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VAKBLAD VOOR DRUGGEBRUIKERS EN EENIEDER DIE MET DRUGS EN DRUGSBELEID TE MAKEN HEEFT

De redactie heeft getracht de rechtmatige eigenaars van het gebruikte beeldmateriaal te bereiken. Mocht iemand zich 
desondanks tekort gedaan voelen kan hij binnen twee maanden na verschijning contact opnemen met de redactie.

BINNENKOMERS

Spuit 11 is een uitgave van:
Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Jonas Daniël Meijerplein 30
1011 RH Amsterdam
tel: 020-624 47 75

mail: info@mdhg.nl
www.mdhg.nl
www.facebook.com/
belangenvereniging.druggebruikersmdhg

Spuit 11 verschijnt 2x per jaar in een oplage 
van 5.000 exemplaren. 
Wilt u Spuit 11 distribueren of exemplaren per 
post ontvangen? Neem dan contact op met 
de MDHG.
 

Bij de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 
werken:
Dennis Lahey (directeur, 06-19860716), Teake  
Damstra (belangenbehartiger, 06-13329226), Leonie 
Brendel (beleidsmedewerker, 06-22059610), Quinta 
Betz (zwangerschapsvervanging, 06-20724187),  
Yasmina Khaldi (medewerker Ervaringsdeskundigheid 
en Outreachend werk, 06-24382965),  
Myra Beckers (ED&OW), Peter van der Gragt  
(beheerder), Geert Battjes (06-26744280),  
Ian (06-26144891), Elise Roos (stagiair, 06-26744280), 
Kasinta Kiel (snuffelstagiair) en de medewerkers van 
het ervaringsdeskundigen collectief. 
Emailadressen medewerkers: voornaam en @mdhg.nl

Vormgeving en lay-out: de Ontwerperij
Illustraties: Juan Rustveld (Bonnen voor 
binnen), Lisa Lahey en D.C. Lama (car-
toons)  
Foto’s: MDHG, Ciel Bergman en Derrick 
Bergman/Gonzo Media

De MDHG biedt gratis en onafhankelijk 
cliëntondersteuning en is iedere werkdag 
geopend van 10:00 tot 16:30 uur. Tussen 
10 en 13 uur is er vrije inloop, ook als je 
geen ondersteuningsvraag hebt.

Geen beltegoed?  
06-nummers van medewerkers zijn ook te 
bereiken via WhatsApp en met een belme-
bericht via 8008. Zie www.belme8008.nl

COLOFON
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Krachtige mensen in beweging
Over de geschiedenis van de patiënten- en 
cliëntenbeweging in Amsterdam is veel te vertellen, zo 
bewijzen Marian Vink en Daan Stremmelaar met hun 
boek “Krachtige mensen in beweging”. De uitgave is in 
opdracht van Cliëntenbelang Amsterdam geschreven en 
telt maar liefst 366 bladzijdes. In het hoofdstuk “Krachtige 
ontheemden” ook uitgebreid aandacht voor de MDHG, 
met o.a. interviews met MDHG’ers Dennis Lahey,  

Willemijn Los en August 
de Loor. Deze laatste in 
het boek: “De MDHG 
wordt altijd de luis in de 
pels genoemd. Onzin, 
wij waren de pels, de 
anderen de luis.”

Het boek is te bestellen 
via:  
www.tobivroegh.nl
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Vrijwel direct na de Russische inval in Oekraïne kleurden de ramen van de 
MDHG geel-blauw. Veel leden ondersteunden dit gebaar uit solidariteit: 
geweld, verlies van huis en haard en al die andere shitzooi van een oorlog 
gun je tenslotte niemand. En -anders dan bij veel andere oorlogen- stelde de 
Nederlandse burger zich ruimhartig op qua opvang van vluchtelingen, zoals 
van een beschaafd land verwacht mag worden.

Maar toch. Je moet van leed geen wedloop maken en je eigen sores zijn geen 
reden om een ander iets te misgunnen. Maar toch. Ineens meldden zich 16.000 
gastgezinnen om hun woning te delen met de getroffenen. Binnen enkele weken 
waren er 40.000 opvangplekken gerealiseerd. Ineens was de kostendelersnorm 
niet meer van toepassing als je een Oekraïner in huis nam. Lokale heffingen moesten niet worden doorgerekend 
aan wie een Oekraïner hielp. Vrijwilligers stonden in de rij om iets te doen en reizen door Nederland werd gratis 
voor de nieuwkomers, want je moest toch op de plek kunnen komen waar hulp werd geboden. Mooi.  Maar toch. 
Waren wij daar tegen? Absoluut niet. Als de samenleving zich van haar mooie kant laat zien, kunnen we dat alleen 
maar toejuichen.

Maar toch. Het wringt. Want tja. Als we echt ergens de schouders onder zetten, blijkt vaak veel te kunnen. We legden 
de samenleving plat toen er een nieuw virus opdook en ieders leven werd aangepast om mensen met een zwakke 
gezondheid te beschermen. Er werd met miljarden gestrooid om ondernemers, horeca of zelfs vliegtuigmaatschappijen 
te ondersteunen. Wie piepte dat je voor iets niet bij de ene, maar bij de andere overheidsinstelling moest zijn werd 
op de vingers getikt. Een ernstig probleem is een gezamenlijk probleem, dus dat moet gewoon worden opgelost.
Maar wat zei het kabinet ook alweer toen in 2019 was becijferd dat er bijna 40.000 dak- en thuislozen in Nederland 
zijn? “We zouden ons moeten schamen dat we er in zo’n rijk land niet in slagen om mensen een fatsoenlijk dak boven 
het hoofd te bieden. (…)  Zeker als je je realiseert dat bij elke dakloosheid veel ellende aan de hand is voor de individu 
en de omgeving.”

Tja. Extra opvangplekken hadden dus ook toen in enkele weken gerealiseerd kunnen worden. Regels die dakloosheid 
veroorzaken kunnen dus wel aan de kant worden geschoven. Geld is er wel als we het echt noodzakelijk vinden. 
Er had al zo ontzettend veel meer gedaan kunnen worden als er een echte noodzaak was gevoeld. Als we ons niet 
alleen “hadden moeten schamen”, maar ook daadwerkelijk schaamden.

Dat is niet gebeurd. Vanwege corona kon er voor iedereen nachtopvang worden geregeld, maar toen we weer 
konden shoppen werden de daklozen weer op straat gezet. Dakloosheid lijkt veel te veel als een natuurverschijnsel 
te worden gezien, terwijl het dat natuurlijk helemaal niet is. Het is een gevolg van beleidskeuzes, die aangepast 
moeten worden als blijkt dat die mensenrechten als het recht op wonen, privacy en veiligheid schenden. Dat mag 
van een zich beschaafd noemend land worden verwacht. Zoals je ook vluchtelingen een veilige plek dient te bieden 
wanneer zij even verderop met bommen worden bestookt.

Dennis Lahey
Directeur Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Van de redactie

VAKBLAD VOOR DRUGGEBRUIKERS EN EENIEDER DIE MET DRUGS EN DRUGSBELEID TE MAKEN HEEFT

Solidariteit
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Heroïnegebruikers 
MSU willen proef 
met thuisgebruik
De heroïnegebruikers die via de Amsterdamse GGD hun heroïne krijgen verstrekt, 

willen massaal dat er een proef komt met thuisgebruik. Nu moeten de gebruikers hun 

heroïne nog verplicht in de klinische omgeving van de heroïneverstrekking gebruiken. 

Als het aan de gebruikers zelf ligt, komt er een proef waarbij zij dat gewoon thuis 

kunnen doen. Dat blijkt uit een enquête van de Cliënten Advies Raad van de GGD, die 

55 van de 80 cliënten interviewde.

Door: Dennis Lahey
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Dat zelfs de oorspronkelijk grootse politieke 
tegenstanders tegenwoordig de heroïneverstrekking 
steunen, is ook weer met deze enquête te verklaren. 
Vrijwel alle geïnterviewden geven aan dat deelname 
hen heeft geholpen met meer regelmaat in het leven 
te krijgen, met hun gezondheid, met het stoppen met 
andere middelen en om niet meer in aanraking te 
komen met Justitie.  “Voor bijna iedereen heeft het 
ontzettend veel geholpen bij het oppakken van hun 
leven,“ zegt Frank Scimone, die namens de Cliënten 
Advies Raad (CAR) van de GGD veel van de interviews 
afnam. 

Toch is er nog wel het één en ander aan te merken 
aan de verstrekking. 36 cliënten zijn er op tegen dat zij 
tegen hun wil (te veel) methadon moeten gebruiken.
Een aantal heeft nooit methadon gebruikt en noemt het 
dwangmedicatie. Ook het aantal verstrekmomenten 
zorgt nog steeds voor problemen, sinds in december 
2017 met de avondverstrekking werd gestopt. Nog 
steeds heeft twee derde van de gebruikers daar last 
van. Ze voelen zich ’s ochtends ziek, slapen slecht, 
kopen op de illegale markt bij en een aantal kan door 
de klachten niet meer werken. Een klein deel lost dat 
op door de heroïne stiekem mee naar huis te nemen, 

maar dat is een overtreding waar schorsing van het 
programma op staat. Toch geven 15 respondenten aan 
dat wel eens gedaan te hebben. Maar in alle gevallen 
was dat voor eigen gebruik, veelal om het gemis van de 
avondverstrekking te compenseren.
“Het stoppen met de avondverstrekking kwam door 
een personeelstekort bij de GGD,” legt Frank Scimone 

uit. “De consequenties daarvan kwamen allemaal bij de 
gebruikers te liggen, want die konden ineens niet meer 
drie keer per dag hun heroïne krijgen. Dat kan natuurlijk 
ook zomaar erger worden, want personeel is lastig te 
vinden. Daarom is het nu de tijd om met een proef te 
komen. Heroïne is een erkend medicijn en van dezelfde 
stof als methadon, dat wel mee naar huis mag. Dus 
waarom onze heroïne niet?”

“Een van de gebruikte argumenten is dat men bang is 
dat de heroïne op straat verkocht zal worden, maar die 
argumentatie deugt niet. Het project is mede tot stand 
gekomen om er voor te zorgen dat we niet meer zouden 
stelen om aan onze heroïne te komen. Dat is gelukt. Dan 
is het toch absurd om ons heroïne te onthouden omdat 
we het zouden gaan verkopen?”

Scimone ergert zich ook aan het fanatisme waarmee 
gebruikers worden gecontroleerd. “Alle geschorste 
mensen die ik ken hebben het meegenomen voor 
eigen gebruik. Dat weet de GGD, maar dan roept 
men: “Dan doet iedereen dat en kunnen we de tent 
sluiten.” Maar als zij je niet zo fanatiek in de gaten 
hielden, had niemand geweten dat je wat meenam! 
Je wordt streng gestraft omdat je je eigen medicijn 

thuis wilt gebruiken. Zorg gewoon dat dat kan. Je 
kunt een experiment beginnen door het als proef 
aan cliënten mee te geven voor het weekend, of als 
mensen ziek zijn of een dag niet kunnen komen. De 
GGD wilde vroeger geen methadon meegeven vanwege 
vergelijkbare argumenten. Dat zou tegenwoordig toch 
ondenkbaar zijn?”

Je wordt streng gestraft 
omdat je je eigen medicijn thuis wilt gebruiken.
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Druggebruik is geen misdaad, 

maar een ervaring.
Spuit Elfje

CCleaner scant een computer bij de MDHG en meldt: 

High FashionVanwege het mooie weer en de drukte in het pand besluiten een medewerker van de MDHG en dakloze bezoeker buiten op een bankje te babbelen. Een toevallige passant merkt de kleurrijke outfit van de bezoeker op en en zegt: “Zo meneer, ik heb enorm veel ervar-ing met fashion en wat zie jij er fashionable uit.” Waarop de bezoeker reageert: “Dank je wel mevrouw. Het merk is container!’

Postbewijs
De MDHG wordt gebeld door E met de mededeling dat de 
gemeente Amsterdam zijn uitkering stop heeft gezet, een week 
voordat zijn uitkering en vakantiegeld zouden worden overge-
maakt. Reden: hij heeft te lang zijn post niet opgehaald bij de 
Jan van Galenstraat.

MDHG: “Van E begrijp ik dat u hem telefonisch heeft laten  
 weten dat zijn uitkering is stopgezet. Waarom is dat?”
KM: “Als de klant langer dan 27 dagen zijn post niet komt  
 halen is het voor mij geoorloofd een RMO te starten.”
MDHG: “RMO?”
KM: “Een Rechtmatigheidsonderzoek. Dat betekent dat 
 WPI mag vragen om bewijsstukken waaruit moet  
 blijken dat meneer recht heeft op dit type uitkering.” 
MDHG: “Wat voor bewijsstukken?”
KM:  “Drie maanden bankafschriften, verblijfadressen,  
 eventueel bewijs van het gebruik van de  
 maatschappelijke opvang, inschrijving woningnet,  
 bewijs van zoekpogingen op diverse woningsites en 
 nog wat gebruikelijke formulieren en documenten. ”
MDHG: “Maar dat hebben we drie maanden geleden allemaal  
 moeten aanleveren om de uitkering überhaupt te  
 kunnen krijgen?!”
KM: “Als klant zijn post niet komt halen dan ben ik bevoegd 
 om eenRMO te starten. Klant had dit kunnen 
 voorkomen door te reageren op onze oproep tot  
 aanleveren bewijsstukken.”
MDHG: “En hoe hebben jullie dit aan jullie klant 
 gecommuniceerd?”

KM: “We hebben hem hierover 
                      een brief gestuurd”.

Eerst
D en S gaan outreachend 
werken bij Blaka Watra. Als 
ze daar aankomen staat er 
een rij. Ze sluiten aan, maar 
worden een beetje vreemd 
aangekeken. Daarop zegt D: 
“Hoi, we zijn van de MDHG.” 
De man voor hun in de rij 
antwoordt lichtelijk gepi-
keerd: 
“Dat maakt me niks 
uit, maar ik mag éérst 
douchen!” 

Dakloos
Een dag duurt een week
Een week duurt een maand
En aan het eind van de maand 

Lijkt alles al jaren te duren
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Door: Redactie

Na jarenlange voorbereiding lijkt het nu toch daadwer-
kelijk te gaan gebeuren: de opening van Het Daklozen-
kantoor. Daklozen kunnen er terecht om zelfstandig 
achter de computer te werken, of voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning van de Straatalliantie. Op 1 sep-
tember staat de feestelijke opening gepland.

Het Daklozenkantoor is een langgekoesterde wens van 
de MDHG, de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist, 
die zich om deze reden hebben verenigd in de Straatalli-
antie. “We willen in Amsterdam voldoende hoogwaardige 
cliëntondersteuning voor (dreigend) dak- en thuislozen, 
en daarvoor is simpelweg capaciteitsuitbreiding nodig,” 
zegt Dennis Lahey, MDHG-directeur en coördinator van 
de Straatalliantie. “Dat wilden we gezamenlijk doen en 
daarvoor hebben we de sterke punten van onze drie 
organisaties samengevoegd. We wilden een laagdrem-
pelige locatie, waar mensen rustig gebruik kunnen 
maken van kantoorfaciliteiten om aan hun problemen 
te werken. Als je op de straat bent aangewezen is het 
nou eenmaal heel lastig om je papieren uit te zoeken, 
rustig te bellen en een formulier in te vullen. En omdat de 
problemen èn de mogelijke oplossingen best ingewikkeld 
kunnen zijn, zijn er altijd cliëntondersteuners die je direct 
kunnen helpen. Zonder wachtlijsten en altijd slechts in 
dienst van wat jij wil.”

Groeiambities
De ambities van de Straatalliantie reiken ver, verder dan 
nu gerealiseerd lijkt te worden. “Het plan was, en is nog 
steeds, dat de drie organisaties op den duur geheel 
of gedeeltelijk opgaan in de Straatalliantie. De MDHG 

Opening van Het Daklozenkantoor!

Het Daklozenkantoor
Arie Biemondstraat 103, Amsterdam
Openingstijden:
Maandag  10.00 – 16.30 uur
Woensdag  10.00 – 13.00 uur
Donderdag  10.00 – 16.30 uur

blijft dan daarnaast bestaan als belangenvereniging 
voor druggebruikers en de briefadressen van de Dak-
lozenvakbond gaan ook niet mee, maar verder is het 
plan één cliëntenorganisatie te worden die opkomt voor 
dak- en thuislozen. Maar voor die stap hebben we nog 
onvoldoende financiering gekregen,” zegt Lahey. “We 
hebben nu budget om 2,5 dag per week open te kunnen 
en ons te richten op extra individuele cliëntondersteun-
ing. Na twee jaar wordt dat geëvalueerd, maar ik heb er 
alle vertrouwen in dat de budgetten dan worden aange-
past. Het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente gaat 
uitgebreid in op het belang van cliëntondersteuning voor 
dak- en thuislozen. En omdat ik onze medewerkers en 
de impact van ons werk op dak- en thuislozen maar al te 
goed ken, verwacht ik dat wij heel hard gaan bewijzen 
waarom dit een goed idee is.”

Het Kantoor
Het pand voor Het Daklozenkantoor aan de Arie Bie-
mondstraat kwam min of meer toevallig op het pad 
van de Straatalliantie. De Straatalliantie deelt het met 
verschillende culturele instellingen met een maatschap-
pelijke insteek. “Dat is superleuk,” vindt Lahey. “Voor 
ons soort organisaties zijn de vibes waarmee je werkt 
buitengewoon belangrijk. Eerlijk gezegd denk ik dat het 
out of the box-denken van culturele instellingen ons nog 
wel beter past dan een pand delen met hulpverleners-
organisaties.”

Overtoom

Vondelpark

LeidsepleinArie Biemondstraat 103

Eerste Constantijn Huygenstraat

Eerste Helmerstraat

N
icolaas Beetsstraat

Let op: Het Daklozenkantoor draait proef in de periode 
van 4 tot en met 20 juli en is dan tijdelijk open. 
Vanaf 15 augustus kun je er iedere week terecht.

Let op: Tijdens het schrijven van dit stuk waren nog niet 
alle tijden voor 100 procent zeker. 
Check voor de zekerheid www.straatalliantie.nl voor 
de meest actuele informatie.
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Door: Yasmina Khaldi

Met dank aan Rob Geurtsen
Illustratie: Juan Rustveld

De bonnen voor binnen
Samen met ervaringsdeskundige Rob ga ik naar 
het Stoelenproject: misschien kunnen we daar 
gasten ondersteunen. Het Stoelenproject vind ik 
een geweldig initiatief: tijdens de wintermaanden 
kan iedereen daar slapen, ook de zogenaamde 
“niet-rechthebbenden”. Helaas is er veel meer 

vraag dan aanbod: er is iedere nacht slechts plek
voor vijftig mensen. Daarvoor heb je slaapbon-
nen nodig, die op maandag en donderdag in de 
ochtend worden uitgedeeld. De MDHG is altijd 
welkom bij het Stoelenproject en Rob en ik heb-
ben op een maandagochtend afgesproken.
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De zaal is zoals gebruikelijk helemaal vol: de vijftig 
mensen die er de afgelopen nacht hebben geslapen 
ontbijten samen met de mensen die voor het uitdelen van 
de bonnen komen. We gaan langs de tafels, delen fold-
ers uit, kletsen hier en daar, groeten bekenden en leggen 
aan anderen uit wat de MDHG doet.

Rob en ik zijn in gesprek met een bekende wanneer 
medewerker Marc gaat staan en om stilte roept. Ieder-
een weet blijkbaar wat er gaat gebeuren en gaat in stilte 
staan, behalve wij. Ik heb het niet meteen door en blijf 
doorpraten. “Sst..,”  zegt iemand naast me: “Marc gaat de 
bonnen uitdelen.”

Bij het Stoelenproject werken geweldige mensen met 
hart en begrip voor anderen. Zij proberen de bonnen zo 
eerlijk mogelijk te verdelen. Er wordt gekeken naar de 
situatie van iedereen. Vrouwen en ouderen krijgen iets 
meer voorrang en men mag er maximaal tien nachten 
achter elkaar slapen. Slapen bij het Stoelenproject is 
geen luxe. Er is maar één ruimte waar alle mensen eten 
en slapen. Slapen gebeurt op matrassen op de grond en 
tussen de matrassen is slechts vijftig centimeters afstand. 
Toch is het een populaire nachtopvang: laagdrempelig en 
geroemd om de goede sfeer dankzij de vele vrijwilligers. 
Je zou willen dat ze meer capaciteit hebben om mensen 
binnen te laten slapen.

Rob en ik gaan achter Marc staan. Iedereen stopt waar hij 
mee bezig was en gaat om de tafels staan. Alle aandacht 
gaat naar Marc. De gezichten staan serieus en de span-
ning is voelbaar. Een voor een roept Marc de namen om. 
Wie genoemd wordt mag binnen slapen; wie niet ge-
noemd wordt niet. De gelukkigen komen naar voren om 
hun bon of bonnen aan te nemen. Daarbij beweegt men 
rustig, waarschijnlijk uit respect voor wie straks niet tot de 
gelukkigen hoort.

De man die ons eerder uitlegde hoe hij voor zijn slaap-
plek de gekste dingen bij vreemden moest uithalen, kijkt 
blij met zijn bon voor één nacht. Met de bon in de vuist 
geklemd en tegen de borst gedrukt loopt hij naar zijn 
tas. Het wordt voor hem de eerste keer. Hij weet dat hij 
zich zo moet gedragen dat anderen voldoende rust en 
ruimte hebben, zodat hij nog vaker mag komen. Hij lacht 
en loopt heel snel naar buiten. Een kleine man kijkt naar 

Marc en probeert contact te maken. Alsof hij duidelijk wil 
maken: ‘Vergeet mij nou niet!’ Hij beweegt houterig en 
steeds drukker met zijn armen.

Sommigen gaan met hun bonnen terug naar de plek 
waar hun spullen staan en beginnen meteen met inpa-
kken. Anderen blijven staan. Een Nederlandse vrouw 
die ik eerder daar en bij de inloop van Oud-West heb 
gesproken krijgt een bon: ze mag vanavond blijven. De 
jonge vrouw heeft “geen binding met Amsterdam” en 
moet daarom anders op straat slapen. Ook de lange man 
uit Alkmaar met wie ik aan de bar zat te praten krijgt een 
bon, eentje maar. De gezichten staan nog steeds serieus 
en laten geen vreugde zien. Waarom zouden ze ook? 
Veilig binnen kunnen slapen is een recht. Wonen is een 
recht! Dat dit stelselmatig wordt geschonden en slechts 
af en toe verlicht wordt, is nog geen reden tot uitbundige 
vreugde. Ik zie “de twee broers”, al jaren in Amsterdam 
en bekenden van de MDHG. Ook zij krijgen ieder een 
bon. Bij hen zie ik wel een klein, heel klein glimlachje op 
de gezichten.

Het afgeven van de bonnen duurt lang. Op de ge-
zichten en aan de houding van degenen die nog niet 
zijn genoemd, zie ik steeds meer angst, afgewiseld met 
sprankjes hoop. Hoe langer het duurt, hoe kleiner je kans 
wordt. Na iedere naam die niet de jouwe is, is de kans 
weer groter dat je voor vannacht geen slaapplek hebt.

Ik voel me niet meer op mijn gemak, vanwege de ver-
schillende en tegenstrijdige emoties die door me heen 
gaan. Rob en ik kijken elkaar aan. Ook hij verkeert in een 
soort malaise en voelt de ellende zoals ik. En dan is het 
moment dat de laatste naam is genoemd en bekend is 
wie niet binnen kan slapen. Tijd om te vertrekken. “Zou 
er voor die overige mensen niet net zo’n plek kunnen..,” 
denk ik, maar ik wil me niet verder de put intrekken en 
maak mijn gedachten niet af.

Buiten stapt één van de gasten op een rammelende 
fiets en zegt vriendelijk goedendag. Hij vertelt over de 
steun die hij aan ‘Onze Lieve Heer’ heeft: “Het komt echt 
allemaal goed.” Degenen die geen geluk hebben gehad 
vertrekken in een stille aftocht. Ongetwijfeld de woorden 
van de gemeente in gedachten: “In Amsterdam slaapt in 
principe niemand op straat”.
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MMaar DDat HHebben we toch maar mooi GGedaan
Nu de coronabeperkingen er op zitten, kan ons kantoor aan het Jonas Daniël Meijer-
plein 30 weer als een echt verenigingsgebouw functioneren. Iedere werkdag tussen 
10 en 13 uur kun je dus ook weer terecht als je geen ondersteuningsvraag hebt, maar 
gewoon gezelligheid zoekt. En we organiseren weer van alles en trekken er weer op 
uit. Een klein overzicht van recente activiteiten:

10 en 11 maart Verkiezingslunches

Vlak voor de verkiezingen organiseerden 
we twee verkiezingslunches voor onze 
leden. We ontvingen Amel Namane 
(PvdA), Milka Yemane en Marijn van 
der List (GroenLinks), Jazie Veldhuyzen 
(BIJ1), Matthijs Pontier (De Groene Ba-
sis Piraten), Corina Stins (ST3M), René 
van Steen (BVNL) en nog iemand van 
De Republikeinse Partij. Die laatste leek 
alleen gekomen om druggebruikers te 
beledigen. De andere kandidaten luis-

terden geïnteresseerd naar de problemen die onze leden over de 
maatschappelijke opvang aankaartten.

19 mei Algemene Ledenvergadering

Gewoon weer op 
ons kantoor: de 
Algemene Leden-
vergadering van 
19 mei. Tijdens 
deze vergader-
ing werden het 
jaarverslag en 
het financieel 
verslag over 2021 
goedgekeurd en 
trad voormalig 
drugspastor Mark 
Lieshout toe tot 
het bestuur.

10
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MMaar DDat HHebben we toch maar mooi GGedaan

Colleges

Hoe praat je met elkaar over een goed 
drugsbeleid, zonder direct te vervallen in 
“keihard aanpakken” versus “alles moet 
kunnen”? MDHG-directeur Dennis Lahey 
geeft er regelmatig colleges over, maar 
ook dat moest de afgelopen jaren telkens 
online. Op de foto een college in een col-
legezaal, zoals het hoort. Bij de minor ver-
slaving van Amsterdam University College.

Tour langs de buurtteams

Samen met ervaringsdeskundige 
Rob trokken Straatalliantieme-
dewerkers Willemijn en Quinta de 
afgelopen weken langs een groot 
aantal netwerkbijeenkomsten van 
de verschillende buurtteams. De 
Straatalliantie zit in een project-
groep met de gemeente Amster-
dam en de Regenbooggroep om 
deze bijscholingen voor alle buurt-
teammedewerkers vorm te geven. 
Een leuke en leerzame manier om 
elkaar beter te leren kennen en 
onze kennis te delen.

Voorlichtingen

Buitenlandse studiereizen weten de weg naar 
de MDHG altijd goed te vinden, vooral als 
men met druggebruikers of daklozen werkt 
of gaat werken. Onze medewerkers en leden 
vertellen altijd uitgebreid over de MDHG of 
hun persoonlijke leven, en dat opent velen de 
ogen. Sinds het weer kan, loopt het dan ook 
weer storm. Op de foto een voorlichting aan 
een groep Tjechische hulpverleners.

11



12

Interview Derrick Bergman (VOC)

#Dealerfeest
Halsema legt bom onder pragmatisch Amsterdams drugsbeleid.

Wat is burgemeester Halsema van plan?
Ze wil het zogenaamde ingezetenen-criterium gaan 
handhaven. Dat betekent dat je alleen naar een 
coffeeshop kan wanneer je in Nederland woont. 
Toeristen, maar ook zakenmensen die de stad bezoeken 
of wie geen papieren heeft, wordt dan de toegang 
geweigerd. Dit zogenaamde i-criterium geldt eigenlijk 
voor heel Nederland, maar slechts vijf gemeentes met 
coffeeshops geven hoge prioriteit aan de handhaving 
hiervan. Lokaal maatwerk is namelijk gewoon mogelijk, 
dus gemeentes hoeven dat helemaal niet te doen. Het 
idee komt oorspronkelijk uit Maastricht, omdat men 
daar vanwege de bijzondere ligging veel buitenlandse 
coffeeshopbezoekers had. Er zijn toen allerlei 
maatregelen bedacht, zoals het verplaatsen van de 
coffeeshops naar de rand van de stad, maar die zijn nooit 
ingevoerd. In 2012 werd in het zuiden van Nederland 
de zogenaamde wietpas ingevoerd, waardoor je 
ingezetene moest zijn en je moest registreren voor een 

Burgemeester Femke Halsema wil het zogenaamde i-criterium invoeren voor 
Amsterdamse coffeeshops, waardoor toeristen daar voortaan niet meer welkom zijn. 
Daarmee legt ze een grote bom onder het pragmatische drugsbeleid dat de stad al 
decennia kenmerkt. Spuit 11 sprak hierover met Derrick Bergman van het Verbond voor 
Opheffing van het Cannabisverbod (VOC): “Op twitter gebruik ik vaak #dealerfeest over 
dit onderwerp”.

coffeeshopbezoek, maar dat werd overal een ramp. De 
coffeeshops bleven leeg, want niemand wilde zich laten 
registreren. En terecht. 
Veel cannabisconsumenten gingen hun cannabis buiten 
de coffeeshops kopen, of in steden boven de rivieren 
waar deze maatregelen niet golden.

En dus floreerde de straathandel.
Dat kan je wel zeggen, ja. Vanaf dag 1 zag je het aantal 
dealers op straat toenemen. Ik woon zelf in Eindhoven en 
ik had hier in het centrum nog nooit straatdealers gezien. 
Maar het was zo makkelijk geld verdienen, dat vooral veel 
jongeren een graantje mee gingen pikken. Ze hoefden 
alleen maar op een afstandje van de shop te wachten tot 
er weer mensen weggestuurd werden. Ik herinner me 
een jongerenwerker uit Limburg die op de lokale televisie 
vertelde hoe al zijn werk door deze maatregel teniet werd 
gedaan, omdat alle jongeren waar hij mee werkte er voor 
kozen om zo hun geld te verdienen.
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Halsema legt bom onder pragmatisch Amsterdams drugsbeleid.

Halsema suggereert dat het aantal straatdealers zelfs 
zou kunnen afnemen, omdat die markt sowieso al 
verzadigd zou zijn. “Het barst van de straatdealers.” En 
als er minder toeristen voor de cannabis komen, dan 
zou het kunnen afnemen.
Het is een wonderlijke redenering. Maar los daarvan: 
het is een verbluffend staaltje maakbaarheidsdenken. 
De reputatie van Amsterdam -vrijheid, tolerantie, drugs, 
red light district- verander je niet met een bestuurlijke 
maatregel. Maar met zo’n maatregel kan je wel heel veel 
schade aanrichten. Op twitter gebruik ik vaak de hashtag 
#dealerfeest als het over dit onderwerp gaat. Het is zó 
makkelijk geld verdienen. Ik ben het met August de Loor 
eens dat de kans groot is op een territoriumstrijd. Dan ben 
je echt nog veel verder van huis.

Volgens Halsema zijn er van de 166 coffeeshops 100 
vrijwel uitsluitend gericht op toeristen. En volgens 
haar wil Amsterdam af van toeristen die alleen maar 
komen om te blowen, zuipen en naar sekswerkers te 
staren.
Amsterdam heeft juist veel te weinig coffeeshops. In 1993 
waren er meer dan 400 in Amsterdam, terwijl het aantal 
inwoners en toeristen alleen maar is toegenomen. Dus 
om nou te denken dat je daadwerkelijk het gedrag van 
toeristen beïnvloedt door aan deze knoppen te draaien, 
is een illusie. Zorg dat mensen een plek in de coffeeshop 
hebben om daar te roken, dan hoeven ze dat niet op 
straat te doen. 

Halsema wil juist een blowverbod in het hele centrum 
van Amsterdam introduceren, vanwege de te 
verwachten overlast van op straat rokende toeristen.
Ik ben benieuwd wat haar politiemensen en Boa’s daar 
van vinden. Handhaven op de Wallen lukt nu al niet. 
En laten we wel wezen: wie dronken is veroorzaakt 
doorgaans veel meer herrie en overlast.

Het is natuurlijk wel een ingewikkeld probleem, die 
enorme hoeveelheid toeristen in een kleine historische 
binnenstad. Maar de oorzaken daarvan zijn heel divers: 
goedkope vluchten, airbnb, toegenomen welvaart, 
promotiecampagnes van de gemeente Amsterdam. 
Maar om dan net te doen alsof alle problemen worden 
veroorzaakt door de coffeeshops, is kortzichtig en lost 
niets op. Ik vind het ook een belediging voor al die 
buitenlandse mensen die de coffeeshops bezoeken 
en zich keurig gedragen. En veel geld -juist ook buiten 
de coffeeshop- uitgeven in de stad. De beroemde 
Amerikaanse dichter Allen Ginsberg schreef al enthousiast 
over zijn bezoeken als toerist aan Amsterdam, waar hij 
met een jointje op het Rijksmuseum bezocht.

Halsema zegt: “Het is in de eerste plaats een 
maatregel om de verwevenheid tussen softdrugs en 
georganiseerde misdaad terug te dringen en te zorgen 
dat de oververhitte cannabismarkt afkoelt.”
Die gedachte heb ik voor het eerst gehoord uit de mond 
van VVD-ijzervreter Fred Teeven. We weten allemaal 
dat het probleem is dat verkoop van cannabis wordt 
toegestaan, terwijl de productie van cannabis keihard 
wordt aangepakt. Het verbod is het probleem, niet de 
coffeeshop, of de plant, of de toerist. We hebben de 
afgelopen decennia allerlei maatregelen gehad die de 
kern niet raken en de problemen daardoor alleen maar 
groter maken. Dat zal ook hier gebeuren.

13
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Door: Lennard Bekendam

Geen woning, geen klinische verschoning
Tijdens zijn stage bij de MDHG verbaasde Lennard Bekendam zich erover 

dat hij met een MDHG-lid nergens terecht kon toen deze dakloze gebruiker 

met zijn druggebruik wilde stoppen. Dit jaar schreef hij een scriptie over 

dit onderwerp en interviewde hij er verschillende professionals uit de 

maatschappelijke sector over.

Dat het heilzaam was om iets aan zijn druggebruik te doen was 
duidelijk. De mate waarin hij gebruikte toen hij bij de MDHG 
kwam, hielp op z’n zachtst gezegd niet om uit zijn situatie als 
dakloze te komen. En omdat hij dat zelf ook vond, leek me dat 
een mooi startpunt om hem naar een hulpverleningstraject te 
begeleiden. Maar zo werkt het blijkbaar niet. Juist omdat hij 
dakloos was, wilde niemand hem helpen met zijn problema-
tische gebruik. 

De afgelopen tijd interviewde ik een aantal professionals uit 
de maatschappelijke sector. Uit de interviews komt naar voren 
dat dit vaker voorkomt. Een maatschappelijk werker van de 
GGD vertelde mij dat de 
wens voor een klinische 
opname er wel vaker is 
bij haar dak- en thuis-
loze cliënten, maar dat 
de klinieken dit niet op-
pakken als er geen ver-
volgtraject is. Ook de an-
dere geïnterviewden vertelden dat dak- en thuisloze mensen 
een geschikte woonruimte nodig hebben om aan deze behan-
deling te beginnen. Daarbij zijn de wachtlijsten en beschik-
baarheid van geschikte woonruimtes een groot probleem, zo 
vertelde een medewerker van het Jellinek Outreachend Team 
(JOT) : “Een opname kunnen we vaak best makkelijk regelen, 
maar dan moeten ze soms wel een jaar wachten tot er een 
uitstroomplek is voor na de opname.” 

Als het om een langdurige klinische opname gaat, is iedereen 
het er over eens dat dit weinig kans van slagen heeft wanneer 
er daarna geen passende huisvesting is. De kans op terugval 
is zonder geschikte woning te hoog. De medewerker van het 
JOT zou dan ook graag een flat zien met zo’n twintig woon-
plaatsen voor mensen die uit een kliniek komen en abstinent 
willen blijven (vrijwillige onthouding van genotmiddelen als al-
cohol en drugs). Teake Damstra van de MDHG zegt hierover: 
“Ik zou graag zien dat dakloosheid minder vaak een reden is 
voor het weigeren van een bepaalde behandeling.”

Om even op adem te kunnen komen is een detox voor deze 
dakloze gebruikers vaak wel een uitweg. Met de nadruk op 
‘even’, want een detox duurt meestal ongeveer één week, 

afhankelijk van de combinatie van middelen en li-
chamelijke afhankelijkheid. Tijdens een detox ontgift 
iemand van alle drugs. Een hele legitieme vraag van 
iemand volgens Damstra: “Even een pauze willen en 
de routine doorbreken kan best goed werken voor 
dat wat er na komt.” De maatschappelijk werker van 
de GGD zegt hierover: “Ze knappen heel erg op als 
ze er even een weekje tussenuit zijn, waardoor ze het 
leven weer net iets beter aankunnen. Meestal lukt dat 
wel.”

Om een detox te starten is een woning of geschikte 
opvang locat ie 
dus geen ver-
eiste. Wel is het 
noodzakelijk dat 
het om een cri-
sissituatie gaat 
of past in een 
vervolgtraject. 

Het is de arts die bepaalt wanneer er sprake is van 
een crisissituatie en of een vervolgtraject passend 
is. In sommige schrijnende gevallen komt het voor 
dat de arts het niet eens wordt met de zorgvrager, 
maatschappelijk werker of belangenhartiger. En wan-
neer de arts het niet ziet zitten, gaat het dus niet door. 
De medewerker van het JOT is van mening dat het nu 
in ieder geval gecheckt wordt bij degene die er echt 
verstand van heeft. “Als de arts nee zegt moet ik dat 
accepteren”. 
In Teake Damstra’s 
ideale wereld is 
de wens van de 
persoon meer 
het uitgangs- 
punt.

Een opname kunnen we vaak best makkelijk regelen, 
maar dan moeten ze soms wel een jaar wachten tot er 

een uitstroomplek is voor na de opname.
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Er was eens een koning die heerste als een 
politieagent. Alles wat hem niet zinde, pakte 
hij met harde hand aan. Zo begint het sprookje 
dat in het kader van de #normaaloverdrugs-
campagne is uitgegeven. Als de koning 
een sneeuwballengevecht ziet, verbiedt hij 
sneeuw. Dat er vervolgens trollen op straat 
ijsballen verkopen schrikt hem niet af, want 
de koning is geobserdeerd door de vogels die 
kwetteren dat het een rotzooi in het land is 
en de koning niks doet. Zo gaat het ook met 

Wil je je eigen ervaringen inzetten om anderen 
te ondersteunen? Sluit je aan bij het 
Ervaringsdeskundigen Collectief van de MDHG!

Er was eens...

snoep en appels, hoewel hij voor dat laatste 
nog wel een experiment onder toezicht van de 
lakei toestaat, met slechts één soort appel.

Het voorleesboek, geschikt voor politici 
en bestuurders van alle leeftijden, is gratis 
te downloaden via normaaloverdrugs.nl/
sprookjesboek. Het loopt overigens pas goed 
af wanneer de koning naar het volk gaat 
luisteren en met hun behoeftes rekening 
houdt, maar dat spreekt voor zich.

Laat van je horen en stuur een mail naar Yasmina Khaldi 
(yasmina@mdhg.nl), bel haar op 06-24382965 
of loop gewoon even binnen tussen 10.00 en 13.00 uur! Jonas Daniel Meijerplein 30, 
1011 RH Amsterdam.

De MDHG zoekt NIEUWE LEDEN voor 
haar Ervaringsdeskundigen Collectief
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De maatregelen vanwege de coronapandemie zijn afgeschaft en het normale 
leven lijkt weer terug. Na een veel te lange sluiting, begroeten we onze leden 
weer dagelijks tussen 10 en 13 uur tijdens onze vrije inloop. Met de vraag: 
hoe is het nu met je? 

Naam: Halima
Leeftijd: 42
Wat heb je met corona het meest gemist?
Buiten zijn en de vrijheid. Nu was het 24 uur binnen zitten.
Wat had volgens jou beter gekund?
Je moet alleen naar jezelf kijken. Er is goed voor ons gezorgd en veel aandacht 
geweest.
Had je het gevoel dat er genoeg rekening werd gehouden met je belangen tijdens 
de lockdown(s)?
Ja hoor, mensen die werken hebben alles gedaan.
Hoe ging het met gebruik tijdens de lockdown?
Ik heb vier maanden niet gebruikt. Dat was zwaar maar bracht ook verlichting. Ik heb 
veel gezongen en veel gebakken.
Hoe vind je het dat het eindelijk allemaal afgelopen lijkt te zijn?
Het werd wel tijd.
Heb je MDHG gemist?
Ja heel erg. Ik heb altijd veel kaarten gekregen.

Naam: Willem
Leeftijd: 56
Wat heb je met corona het meest gemist?
De inloop, het personeel en specifiek Teake. 
Wat was/waren de grootste verandering(en) voor jou tijdens de lockdown?
Dat je niks kon en niks mocht. Je kan niet uit, het voetbalstadion was dicht, 
je kon niet naar de bios. Dat laatste deed ik sowieso al niet veel, maar goed. 
En je kon geen visite thuis ontvangen. 
Ben je zelf ook besmet geweest? Zo ja, ben je ergens ziek geweest?
Nee.
Waren er nog andere problemen die tijdens corona voor jou speelden?
Ik kon door corona niet werken. Ik kook voor 30, 40 man, maar tijdens de 
eerste lockdown waren ze helemaal dicht geweest. Ik heb veel gevist.
Wat had volgens jou beter gekund?
De restaurants en cafés waren het hardst getroffen. Daar hadden ze meer 
voor mogen doen. Ze hadden meer mogen doen voor horeca, restaurants en 

sportverenigingen. Amateurverenigingen kregen niks, dus ik kreeg mijn geld daar ook niet meer. En de huur 
gaat toch door. Volwassen mensen mochten niet trainen tijdens lockdowns, terwijl sporten en bewegen juist 
zo goed voor je is.
Hoe ging het met gebruik tijdens de lockdown?
Drank werd wel eens meer, door veel thuis zitten. Je kon niks. Normaal doe je wel wat anders. 
Is er nog iets wat je zelf wil toevoegen?
Ik ben erg blij dat de MDHG weer open is. Ik heb het echt gemist.

We zijn weer open

Naam: Pedro Gonzalez
Leeftijd: 33
Wat heb je met corona het meest gemist?
De sportschool! Toen de lockdown kwam voelde dat echt als een kopstoot. De 
sportschool was een uitlaatklep, ik ging wel vier tot vijf keer per week. 
Wat was/waren de grootste verandering(en) voor jou tijdens de lockdown?
Het viel in als een bom: het was zo saai en irritant. Als ik over straat liep leek het 
een cowboyfilm met een uitgestorven dorp en hooi dat over straat waait. Maar van 
de andere kant was het ook lekker rustig.
Ben je zelf ook besmet geweest?
Geen idee, maar ik heb wel hoofdpijn gehad van de dagelijkse propaganda en de 
mondkapjes en zo. 
Had je het gevoel dat er genoeg rekening werd gehouden met je belangen tijdens 
de lockdown(s)?
De MDHG heeft me goed geholpen om dingen te regelen. 
Hoe vind je het dat het eindelijk allemaal afgelopen lijkt te zijn?
Vrij, vrij, vrijheid blijheid!
Is er nog iets wat je zelf wil toevoegen?
Nederland heeft z’n best gedaan voor daklozen, qua slaapplaatsen en zo.

Door: Redactie
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Einde
Bonjo
dreigt

Door: Redactie

Zonder te betalen verlaat 
Bonjo straks de gevangenis.

Door een nieuw subsidiesysteem dreigt eind dit jaar 
het doek te vallen voor Bonjo. En dat is slecht nieuws 
voor alle (ex-) gedetineerden voor wiens belangen Bon-
jo opkomt. Spuit 11 sprak met directeur Jaap Brandligt. 

De banden tussen Bonjo en de Belangenvereniging 
Druggebruikers MDHG zijn nauw. De huidige èn vorige 
MDHG-directeur zitten er in het bestuur; de directeur 
daarvoor was zelf een tijdje Bonjo-directeur en de hui-
dige Bonjo-directeur was maar liefst 25 jaar lid van het 
MDHG-bestuur, voornamelijk als voorzitter. En dat is niet 
vreemd. MDHG-leden hebben immers vaak met detentie 
te maken, en dan is er geen betere club dan Bonjo om 
mee samen te werken.

“Je kunt ook zeggen dat Bonjo de vakbond voor ge-
detineerden is,” zegt Jaap Brandligt. “Bij Bonjo zijn zo’n 
zestig organisaties aangesloten, waarvan de mensen  
gedetineerden bezoeken, buddy of maatje zijn, soms 
voor huisvesting zorgen en ex-gedetineerden begeleiden 
van de bajes naar arbeid. Maar er zijn er ook die helpen 

bij schulden, er is 
alternatieve reclas-
sering, er zijn lieden 
die actief zijn bij het 
duurzamer maken 
van gevangenissen. 
Eigenlijk is iedereen 
die iets met gevan-
genissen te maken 
heeft en betrokken 
is bij gedetineerden 
zelf ook actief in 
het netwerk van 
Bonjo.”

Wat is er dan aan 
de hand?
“De vorige minis-
ter voor Rechts-
bescherming 

Sander Dekker (VVD) is met een nieuw subsidiesysteem 
gekomen waarin voor Bonjo geen plaats meer is. Voor-
taan krijgen organisaties alleen geld op basis van het 
aantal uren dat vrijwilligers actief zijn in de gevangenis. 
Dat is een breuk met afspraken die 25 jaar geleden zijn 
gemaakt over de rol en taak van een koepelorganisa-
tie. Bonjo heeft namelijk zelf geen vrijwilligers; dat soort 
activiteiten worden door vrijwilligers van de aangesloten 
organisaties gedaan. Die zijn overigens ook niet blij met 
de bureaucratie die de minister optuigt en waar hij over 
drie jaar spijt van heeft. Achterhaald afrekendenken, dat 
binnen de boezem van justitie nog altijd populair blijkt te 
zijn.”

Wat verliezen gedetineerden hier dan mee?
“Allereerst een telefoonnummer waar ze hun grieven 
neer kunnen leggen en waar altijd een luisterend oor 
is. Nu is het nog zo dat hun klachten over bijvoorbeeld 
het eten of bejegening via ons een weg vinden naar de 
wereld van justitie, of zelfs naar de wetenschap. Daar is 
dringend behoefte aan de praktijkkennis van Bonjo, zo 
blijkt telkens weer. En ze gaan natuurlijk de krant deBon-
jo missen die hen op de hoogte houdt van wat er rond 
bajesen gebeurt. Waarin ze hun verhalen, tekeningen, 
gedichten of wat dan ook kwijt kunnen. De veelgelezen 
en zeer gewaardeerde spreekbuis van henzelf.”

Als er niets verandert, valt eind dit jaar het doek voor 
Bonjo. Gaat het nog goed komen?
“Dat hangt in hoge mate af van of we effectief in staat 
zijn de politiek duidelijk te maken hoe onmisbaar Bonjo 
voor gedetineerden is, maar ook voor de samenleving. 
Daarvoor lobbyen we in de Tweede Kamer en proberen 
we publicitair aandacht te krijgen. Maar het is alle zeilen 
bij en alle hens aan dek.

Jaap Brandligt
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45 jaar MDHG
Door: Redactie

Het is 2022 en de MDHG 
bestaat dit jaar officieel 
45 jaar. 
We doken in ons archief bij 
het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis 
(IISG) en kozen wat mooie 
plaatjes uit oude Spuit 
11’jes, pamfletten en 
ander geschriften. 
Omdat er zo ontzettend 
veel moois is gemaakt bij 
onze junkenbond!
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wat kost 
miljarden euro’s 
en blijkt keer 
op keer niet te 
werken?

International
Drug Users

Remembrance
Day 2022

B u i t e n
d e
L i j n t j e s

Herdenk i ngs -
moment  met
sp reke r s  en

muz iek .

Vr i j d a g  2 2  j u l i
1 5 . 0 0  -  1 6 . 3 0  u

L o c a t i e
De  Hof tu i n  van

De  P ro tes tan t se
D iacon ie

N ieuwe  He ren-
g rach t  1 8

G r a t i s  t o e g a n g

Iedere werkdag van 10 tot 13 uur is er weer vrije inloop bij de MDHG. Jonas Daniël Meijerplein 30 Amsterdam.
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Door: Yasmina Khaldi

Vijandige architectuur: 
als je je ogen eenmaal 
hebt geopend, zie je  
het overal.
Sinds ongeveer een jaar verwijderen activisten arm- 
leuningen van straatbankjes die er voor zorgen dat je 
niet meer op de bankjes kunt slapen. De Vriendelijke 
Bankjes Bond strijdt tegen ‘vijandige architectuur’.  
Spuit 11 sprak met een van de actievoerders.

Waarom hebben jullie armleuningen van bankjes 
weggehaald?
Die armleuningen zijn er om dak- en thuislozen weg 
te jagen, om te zorgen dat mensen er niet op kunnen 
slapen. We vinden dat heel vijandig en onvriendelijk. In 
plaats van goede opvang te bieden aan dak- en thuislo-
zen, weer je ze uit het straatbeeld. Zo wordt dakloosheid 
heel erg naar de achtergrond gedrukt. Ze hebben geen 
plek op straat, geen plek thuis en er is te weinig opvang. 
Dat is niet oké omdat iedereen gewoon een menswaar-
dig bestaan verdient. Ik vind dat mensen gewoon binnen 
moeten kunnen slapen, maar een bankje is beter dan in 
de bosjes of helemaal nergens slapen.

De gemeente formuleert het alsof het juist een toegan-
kelijkheidsding is voor mensen die niet goed ter been 
zijn. Zo kunnen ze zich makkelijk omhoog duwen op zo’n 
bankje. Maar daarvoor heb je er geen vier per bankje 
nodig. Het is overduidelijk gemaakt om mensen weg te 
jagen, maar ze proberen het te formuleren alsof het een 
goede daad is.

Er is heel veel hostile architecture, of in het Nederlands 
vijandige architectuur. Er zijn heel veel vormen van en 
als je daar eenmaal je ogen voor hebt geopend zie je 
het opeens overal. ‘Ooh, wat een leuke versiering!’, maar 
het is er om te zorgen dat mensen daar niet kunnen zit-
ten. Leuninkjes bij winkels, muurtjes rond terrassen met 
dingen erin om niet te kunnen zitten, schuin aflopende 
bankjes bij tramhokjes waar je alleen maar tegenaan 
kan leunen.

Op de Elandsgracht staan allemaal bankjes die ‘s nachts 
dichtklappen. Dat is echt schrijnend, want dat is naast 
de nachtopvang van het Stoelenproject. Zo zeg je wel 
heel direct tegen daklozen dat het tegen hen gericht is. 

We hebben helaas nog geen manier gevonden om die 
banken open te kunnen houden. Wel zitten er nu stickers 
op de armleuningen met de tekst “hostile architecture”. 

Uit hoeveel mensen bestaat jullie actiegroep?
Uit een stuk of tien mensen die regelmatig iets doen. 
Meestal gaan we in groepjes van drie of vier op pad. Of 
we overdag of ’s avonds gaan verschilt per plek. Op de 
Elandsgracht is het ’s nachts juist heel opvallend, terwijl 
er in een park bijna niemand is. Een keer zijn we weg-
gejaagd door een man die zijn telefoon pakte om ons te 
filmen. Toen zijn we net op tijd weggegaan. We proberen 
het zo veilig mogelijk te doen, dus we hebben altijd men-
sen op de uitkijk staan.

Krijgen jullie veel reacties?
Op Instagram en op andere kanalen krijgen we heel veel 
positieve reacties. We krijgen ook veel berichten van 
mensen die plekken doorsturen waar we heen kunnen 
gaan. Dus op zich is de respons heel goed en dat is goed 
nieuws.

In de gemeenteraad zijn er vragen over gesteld.
Ja, dat weten wij. Burgemeester Halsema heeft aan-
gekondigd dat de huidige armleuningen zullen blijven, 
maar dat de gemeente geen nieuwe meer gaat plaatsen.
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In Memoriam
Maarten Loonen

Oud medewerker Spuit 11, 
oud bestuurslid MDHG
18-5-1957 – 5-12-2021

Rick Coene
17 -8-1967 – 15-5-2022

Doede de Jong
Cannabisactivist

7-10-1949 – 12-3-2022

Michael Bhola
4-4-1966 – 14-2-2022
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45 jaar
Hoera, wat is dat een feest

Wat een lange tijd is dat geweest
Wat hebben we niet allemaal meegemaakt en beleefd

En hoeveel mensen en collega’s hebben we niet meegemaakt
Laat het ons eens weten, kom weer eens langs

Wij ontvangen jullie met open armen
Zodat jullie je weer kunnen warmen 

Aan koffie en thee
En andere dingen. Hoezee

Wij zijn weer open na de pandemie
Dus kom en zie

Peter van der G.

Of leest u liever MAP NL?
Je kunt drugs op allerlei plekken verstoppen, maar interessant nieuws over drugs en drugsbeleid ook. Bijvoor-
beeld tussen honderden onzinberichtjes die moeten suggereren dat de politie echt iets aan de drugsprob-
lematiek doet. In de berichten bij MAP-NL vindt u geen bananen, uien of mango’s in uw drugsnieuws, maar wel 
interessante berichten over (internationaal) beleid en gebruik. De berichten worden verzameld tot twee à drie 
mailtjes per week en worden gratis verstuurd zonder reclame. Aan- en afmelden kan via een mail met ‘subscribe 
MAP NL’ naar dennis@mdhg.nl.

Bijna drie ton coke tussen ananassen Het Nieuwsblad, 11-4-2022

Saudische autoriteiten vinden 
drugs in uienlading  AGF.nl, 19-1-2022

Bijna 20.000 kokosnoten gevuld met vloeibare cocaïne gevonden AGF.nl, 13-1-2022

Douane vindt cocaïne in plankjes van pallets met pompoenen  AD, 18-2-2022

Lading coke uit Peru gevonden 
in container vol druiven
Nu.nl, 23-1-2022

Niet tussen de bananen, maar tussen de  

mango’s: 2100 kilo cocaïne gevonden NOS.nl, 10-2-2022

Douane onderschept 50 kilo cocaïne in container met bananen  AGF, 1-3-2022

Douane vindt ruim 1000 kilo 
cocaïne tussen pinda’s 
De Telegraaf, 10-3-2022

(Ingezonden mededeling)

Douane vindt voor vijf miljoen aan coke tussen 
bananen en avocado’s  Rijnmond, 7-12-2021

Volgt u het drugsbeleid in de krant?
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Steun de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG en ontvang Spuit 11 
Stort uw bijdrage op ING nr.  NL22 INGB 0004 8625 25 t.n.v. MDHG Amsterdam.

www.facebook.com/belangenvereniging.druggebruikersmdhg

DE ACHTERBLIJVERS IN DE DRUGSOORLOG 
VAN PRESIDENT DUTERTE
De oorlog tegen drugs van de vertrekkende Filippijnse 
president heeft vele duizenden levens gekost. (...) 
Mensenrechtenorganisaties tellen veel meer slachtoffers, 
rond de 30.000, vaak zonder pardon van dichtbij in borst 
of hoofd geschoten. (...) Grote drugscriminelen hebben 
ondertussen weinig te vrezen op de Filippijnen. Duterte 
ontving in 2016 zelfs Peter Lim, die verdacht wordt van 
drugshandel op grote schaal. Ook zijn medewerkers van 
de president door media gelinkt aan drugsbazen. 
Trouw, 31-5-2022

CDA PENNINGMEESTER KRIJGT JAAR CEL 
VOOR GIGANTISCHE DRUGSPRODUCTIE
De voormalige lokale CDA bestuurder Wim van der P. (56) 
uit Leende moet twaalf maanden de gevangenis in vanwege 
betrokkenheid bij de productie van drugs in een schuur op 
zijn boerenerf. (...) In drie productieprocessen werd xtc, speed 
en grondstof gemaakt. Per dag kon er 150 kilo xtc en 100 kilo 
amfetaminepasta geproduceerd worden. (...) Het kan niet anders 
dan dat hij wist dat wat er in de loods gebeurde, ‘het daglicht niet 
kon verdragen’, oordeelt het hof.
RTL nieuws, 25-3-2022

KANDIDAAT-RAADSLID DENK BLIJKT 
IN CEL TE ZITTEN
Een pijnlijke zaak voor Denk: de nummer drie op de 
kandidatenlijst in Vlaardingen, die zich vorige week 
vanwege “persoonlijke omstandigheden” terugtrok,
blijkt achter de tralies te zitten vanwege een drugs- 
en witwaszaak. 

Provinciale Zeeuwse Courant, 7-3-2022

BRITSE POLITIE START ONDERZOEK NAAR 
CORONAFEESTEN PREMIER BORIS JOHNSON
De politie in Londen is een onderzoek gestart naar de feestjes 
op Downing Street 10 - in de ambtswoning van de Britse 
premier Boris Johnson - die tijdens de coronapandemie zijn 
gehouden. Er wordt onderzocht of deze bijeenkomsten in strijd 
waren met de coronaregels van de overheid. (...) In totaal staat 
het aantal feesten waar Johnson op is aangesproken op tien.
Nu.nl, 25-1-2022

SURINAME: OUD POLITIECOMMISSARIS EN 
INSPECTEUR AANGEHOUDEN
In Suriname zijn een oud commissaris van politie en een 
inspecteur van politie opgepakt in het onderzoek naar 
de vondst van 478 kilo cocaïne. (...) De verdachten zijn 
oud commissaris Ruben Peiter en de politie inspecteur 
Dennis Esajas. (...) Dennis Esajas geldt als een relatie 
van Brunswijk. Hij was hoofd beveiliging van de vice- 
president. 
Crimesite, 13-10-2021

ELITEMILITAIR (42) VERDACHT VAN DRUGS 
EN WAPENHANDEL
Een onderzoek naar de criminele organisatie die volgens 
justitie wordt geleid door Ridouan Taghi heeft geleid tot de 
arrestatie van een van de meest gerenommeerde leden van 
het Korps Commando Troepen. (...) De man wordt verdacht 
van voorbereiding van import van verdovende middelen, 
verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij de 
handel in wapens en verboden wapenbezit.
De Telegraaf, 11-2-2022

DRUGSROOF LEIDT NAAR CORRUPTIE BIJ POLITIE OP CURAÇAO
Een voormalig politie-agent uit Curaçao is eind januari van dit jaar in Nederland aangehouden op verdenking van een drugsroof 
uit een politiebureau op Curaçao in 2018. Naast de voormalig agent is in Nederland nog een tweede verdachte aangehouden. 
De twee worden beschuldigd van betrokkenheid bij de diefstal van een partij in beslag genomen cocaïne die een handelswaarde 
vertegenwoordigt van 10 tot 15 miljoen euro. (...) Twee anonieme getuigen hebben tegen de onderzoeksrechter verklaard dat een 
aantal hooggeplaatste politiefunctionarissen betrokken is bij drugscriminaliteit en mogelijk ook betrokken is bij de grote drugsroof.  
NRC, 6-2-2022


