dan, een goede zaak. De signalen die iemand afgeeft moeten
geïnterpreteerd worden. Het is hun beroep om te zien hoe jij in je vel zit. Het
zijn mensen die om je geven. Ik krijg zelf 6 methadonpillen per dag, anderen
krijgen veel meer. Dankzij de inspanningen van de MDHG wordt er nu ook
methadon in de pensions verstrekt.
De GGD heeft behalve de methadonverstrekking ook een
functie voor de gezondheid van druggebruikers volgens
Gert.
De GGD is naast methadonboer ook huisarts van al die mensen. De basecokegebruikers hebben behoorlijk wat zorg nodig. Het gaat van dakloosheid tot en
met loopvoeten aan toe. Er zitten veel vrouwen in de prostitutie met allerlei
medische implicaties. Ook daar is de GGD voor. Er wordt minder nadruk op
gelegd, terwijl het minstens zo belangrijk is als die methadonfunctie. De methadonverstrekking en dat plasje staan heel erg centraal. Inmiddels wordt hier in
Zuidoost ook heroïne verstrekt. Dat is er na een jarenlange strijd eindelijk door.
Er zitten dertig man heroïne te roken. Dat is leuk voor die dertig man, maar
voor de volksgezondheid in de Bijlmer is dat weinig. De GGD zou dus meer
open moeten staan voor de bascecokegebruikers, die niet voor methadon komen, maar wel met somatische klachten, die zorg nodig hebben. Dat ze dat
een beetje in de gaten houden en volgen.

ROL VAN DE GGD
De geïnterviewden in dit boekje hebben verschillende visies op het werk
van de GGD. De dienst helpt druggebruikers, maar heeft hen ook nodig.
Als werkverschaffing en om subsidies te kunnen krijgen.
Henk vindt dat de GGD geen gevoel heeft voor druggebruikers.
Ik ben een gelegenheidsgebruiker. Vroeger rookte ik heroïne,
maar ik krijg steeds vaker last van mijn longen. Daarom gebruik ik nu niet meer en krijg ik methadon. De GGD heeft
geen gevoel voor je, je bent slechts werkverschaffing voor ze.
Er is een zwakke relatie tussen de GGD en de gebruiker. Het
is essentieel dat ze naar je luisteren, maar mensen worden nu
helemaal niet gehoord.
Ronald Baart is al jaren klant van de GGD. Hij denkt dat de gemeentelijke dienst het eigen belang vooropstelt.
De GGD wil je juist graag hebben. Het aantal gebruikers wordt
steeds minder, dus de gebruikers die ze hebben willen ze vast-

Paul van de Weerd: “het is hun beroep om te zien
of je goed in je vel zit, het zijn mensen die om je
geven”.

Ronald Baart: “de gebruikers die ze hebben willen
ze vasthouden voor de subsidie”.

I . HVO, Hulp Voor Onbehuisden. Heet na fusie HVO-Querido.
II . Leger des Heils.

Plasje - Behalve wielrenners moeten ook erkend druggebruikers die geregistreerd methadon
ontvangen op gezette tijden hun plasje inleveren
voor urinecontrole (UC). Deze urine dient sporen van methadon te bevatten. Aanwezigheid van
andere medicamenten in de plas kan consequenties hebben voor het verstrekkingsarrangement.

Hulpverlening
Druggebruikers komen met verschillende soorten hulpverlenende instanties in aanraking. Er zijn in Amsterdam diverse mogelijkheden voor hulp, opvang, een maaltijd, een douche of een slaapplek. Hulpverleners en druggebruikers hebben moeite met
alle regels. Ze zijn vaak een groot deel van hun tijd kwijt met het organiseren van een slaapplek. Mensen die na lang wachten
een plek in een sociaal pension bemachtigen ontdekken dat het erg lang duurt voordat ze naar een huurwoning kunnen. Ondertussen is de opvang duur. Er is weinig privacy en de zelfstandigheid wordt niet gestimuleerd.

SOCIAAL PENSION EN ANDERE SLAAPPLEKKEN
Victor woont nu bijna een half jaar in een sociaal pension.
Het bevalt me slecht. De mensen met wie ik woon zijn niet de mensen van mijn keus. Ik heb geen eigen ruimte, ik moet
mijn kamer met iemand delen. En dat kost 508 euro per maand, inclusief eten. Als je kijkt naar de mensen die in zo’n
sociaal pension zitten, driekwart is niet in staat om op zich zelf te wonen. Ik zit er nu bijna een half jaar, je wordt er
helemaal gehospitaliseerd. De was wordt voor je gedaan, het eten wordt voor je klaargemaakt. Het is heel makkelijk
om jezelf te laten verplegen en te betuttelen. Maar het komt een mens niet ten goede. Op een gegeven moment laat
je je vrijheid en zelfstandigheid op de tweede plaats komen. Ze zijn nu bezig met een instroomhuis, want ze willen na
2010 alle mensen van de straat af hebben. Maar alles zit vol. De mensen die er nu in zitten stromen heel langzaam
uit, hoewel er wel genoeg woningen zijn voor iedereen die in een pension zit.
Sinds 2001 bestaat het zogenaamde ‘project Support’, een centraal registratiesysteem dat het voor hulpverleners makkelijker maakt om samen te werken en gegevens uit te wisselen. Said Ben Azouz is vijftien
jaar werkzaam als veldwerker bij de Regenboog. Hij heeft momenteel 32 cliënten onder zijn hoede.
Voor mij is 32 cliënten niet veel mits er samenwerking is met andere instanties. Maar ik moet soms elke dag opnieuw
een slaapplaats regelen voor een cliënt, dus dat valt tegen. Het lijkt mij beter wanneer een cliënt gewoon zes maanden
doorbetaalt, als ik een plek heb geregeld. Ook als hij twee of drie nachten niet binnenkomt omdat hij ergens logeert
of is opgepakt. Nu zegt de GGD, de cliënt is vannacht niet binnengekomen en daarom is hij zijn slaapplaats kwijt. De
uitkering zou ook gewoon door moeten lopen als de cliënt in detentie zit. Dat zijn simpele dingen die heel veel energie
kunnen besparen.

WAAR WOON IK?
Burgemeester vindt dat er teveel daklozen zijn in Amsterdam. Hij weet waar hij het over heeft want hij
is zelf al een paar jaar dakloos.
Ik vind dat er een programma moet komen voor gebruikers en daklozen. Ze zouden in beslaggenomen drugs moeten
verkopen en dit geld in projecten investeren. De opvang is nu tijdelijk, je kunt er twee weken terecht of een paar uur
en dan moet je weer de straat op. Opvangorganisaties werken niet goed, want er zijn nog veel daklozen op straat. Bij
druggebruikers zijn de mensen zelf het probleem. Sommigen weten niet wanneer ze wel of niet moeten gebruiken, ze
gebruiken de hele tijd door. In 1980, toen ik naar Nederland kwam kende ik de MDHG niet omdat ik toen nog rijk
was. Pas toen ik arm was, zo’n 10 jaar geleden leerde ik de MDHG kennen. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Zelf
contacten leggen en zelf stoppen met gebruiken. Ik weet hoe het is om rijk te zijn, maar ook hoe het is om niets te
hebben. Ik heb zeven vette jaren gehad, daarna zeven magere jaren. Nu is het weer tijd voor vette jaren! Ik heb een

keer met burgemeester Cohen gesproken. Ik had een boete gehad en kon deze niet betalen, want ik krijg 450 euro
uitkering per maand. Daarvan houd ik slechts 3 of 4 euro per dag over voor eten. Ik vroeg, waar woon ik dan? In Afrika,
in India, of in Amsterdam? Ik kreeg geen reactie van Cohen. Het geld blijft onder de rijken. De Regenboog en andere
soortgelijke instanties hebben miljoenen te besteden.

RIJST MET KIP
Gert Thesingh komt als straathoekwerker regelmatig oog in oog te staan met eigenzinnige hulpverleners. Dames van de kerk die grote pannen rijst met kip uitdelen. Wel even bidden voor het eten.
Er zijn waanzinnig veel kerkgenootschappen in parkeergarages in de Bijlmer. Een aantal wil de daad bij het Woord voegen
en gaat eten maken. Dan komt er een autootje, een grote pan met rijst, een pan met kip en een grote bak sla, en iedereen
krijgt een maaltijd. Moeten ze alleen even een Weesgegroetje doen. Ik vind het hele lieve en aardige dames. Er is niet met
ze samen te werken, het zijn zulke eigenheimers. Zij gaan hun eigen gang, zij hebben het bedacht. Het stadsdeel zat er
wel mee, dat begon over een aanzuigende werking. Ze vroegen de dames, kunnen jullie dit niet alleen doen voor in de
Bijlmer geregistreerde gebruikers? Met zo’n eis kun je bij die dames niet aankomen. Die hebben helemaal geen zin in
bureaucratie. Het geloof speelt hier een grote rol in, ze voelen zich goed in hun hart. Daar is niets op tegen.

ABSURDE REGELS
Het is verplicht om je op straat te kunnen identificeren. Maar dakloze druggebruikers leiden een zwervend bestaan en raken geregeld hun identiteitsbewijs kwijt. Ze krijgen vaak boetes. Said maakt het als
hulpverlener regelmatig mee.
Op straat leven brengt problemen met zich mee, zoals het kwijtraken van papieren. Sinds de invoering van de identificatieplicht krijgen gebruikers veel boetes. Vroeger konden we hun legitimatie in hun dossier bewaren, maar nu moeten
ze deze met zich meedragen anders krijgen ze een boete. Vaak raakt de legitimatie kwijt. Iemand valt ergens in slaap
en de tas wordt gestolen. Het hele systeem van instanties zoals de sociale dienst, de vreemdelingenpolitie, uitkeringsinstanties, is absurd georganiseerd. Mensen moeten zich legitimeren bij de sociale dienst of zich inschrijven in het
bevolkingregister. Doen ze dat niet, stopt hun uitkering. Hebben ze geen geld en een voorschot krijgen ze niet. Het is
tegenwoordig zo streng omdat we in de overgangsfase van verzorgingsstaat naar ieder-voor-zich-en-je-zoekt-het-maaruit-staat zitten. Dat verschil merk je heel sterk.
Ook volgens Gert worden de regels voor daklozen steeds strenger.
Binnenkort wordt het zo dat als een dakloze zich meldt bij het loket van de sociale dienst hij geen uitkering krijgt. Dan
zegt de sociale dienst, zoekt u maar ergens een slaapplaats. Die krijgt hij dan betaald en dan blijft er nog wat zakgeld
over. Daar gaan we naar toe. Het is niet meer zo dat als je geen inkomsten hebt je een bijstandsuitkering krijgt. Alleen
als je een woning hebt krijg je bijstand om je huur en je eten van te betalen. De MDHG is heel erg nodig tegen dit soort
verschrikkelijke krachten.
Ebby is sinds 1983 in Nederland. Hij vindt de regels in de gebruikersruimte absurd streng.
Ik kom elke dag in de gebruikersruimte. In de ruimte ben je een nummer. Vandaag waren er een paar mensen die honger hadden, ze hadden de hele nacht op straat gelopen en wilden graag een boterham eten. Het brood stond al klaar,
maar de regel is dat ze pas om twaalf uur mogen eten. Als mensen nu honger hebben moeten ze nu eten. Dat vind ik
belachelijk, die mensen hebben nu honger. Vroeger was het anders, toen was het personeel er voor de mensen. Nu zijn
ze er voor de regels.

De maatschappij
Druggebruikers, hulpverleners en anderen vertellen over hoe de maatschappij, de politie en de politiek tegen druggebruikers
aankijken en hoe ze behandeld worden. Het is een somber beeld van stigmatisering, uitsluiting, opjagen en onderdrukking. In
de Amsterdamse drugscene is een grote groep van verschillende soorten mensen, ze kunnen niet over een kam geschoren
worden.

EEN PROBLEEM VAN VOORBIJGAANDE AARD?
Hoe de maatschappij over drugs denkt beïnvloedt politici. Zij maken beleid op de publieke opinie. Piet
de Groot is bestuurslid van de MDHG en werkt als straathoekwerker bij Streetcornerwork. Hij schetst een
tijdsbeeld met steeds veranderende opinies over druggebruikers.
Het moment dat harddrugs vrij openlijk op de markt komen in Amsterdam praten we over 1972. De opium gaat eruit
en de heroïne komt erin. In het begin werd nog gedacht dat het iets was wat voorbij zou gaan. Zo van, mensen worden
ouder en dan houden ze er vanzelf wel mee op. Het hoorde toen echt bij de alternatieve scene van kunstenaars, een
beetje buitenissige types. Maar toen sloeg het over naar de buurt en werd het ook door buurtjongens gebruikt. Het is
dan 1974, 1975. De arbeidersjeugd was de buurtgroep. En in dat soort groepen werd onmatig alcohol gebruikt. En zo
gingen mensen ook de drugs onmatig gebruiken. Op een gegeven moment breidt dat zich uit naar de stad. Je krijgt dan
die eerste generatie Surinaamse jongeren, die worden gerekruteerd voor de straathandel. En dan gaan ze hun eigen
middelen gebruiken. En zo krijg je dat het een heel erg groot probleem is.
De publieke opinie sloeg helemaal om, je zag toen dat patiëntdenken; ze moeten geholpen worden, het zijn eigenlijk
zielige mensen, patiënten, we moeten een medische oplossing zoeken. Want dope was toen vreselijk duur en de
mensen leefden heel erg verpauperd. Het zag er niet uit. In 1980 startte Amsterdam met een grootschalige methadonverstrekking, we zijn daar heel progressief in geweest, mondiaal gezien. Met methadonbussen enzo, en ook voor
die zwarte straatgroep. Dan is het 1985, 1986, en de mensen raken de druggebruikers zat. Men gaat roepen, harde
aanpak! De politiek reageert altijd op die dingen en dan krijg je in 1988, 1989 het Straatjunkenproject, een justitiële
aanpak. De gemeenschap roept al snel dat er afgekickt moet worden. Wat dat betreft is de samenleving veel onverdraagzamer geworden. Dijkverboden zijn ingevoerd omdat de druk van de bevolking zo groot is. Het is niet dat Cohen
dat nou zo graag wil.

In de zomer slaap je dan soms in het park, maar al val je niemand lastig, toch wordt je door de politie steeds wakker
gemaakt. Waarom moet er zoveel politie zijn? Laat de mensen gewoon lopen dan heb je er geen last van. We hebben
echt een stempel, wij zijn de slechteriken.
De politiek ondersteunt het opjaagbeleid vindt buurtbewoner Niek.
De problemen die nu spelen rondom druggebruikers zijn een gevolg van het gebrek aan acceptatie. Heeft niet ieder
mens zijn eigen verantwoordelijkheid? Ik kreeg op deze vraag, die ik aan veel mensen stelde, nooit tegenwerpingen.

POLITIEOPTREDEN
Druggebruikers worden volgens Burgemeester vaak onrechtvaardig behandeld door de politie.
Mijn bijnaam is Burgemeester omdat ik niet tegen onrecht kan. Mensen die eruit zien als een junk worden vaak onrechtvaardig behandeld door politie. Ik heb nooit een dijkverbod gehad. Ik zeg altijd dat ik rechten studeer, dat helpt.
De politie mag geen razzia’s houden. Laatst hadden ze de Lange Niezel aan twee kanten afgesloten en hielden ze
iedereen aan. Ik zei tegen de agent die me bij mijn jas greep, dat dit niet mocht en uiteindelijk ben ik de FEBO ingelopen. Alle andere mensen kregen die dag een dijkverbod.
Mijnheer Tinga legt uit dat het politieoptreden heel hard kan zijn.
Veel gebruikers zijn heel eenzaam en daarom gebruiken ze. Gebruiker zijn maakt je bang en schuw. Het gebeurt dat
je net een shot hebt gezet in de bosjes en de politie komt je opeens oppakken. Dat is een verschrikkelijk traumatische
ervaring, je zit te trippen en dat wordt opeens ruw verstoord.

OPJAAGBELEID
Druggebruikers worden voortdurend opgejaagd. Vooral voor mensen die geen dak boven hun hoofd
hebben is dat zwaar. Ongestoord een tukje doen op een bankje in het park is er niet meer bij. Johan
Bredewoud vindt het woord opjaagbeleid een belachelijk woord, hij pleit ervoor om druggebruikers met
rust te laten zolang ze geen overlast veroorzaken.
Heroïnegebruiken was vroeger iets sociaals. Niemand had last van de mensen die heroïne gebruikten. Dat kwam pas
later, toen de prijzen stegen en dus de criminaliteit toenam. De overheid paste toen de wetten aan en mensen konden
opgepakt of gestraft worden. Het gaat steeds om het belang van de overheid. We zijn geen moordenaars, we doen
niets. Ze moeten ons met rust laten. De politie stuurt ons steeds weg, ze zoeken iets om te doen. Mensen worden
daar agressief van. Maar je mag helemaal niets meer zeggen, want je wordt meteen opgepakt. Het opjagen is al een
paar jaar aan de gang. Ik vind het opjaagbeleid belachelijk, het woord alleen al. Er zijn veel mensen die dakloos zijn.

Ordehandhaving op de Wallen.

Paul van de Weerd heeft de razzia’s op het Centraal Station meegemaakt. De politie joeg iedereen daar weg.
In de rosse buurt heb je veel dealers, die trekken mensen aan. Vroeger werd er in die buurt veel op straat gebruikt. In
de jaren tachtig was er hierdoor veel overlast en er kwamen steeds meer politiecontroles. Mensen werden opgejaagd.
Het Centraal Station was een grote magneet, veel mensen sliepen er. Achter het CS had je een tippelzone. Er werden
razzia’s gehouden, mensen werden uit het station gezet. In die tijd waren de mensen er veel slechter aan toe, er was
weinig aandacht voor de gebruikers. Dat is tegenwoordig beter.
Gert bezocht vroeger druggebruikers die op het politiebureau zaten. De politie bleek methadon te
gebruiken als machtsmiddel, om er bekentenissen mee af te dwingen.
We kwamen er achter dat de gebruikers op het politiebureau niet meteen methadon kregen. Elke gebruiker op het
politiebureau moet een GGD-arts op bezoek krijgen, maar rechercheurs manipuleerden daar mee. Wanneer een verdachte nog niet bekend had, dreigden ze van, je moet eerst je verhaal rond krijgen voordat we de GGD-dokter erbij
halen. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan om niet door te slaan. Om te zeggen, ik heb recht op mijn GGDdokter en die wil ik nu zien. Daar hebben wij als MDHG een actiepunt van gemaakt.

BOETE VOOR ZWEETVOETEN
De politie deelt vaak boetes uit. De meeste druggebruikers kunnen deze boetes helemaal niet betalen.
Gert verzamelde het proces-verbaal van een aantal mensen.
Gebruikers uit Zuidoost krijgen om allerlei redenen boetes. Zweetvoeten, zich onder brug bevinden, met 75 jaar nog
steeds op straat, heeft het doelloos rondhangen uitgevonden. Allemaal onzinnige boetes, daar moet je een punt van
maken. Al die beboette gebruikers moeten naar de kantonrechter en uitleggen van, ik was daar niet doelloos aan het
rondhangen, ik heb eigenlijk altijd wel een doel. Het is glad ijs waar de politie op zit.

BEELDVORMING
Het beeld dat in de samenleving bestaat over druggebruikers is vaak niet erg rooskleurig. Het is voor
niet-gebruikers moeilijk om te begrijpen waarom iemand aan de drugs gaat. Johan gaf vroeger voorlichting voor de MDHG in het AMC-ziekenhuis. Hij kreeg vaak de vraag, hoe ben je eraan begonnen?.
Iemand die niet gebruikt kan nooit goed begrijpen waarom je aan de drugs gaat. Je kunt je in iemands situatie verplaatsen, maar je staat er ver vanaf. Iedereen is een mens, maar gebruikers worden geassocieerd met zaken die niet
relevant zijn. Een druggebruiker is niet automatisch ook een crimineel, een zwerver of een vies iemand. De overheid
moet ruimtes creëren. Je hebt nu een soort gettovorming, we moeten meer begrip krijgen. Druggebruik zou genormaliseerd moeten worden. Mensen kijken gebruikers na. Als ze weten dat je gebruikt denken ze al snel, die zal wel mijn
autoradio gejat hebben. Gelukkig zijn er organisaties zoals de MDHG om als gebruiker sterker te staan en om iets
aan die negatieve beeldvorming te doen. Mensen zeggen dat je het er zelf naar gemaakt hebt. Dat is soms wel zo. Ik
stond ooit aan de andere kant en wilde daklozen en gebruikers ook niet voor mijn deur. Veel van de gebruikers die je
ziet hebben een slechte jeugd achter de rug. Ze zaten bijvoorbeeld in een weeshuis. Ik ken dàt gevoel niet, ik had een
heel gewone jeugd. Wat er gebeurt, is dat je op een gegeven moment ontspoort en je bent heel verdrietig. Zo ken ik
een arts uit Utrecht. Op een dag zag ik hem op het station liggen in Utrecht op een stuk karton. Hij was 39 jaar. Ik wist
dat hij soms snoof, maar nu was hij naar de klote. Het was misgegaan omdat zijn vriendin was overleden.
Het is als gebruiker moeilijk om je aan het beeld dat de maatschappij van je heeft te onttrekken,
volgens Paul. Het beeld is wel veranderd in de loop van de tijd.
Je hebt een beeld van jezelf en daar komt een enorme domper op door wat er gebeurd is. Je vraag je af, ligt het aan
mij? Terwijl je best in staat bent om dingen te ondernemen. Daarbij komt ook nog eens het beeld dat de maatschappij
van gebruikers heeft. Je ziet er soms als gebruiker niet uit, als je ergens komt gaan de mensen voor je opzij. De media
geven je een stempel. Eerst was je alleen een gebruiker, nu ben je een persoon met een bepaalde problematiek. Vroeger hadden mensen geen goed beeld van een junk, tegenwoordig is dat veranderd. Vroeger had je het gevoel dat je er
niet bijhoorde. Nu zijn er veel meer mogelijkheden tot hulp. Ik woonde een tijdje bij mijn ouders in Almere en daar ging
ik naar de huisarts. Hij was de eerste die een verband zag tussen depressie en mijn gebruik. Hij vroeg me hoe ik me ’s
ochtends voelde. Ik zei dat ik vaak moeilijk uit bed kon komen en me neerslachtig voelde de rest van de dag. Hij heeft
me uiteindelijk antidepressiva voorgeschreven en dat heeft mij goed geholpen. Vroeger lag er alleen een nadruk op het
gebruik van drugs, terwijl er veel meer kan meespelen dus.

MDHG demonstratie in het stadhuis.

Ook Johan heeft veel zien veranderen.
De intelligentie van mensen zegt niets. Als je verslaafd raakt aan drugs gaat het om gevoelens. Je gevoelens worden
mistig als je emotioneel bent. Angst zorgt ervoor dat mensen geïsoleerd raken. De MDHG behandelt iedereen zo
normaal mogelijk, er is acceptatie. Het kan jou ook gebeuren dat je verslaafd raakt. Vroeger gebruikten mensen drugs

uit nieuwsgierigheid. Nu wordt bij gebruikers al snel de link naar moord en doodslag gelegd. Ik ging op een dag naar
het ziekenhuis, ik had 600 gulden bij me. Ik was daarna 250 gulden kwijtgeraakt, maar de verplegers geloofden me
duidelijk niet, alleen omdat ik een gebruiker ben. Er was geen begrip voor me. Je voelt je dan erg rot. Je staat zwak
en kan jezelf niet altijd verdedigen. Je staat als gebruiker alleen, het beste is om normaal te doen. Onze plaats in de
maatschappij wordt steeds kleiner. Vroeger was het veel vrolijker en fleuriger. Het gebruik van drugs was een sociale
gebeurtenis, je rookte altijd samen. Dat is nu niet meer zo, er is een verharding opgetreden en het gebeurt steeds meer
ondergronds. Het is een grote strijd. Vroeger was er veel meer vertrouwen, dat zag je ook bij de dealers. Ze gaven je
soms op de pof drugs en je wist wie wat verkocht. Nu niet meer. De wethouders die Amsterdam heeft gehad hadden
allemaal veel invloed op de praktische uitvoering rondom hulpverlening voor gebruikers. Nu is hier in Amsterdam het
minste onderdak voor mensen. Ze zijn bang voor aantrekking van mensen van buiten Amsterdam. Het gaat om beeldvorming, want het valt denk ik wel mee met die aantrekkingskracht.

SWIEBERTJE
Gebruikers worden door de maatschappij niet altijd met respect behandeld. Er wordt op ze neergekeken
en soms lopen mensen met een boog om ze heen. Victor loopt al wat jaartjes mee in de drugscene en
daarom kennen sommige mensen hem als druggebruiker. Hij heeft geen problemen met hoe mensen
tegen hem aan kijken.
Ik ben redelijk bekend in de stad, want ik loop al wat jaartjes mee in de scene. Met als gevolg dat je bekend bent bij
politie. In het centrum herkennen de meeste mensen me als gebruiker zijnde. Qua kleding zou je niet zeggen van, het
is een gebruiker of een junk, maar de mensen die mij kennen weten dat ik gebruik. Ik heb daar totaal geen problemen
mee, want het is mijn recht om te leven zoals ik wil. Het is jammer dat mensen zo beoordeeld worden. Als je er een
beetje verpauperd bijloopt wordt er vaak gedacht, dat is een junk, een dakloze, een swiebertjefiguur. Maar dat heeft
niets met gebruik te maken. Je zou eens moeten kijken hoeveel advocaten en artsen ook gewoon gebruiken.
Stereotypen zijn obstakels. Op het moment dat jij aanklopt bij de sociale dienst of de hulpverlening en je vertelt dat je
gebruiker bent, gaan een heleboel deuren gelijk dicht. Terwijl dat geheel onterecht is. Zo krijg je geen kans om gewoon
mee te draaien in de maatschappij. Ik heb vaak geprobeerd af te kicken en eigenlijk probeer ik het voor anderen. Mensen in je omgeving zeggen, het is fout of het is slecht. Maar ik vind het hartstikke lekker! En als ik er mijn weg in vind en
mijn verantwoordelijkheden nakom, dan is er niets aan de hand. Mijn ouders zeiden op een gegeven moment, je moet
stoppen met gebruiken. Ik heb toen gezegd dat doe ik niet, je kunt op je kop gaan staan, maar dit is mijn leven.

BESTAANSZIEKTE
Henk geeft zijn verklaring voor druggebruik.
Gebruiker zijn is een heel zware taak. De drugs zijn duur, ze gaan door vele handen voordat de gebruiker ze krijgt en
iedere hand doet er iets mee. Het gaat om geld. Het spul dat je nodig hebt is sterk overprijsd. Daarom moet je allerlei
dingen doen die voor de maatschappij vervelend zijn. Ik noem het bestaansziekte. Je bent op zoek naar hulpmiddelen
om met deze ziekte te kunnen leven. De maatschappij ziet jou als zondebok, maar je bent eigenlijk gewoon iemand
die het moeilijk heeft met het leven. Er is altijd een reden waarom mensen drugs gebruiken.Vroeger had je huisadressen waar je je drugs kocht en waar je ook kon gebruiken. Die zijn bijna allemaal verdwenen. Het heeft te maken
met de censuur van de maatschappij. Je ziet het nu in de parkjes. Er zijn daar dakloze mensen die in het park drugs
gebruiken, maar de politie jaagt ze voortdurend weg. Het is een jacht op mensen die gebruiken omdat hun gedrag
niet wordt aanvaard.

BEJAARDE DRUGGEBRUIKERS
In de jaren zeventig zijn veel jongeren verslingerd geraakt aan heroïne. Dertig jaar later is een aantal
van hen bejaard. Zij hebben eindelijk de mogelijkheid om van hun welverdiende pensioen te genieten.
Gert ijverde ervoor dat bejaarde druggebruikers in verzorgingstehuis De Venser terecht kunnen. Dat
levert soms hilarische momenten op.
In de jaren zeventig hadden we een golf van Surinaamse migranten. Surinaamse jongeren die hier geen werk konden
vinden, die aan de dope gingen en gingen dealen. Ze waren toen een jaar of 25, 30. Die lopen nu dus tegen de zestig. Op
een gegeven moment was er behoefte aan een bejaardentehuis voor deze mensen. We hebben gebruik kunnen maken
van verzorgingstehuis De Venser, in plaats van een apart bejaardentehuis op te zetten voor bejaarde druggebruikers.
Inmiddels zitten er al acht van onze oudjes. Het loopt goed.
Eentje is verwijderd want die was lastig, die ging constant geld lenen. Terwijl van tevoren duidelijk was gezegd, dat ze
de andere bejaarden met rust moesten laten. Ze zijn natuurlijk zelf ook wel oud, maar qua gedrag zijn ze vaak nog
wat jeugdiger dan de andere bewoners. En ze gebruiken nog steeds. Meestal basecoke, dat is het middel op dit moment. Heroïne is helemaal niet meer zo belangrijk. Vanwege de AWBZ-regeling moeten ze 527 euro van hun uitkering
inleveren. Dan krijgen ze drie maaltijden per dag en hun kamer wordt schoongemaakt. Kijk wat een luxe, als je altijd
in die nachtopvang zat of op straat zwierf. Je ziet veel mensen ervan opfleuren. Wat ik het leukste vind is dat dit een
voorbeeld is van Maak De Hulp Gewoon. Ik heb een cliënt, die gaat met een aantal oude vrouwtjes aan tafel zitten als
ze gaan eten, hij schuift aan en begint te praten en ze hangen aan zijn lippen. In dat halve uurtje zit hij alleen maar
te praten, hartstikke grappig. En de gebruiker mag op zijn kamer gebruiken. Hij mag er niemand mee lastig vallen,
dus de schoonmaker die ‘s ochtends binnenkomt, daar moet je ook rekening mee houden. Elk bejaardentehuis gaat
lijken op de buurt waarin het gevestigd is. Het leuke van de Venser is dat het een beetje lijkt op de bevolking van de
Bijlmer. Er zitten oude Surinamers en Antillianen. De sfeer is anders dan een gemiddeld Nederlands bejaardentehuis.
Surinamers houden ervan om ‘s ochtends beneden bij elkaar te komen in de hal. Daar blijven ze uren bij elkaar zitten
kleppen. Een gebruiker zal er niet zo opvallen door die andere sfeer die er is. Dat kan je gebruiken als breekijzer om
op een gegeven moment elders ook dit soort plekken te krijgen.
Mijnheer Tinga heeft het naar zijn zin in het verzorgingstehuis, het is hier een stuk rustiger en de
medebewoners horen graag zijn verhalen.
Voordat ik hier kwam zat ik in Gein. Ik liep daar steeds weg omdat het me teveel werd. Er zaten allemaal ex-gebruikers
en er waren vaak ruzies, meestal over drugs. Op de een of andere manier speelden veel van die ruzies zich precies voor
de deur van mijn kamer af. Het personeel deed vaak niets. Elke keer als er weer ruzies waren zag je ze niet. Hier is het
beter, het is rustiger en ik help mensen. De mensen hier willen altijd graag dat ik bij ze aan tafel kom zitten. Dan praten
we heel lang en is ons eten koud. Ik heb veel meegemaakt en ze vinden het heel leuk om al mijn verhalen te horen.

Toekomst van de scene
en de MDHG
De drugsscene is in de afgelopen dertig jaar veranderd. Volgens August de Loor heeft de MDHG een belangrijke rol gespeeld
voor de eerste en tweede generatie druggebruikers.
In 1975 wisten we ook niet waar het naar toe ging, want toen was de heroïne in een sneltreinvaart aan het opkomen.
Maar we waren wel met een aantal mensen die bij elkaar kwamen en een enorme impact hebben gehad, al zeg ik
het zelf. Een heldere analyse van wat er zich werkelijk op dat moment afspeelde in de ontwikkeling van heroïnegebruik
en hoe je daarop moest anticiperen. Heeft de MDHG nog bestaansrecht? Ja, maar laat de MDHG zich richten op de
marginalen, op de overlastveroorzakers als uitvloeisel van het tweesporenbeleid. De MDHG kiest voor deze ontheemden, de mensen die Johan Riemens de heroïnisten noemde. Dat begrip gaat tegenwoordig niet meer op want het is nu
allemaal cocaïne, basen en roken. De MDHG zou er anno 2007 goed aan om doen om zich eerst af te vragen, hoe
staat die markt van roesmiddelen ervoor in deze tijdsgeest? De verslavingsproblematiek onder de nieuwe generatie
is anders en de motieven van gebruikers zijn anders. Zoals Johan en ik analyses maakten in de jaren zeventig van de
heroïne en de overheid, zo zou de MDHG nu een analyse moeten maken; dit is wat er aan de gang is en zo moet je er
vanuit een bepaalde doctrine op anticiperen. Dat is wat de MDHG in eerste instantie moet doen, dat is mijn appèl.
Ten tweede: is de oude doctrine van de MDHG daar nog op van toepassing? Die Derde Weg. Ik weet het niet, dat is een
uitdaging. Zijn we nog steeds een inspiratiebron van nieuw denken en hoe uit zich dat? Wat worden onze speerpunten,
waar gaan we ons op richten? Ik vind dat de MDHG vanaf de tweede helft van de tachtiger jaren daar te weinig mee
bezig is geweest. Het werd meer een soort inloopplek. Het is nu meer een vakbond voor zielige mensen geworden. Het
werk van de MDHG nu is te weinig gebaseerd op een fundamentele analyse van wat er zich afspeelt. Dat ontbreekt
in de MDHG. Ik vind dat de MDHG meer een denktank moet zijn. Als een van de topmensen van de GGD zegt, we
werken zo leuk samen met de MDHG, dan denk ik, als we complimenten krijgen wordt het link.

Eind tachtiger jaren dacht ik, we zijn klaar. Er gebeurt niet zoveel meer. De MDHG volgt een golfbeweging met de
ene keer een wat dynamischere periode dan de andere keer. Ik dacht toen, dit kan binnenkort ophouden, de subsidie
wordt ingetrokken. Dus vind ik het echt verbazingwekkend dat ze in 2007, al dertig jaar, nog bestaan. Geweldig dat
ze er nog zijn.
Jaap is voorzitter van het MDHG-bestuur. Hij is bezig met de toekomst en de vraag welke koers de MDHG
gaat varen. Belangenbehartiging en onderzoek blijven belangrijk.
De eerste taak is de individuele ledenondersteuning, want de MDHG blijft een vakbond voor druggebruikers. Ten
tweede moet je in beleidscircuits invloed hebben om dingen een bepaalde kant op te buigen en dat kan alleen maar
door studie te blijven verrichten. Daar moet je dan wel de middelen en het personeel voor hebben. Er is niemand in
Amsterdam die zo goed weet wat er op straat speelt als de MDHG. We willen met subsidies, liefst samen met universiteiten of andere organisaties die betrokken zijn bij drugsproblematiek, projecten opzetten waarvan de resultaten
inhoudelijk zijn en die we mee kunnen nemen in overleg met gemeentes. We moeten toe naar ad hoc projecten met
inhoudelijke resultaten.
Jaap ziet een belangrijke taak voor de MDHG in het versterken van de zogenaamde cliëntenraden. De
hulpverlenende instanties zijn wettelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. Het is belangrijk dat
druggebruikers die in zo’n raad zitten ook daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen.
Ik wil de leden van de cliëntenraad scholing geven in leren vergaderen. En scholing in de materie zodat ze weten wat er
speelt in die organisaties. Er zou wekelijks een bijeenkomst moeten zijn van mensen die in de cliëntenraad zitten. Met
elkaar uitwisselen wat er speelt en ervoor zorgen dat dit op de agenda komt. Als je genoeg informatie hebt en je kan
enigszins vergaderen loop je de kans om ieder geval invloed uit te oefenen. Dat is wat we nu aan het opzetten zijn.

ACCEPTATIE VAN DRUGGEBRUIKERS
De druggebruikers die zich voor dit boekje hebben laten interviewen zijn erg positief over de MDHG. Ze vinden er respect,
mensen worden er in hun waarde gelaten, worden echt geholpen en de MDHG legt geen regels op. Bij andere instanties hebben zij vaak het gevoel als een nummer behandeld te worden, het personeel kijkt op hen neer. In principe kan iedere druggebruiker bij de MDHG aankloppen voor hulp en zijn verhaal doen.
Niek legt uit wat altijd de rol van de MDHG is geweest.
De MDHG speelt een goede rol in bewustwording en acceptatie van gebruikers op politiek en persoonlijk vlak. Vanaf
de tijd dat Job Arnold er directeur was, werd het meer gestructureerd handelen naar officiële instanties. De MDHG
bevraagt mensen, dat is de rol van de MDHG. Het grootste belang voor de gebruiker is acceptatie.
Toen Gert in 1982 aan de slag ging bij Stichting Streetcornerwork bleef hij nog lange tijd als secretaris en penningmeester aan de MDHG verbonden. Hij heeft verschillende golfbewegingen van de MDHG
meegemaakt. De vereniging zit nu in een heel dynamische periode, ook dankzij de mensen die er nu
werken, vindt hij.

Willem

Saïd

Jaap hoopt op verdere samenwerking met onder andere universiteiten om zo onderzoek te kunnen
blijven verrichten.
Ik denk dat de MDHG heel goed weet wat er speelt. We hebben een netwerk van deskundigen. Maar dat is onvoldoende, want als je geen gewicht in de schaal kunt leggen met wat je weet, dan bereik je nog niets. De MDHG moet
zaken als het opjaagbeleid aan de orde blijven stellen, maar alleen op grond van behoorlijke documentatie. In het
verleden stelden we veel aan de kaak zonder behoorlijke documentatie. We moeten groter worden en met behulp
van wetenschappers meer naar buiten brengen. Het symposium ter ere van ons 30-jarig bestaan is een startpunt. Ik
hoop dat we na afloop verdere afspraken met de sprekers kunnen maken om te kijken of we iets meer kunnen doen.
Dat is wat ik straks wil.

Alexis

Wendy

Bij het schrijven van dit boek heb ik hulp gehad van veel mensen. Willemijn
Los, Daan van Leeuwen en Fedde Visser van de MDHG hebben me in contact
gebracht met gebruikers, hulpverleners en mensen die betrokken waren bij de
oprichting van de MDHG.
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