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voorwoord

Als scheidend voorzitter van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 
kijk ik niet alleen terug op het jaar 2001, maar ook op een vijftal jaren 
daarvoor. Bij mijn aantreden in het bestuur van de MDHG werkte ik in het 
management van VluchtelingenWerk Nederland. Inmiddels heb ik al een 
aantal jaren een eigen bedrijf en kijk ik binnen bij tal van organisaties 
waar de ontwikkelingen -evenals in mijn eigen leven- behoorlijk hard 
gaan. De wereld van het drugsbeleid is daarbij vergeleken verschrikkelijk 
saai, om de simpele reden dat er nooit iets lijkt te veranderen.

De wetgeving, in het nadeel van druggebruikers, ligt muurvast. Hulpverleners 
handelen vanuit vastgeroeste methodes waaraan honderd nieuwe etiketten niets 
kunnen veranderen. Gefrustreerde politiemensen blijven dezelfde gebruikers 
oppakken, en zetten hun roep om strengere wet- en regelgeving voort zonder 
enige overtuiging dat daarmee het echte antwoord op de problemen wordt 
gegeven. Het woord overlast blijkt nog even bruikbaar als jaren her, en last but 
not least: verloedering die eertijds nog tot discussie en inspanningen leidde, lijkt 
inmiddels tot de maatschappelijk acceptabele verschijnselen te behoren – 
jammer voor wie het betreft.

Niemand in overheids- of hulpverlenersland lijkt zich nog trekker te willen maken 
van een nieuwe aanpak. De zo noodzakelijke vooruitgang (stilstand is immers 
achteruitgang) wordt geheel geblokkeerd door de angst voor de risico’s die nu 
eenmaal aan elke verbetering en elk vernieuwingstraject vastzitten. In een 
gesprek met de scheidend wethouder Zorg van Amsterdam dit voorjaar gaf zij 
expliciet aan moe te zijn van de problematiek. Was zij in haar functie gebleven, 
dan had zij een streng beleid voorgestaan. Tolerantie, dat hadden we in 
Amsterdam nu wel gehad. Anderen, in andere steden, moesten voortaan hun nek 
maar uitsteken voor een vernieuwend drugsbeleid. Bovendien, zo vond de 
scheidend wethouder, moeten mensen gewoon betalen voor wat ze willen 
gebruiken, ook als het om drugs gaat. 

Daar bracht zij eindelijk een punt in waar wij het over eens konden zijn. Voor 
drugs moet je betalen, net zoals je voor je alcohol of sigaretten betaalt. Nu nog 
de regulering die dat mogelijk maakt…

Dream on, zult u als lezer nu misschien denken. Welzeker, daar zijn we goed in! 
Dit jaarverslag getuigt van de dromen die wij het afgelopen jaar hebben 
nagejaagd, en staat er garant voor dat u ook in de toekomst van ons blijft horen. 
Want wij als MDHG hebben een verfrissende visie en concrete ideeën over 
maatschappelijk acceptabele verschijnselen en zullen ons actief blijven inzetten 
voor de verwezenlijking ervan.

Grethe van Geffen
voorzitter
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inleiding

Het jaar 2001 stond in het teken van bestendiging. De aangekondigde activiteiten uit het 
beleidsplan ‘van verbod naar vormgeving’ zijn uitgevoerd en verankerd binnen de organisatie. 
Continuïteit lijkt gegarandeerd. In contact met achterban, media en gesprekspartners, maar ook 
in de eigen organisatie, weten we wel zo’n beetje wat we aan elkaar hebben. Niet dat er 
routineus wordt gehandeld, zeker niet. 

historisch besef
De MDHG blijft scherp. En dat is niet misplaatst: 2001 bleek een jaar van 
aanslagen. De terreur vanuit justitie en politie kende z’n weerga niet. De 
SOV ging van start, het aantal dijkverboden nam toe en rond het Food 
Plaza werden de wapens afgestoft. Van historisch besef blijkt binnen de 
politietop geen sprake. 

Ergst van al: de dienders van de straat worden met archief en al aan de kant gezet. Sinds de 
komst van de heroïne zijn we weinig opgeschoten. Nieuwe oplossingen blijken oude bolletjes 
in nieuwe zakken. Een collectief geheugen ontbreekt; het blijft om die reden noodzakelijk de 
talrijke overleggen, commissies en buurtbijeenkomsten te bezoeken.

vernieuwing
We kunnen onze tijd wel beter gebruiken! En dat doen we dan ook. Erbij. 
Dit jaarverslag toont aan dat wij niet alleen met het vingertje zwaaien en 
niet zijn blijven hangen in het verleden. Meer dan ooit werden er 
initiatieven ontplooid. 

Vooral binnen de pijlers ‘samenlevingsopbouw’, ‘legalisering’ en 
‘belangenbehartiger van de Amsterdamse zorgvrager’ heeft de MDHG in 
2001 wel wat te melden. Een club die de vormgevingsmoraal bepleit, 
moet nu eenmaal innovatief zijn.

leeswijzer
De opzet van dit jaarverslag past in onze vernieuwende organisatiecultuur. Wie 
de media een beetje gevolgd heeft, kan het nu volgende wat sneller 
doorbladeren. Een selectie uit de bijna 50 keer dat de Belangenvereniging 
Druggebruikers in de media figureerde. Een compilatie van artikelen uit NRC 
Handelsblad, Het Parool, De Groene Amsterdammer, Zorg & Welzijn en natuurlijk 
Spuit 11. 

Ingeleid door een kort overzicht van gevoerde activiteiten. Dat zijn twee vliegen 
in een klap: we tonen aan dat we meetellen als gesprekspartner en bieden u 
inhoudelijke informatie: de gepubliceerde artikelen betreffen visies, standpunten 
of activiteiten van de MDHG. Deze brij aan informatie is overzichtelijk 
gerangschikt binnen de vier pijlers waarop de dagelijkse belangenbehartiging 
rust: het voortdurende pleidooi voor legalisering van roesmiddelen, 
belangenbehartiging van druggebruikende hulpvragers, juridische bijstand en 
samenlevingsopbouw.
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Legalize! street parade

De MDHG neemt zitting in de Stichting 
Legalize! en was ook in 2001 betrokken bij de 
organisatie van de jaarlijkse street rave in Amsterdam. 

Media Awareness Project (MAP-NL)

Media Awareness Project (MAP-NL) is in 2001 
uitgegroeid tot een succesvol project, gedragen 
door vrijwilligers van de MDHG.

Stop Plan Colombia!

Strategische partners bevinden zich soms aan de 
andere kant van de wereld en de distributieketen; ook met boeren in 
Colombia delen de Amsterdamse druggebruikers 
gemeenschappelijke belangen.
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Stichting Drugsbeleid (SDB)

Door een adviseurschap te vervullen voor de Stichting Drugsbeleid is de MDHG in de positie 
om beleidsvoorstellen te helpen ontwikkelen die direct kunnen worden opgepikt door 
beleidsmakers tot op het hoogste politiek niveau.

European NGO Council for Drugs and
       Development (ENCOD)

De MDHG leverde een belangrijke bijdrage aan de 
totstandkoming van een brochure ten behoeve van 
een conferentie in het Europarlement.
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Medische behandeling

vervangende middelen
Het landelijk onderzoek naar de verstrekking van heroïne op medisch voorschrift 
wordt afgerond in 2002. De MDHG zal in de toekomst pleiten voor een brede 
verstrekking. Daarnaast lobbyen wij voor verstrekking van amfetamine en 
cocaïne1. Op het gebied van heroïneverstrekking ondernam de MDHG in 2001 de 
volgende activiteiten: 

deelname aan begeleidingscommissie verstrekkingsunit Valckenierstraat
onderzoek naar gebruikersperspectief op Heroïneverstrekking (afronding in 
2002)
succesvolle bemiddelingen tussen behandelaar (GG&GD) en cliënt

Minnesota Model

alternatieve abstinentiebehandeling
De Jellinek heeft een monopoliepositie binnen de Amsterdamse 
verslavingszorg gericht op abstinentie. De MDHG bepleit vraaggestuurde 
zorg, er moet dus een gedifferentieerd aanbod beschikbaar zijn. In het 
kader van het pleidooi voor alternatieven in abstinentiebehandelingen 
ondernam de MDHG in 2001 de volgende 
activiteiten:

lobby bij ZAO in het kader van vergoeding 
verslavingszorg in buitenland
lobby bij Jellinek voor acceptatie van Minnesotamodel (twaalf-
stappenprogramma)
onderdak voor de Narcotics Anonymous (NA)

1 Zie onder andere het verslag van de Landelijke Gebruikersdag 2001, een uitgave van het 
Landelijk Steunpunt Druggebruikers (LSD)
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Brief aan ZAO

31 oktober 2001

NRC

Handelsblad

8 maart 2001 

Het Parool

4 augustus

2001



Mondigheid cliënten zorginstellingen

Informatie gaat vooraf aan mondigheid. Mensen moeten weten wat 
hun mogelijkheden zijn buiten de reguliere circuits. Spuit 11, de Thema-avonden 
en forums waarbij verschillende partijen – inclusief de druggebruikers- aanwezig 
zijn hebben tot doel om mondigheid te stimuleren. 

Binnen het Landelijk Overleg Gebruikersgroepen (LOG) werd advies 
uitgebracht aan het Ontwikkelcentrum Sociaal Verslavingsbeleid (OSV) 
(forumbijeenkomst LSD).

Thema-avond cliëntparticipatie in de verslavingszorg
Regelmatig overleg cliëntenraden Amsterdamse instellingen
Deelname aan BADT

Harm Reduction
 

vrouwenhulpverlening
Protest tegen sluiting vrouwennachtopvang
Alternatief plan voor regulering heroïneprostitutie
Deelname prostitutie-overleg

gebruiksruimten
Actie gebruikersruimten Zuidoost: bezetting kantoor stadsdeelvoorzitter onder 
toeziend oog van AT5-camera’s, waarbij een concrete toezegging voor opening 
van de eerste ruimte werd afgedwongen

Dagloos
Het ‘Gebruikerspanel Harddrugs’, publiceert het rapport ‘Dagloos’ over 
dagbesteding.
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Juridische bijstand

Wekelijks juridisch spreekuur verzorg door het bureau voor Kriminaliteit en 
Strafrecht (K&S)
Lidmaatschap BONJO
Thema-avond verslavingsreclassering

Outmate

Recrutering van vrijwilligers door stagiaire
Aansluiting bij project ‘ontslagbegeleiding’ Mainline

Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

Informeren van strafrechtadvocaten Amsterdam
Deelname aan Commissie van Toezicht PI Overamstel 
bepleit
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Het Parool

5 januari 2001

Het Parool

Rob Rombouts



Willem Schild Award

Bij zijn afscheid boodt de Amsterdamse scene Willem Schild, hoofdagent bureau 
Warmoesstraat, een afscheidsreceptie aan. Oude tijden herleefden aan de 
Binnenkant, waar buurtbewoners, politie en druggebruikers elkaar vonden in een 
ontroerende bijeenkomst. Bij deze gelegenheid werd een jaarlijks uit te reiken 
onderscheiding in het leven geroepen. Een ‘vergulde’ politiepet voor de meest 
gebruikersvriendelijke straatagent.

Strijd tegen dijkverboden

Standaard bezwaarschriftenprocedure ingevoerd tegen 
achtuursbevelen (dijkverboden)
Geprocedeerd tegen dijkverbod

Stedelijke Woningdienst

Open Avond en doorverwijzingen

Projektuitzendbureau Kutklussen (PUK)

Open Avond en doorverwijzingen

Belangen Amsterdamse Dak-en Thuislozen
(BADT)

Deelname aan de BADT-lunches en stuurgroep
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Zorg en Welzijn

17 januari 2001 
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