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De cel in voor 25 liter potgrond
ACHTERGROND OPIUMWET

Per 1 maart wordt de Opiumwet uitgebreid met een
nieuwe bepaling die het exploiteren van growshops
strafbaar maakt. ,,Er gaan heel gekke dingen gebeuren.’’

Rob Zijlstra

GRONINGEN Het mag niet, maar het
gebeurde, wat op zich wel weer past
bij de wereld van de hennep: applau-
disserend publiek in de rechtszaal.
Sterker nog: het publiek applaudis-
seerde en joelde voor de strafrechter
die zojuist had uitgesproken dat
twee wietkwekers wel schuldig zijn
aan een strafbaar feit (het kweken
van wiet), maar daar geen straf voor
krijgen opgelegd. Omdat ze het zo
netjes deden. Zo zij het deden, zo zou
iedereen het eigenlijk moeten doen.
Even leek het erop dat in Bierum – op
de rand van Nederland, onder de
rook van de Eemshaven – geschiede-
nis zou worden geschreven. Vanuit
deze prachtige uithoek zou de tri-
omftocht, de ook zo door burge-
meesters gewenste legalisatie van de
hennepplant, beginnen. Dat was in
oktober vorig jaar.

Het applaus is, nu we een paar

1 maart geen geldige exploitatiever-
gunning meer hebben. En dat ze de
deuren dus moeten sluiten. Uit re-
cent onderzoek kwam naar voren
dat in de gemeente Tilburg 2500
mensen werkzaam zijn in de hen-
nepbranche en dat in die regio 750
miljoen euro omgaat in de hennep.
De gemeente verwacht, zo berichtte
de pers in Tilburg, dat voor 1 maart
de laatste twee growshops er de deu-
ren sluiten. De verwachting is overi-
gens niet dat er een hennepplant
minder om zal groeien. De grote jon-
gens doen rechtstreeks zaken met de
groothandel. Die hebben niks met
growshops.

Advocaat Sidney Smeets van
Spong Advocaten uit Amsterdam
schreef een boek over het Neder-
landse softdrugsbeleid, dat hij de hy-
pocrisie van de achterdeur noemt.
Hij staat ook de twee Bierumer wiet-
telers bij. Kun je straks echt worden
aangehouden omdat je een paar za-
ken potgrond in de kofferbak van de
auto hebt liggen? Smeets: ,,Er gaan
heel gekke dingen gebeuren. Een
nette kwekerij zoals in Bierum kan in
de ogen van de rechter, maar het
wordt strafbaar zo’n kwekerij in te
richten. Dus wat in een eerder stadi-
um strafbaar is, is dat in een later sta-
dium niet meer. Dat is wel heel gek.’’

De uitbreiding van de Opiumwet
gaat volgens Smeets in tegen de hui-
dige trend, tegen de jurisprudentie
en het gaat in tegen het gezonde ver-
stand. Bezoekers van tuincentra
moeten straks de verkoper ervan
overtuigen dat hij zich bezighoudt
met tomaten en komkommers en
niet met hennep.’’

Strafrechtadvocaat Heiko Eckert
uit Groningen heeft in zijn praktijk
veel met drugs te maken. ,,Kijkend
naar de wetgeschiedenis dan kun je
zeggen dat het na 1 maart niet zo’n
vaart zal lopen. Maar kijk naar de
praktijk van het Openbaar Ministe-
rie, naar de politie en hoe ze tegen-

Advocaat Smeets:
Nieuwe wet
is aan alle
kanten krom

woordig opereren, dan verwacht ik
dat de growshops worden aange-
pakt. De strijd tegen de hennepteelt
gaat een nieuwe fase in. Wat niet ver-
andert is dat die strijd zinloos blijft.’’

Volgens Eckert ziet de politie ach-
ter iedere hennepplant zware en ge-
organiseerde criminaliteit. Hij denkt
dat niet alleen growshops te maken
krijgen met de nieuwe wet. ,,Ook
mensen die spullen verkopen via het

moeten vermelden. Maar de spullen
om die waarde te meten mag je niet
hebben. Aan alle kanten krom.’’

Theo Buissink uit Groningen
opende in de jaren tachtig als eerste
in Groningen een growshop, hoewel
dat toen nog niet zo heette. Hij was
met zijn Tevreden Rookster de derde
in Nederland. Buissink kent de Opi-
umwet uit zijn hoofd. Hij zegt: ,,De
grote growshops, die gaan eraan.

maanden verder zijn, verstomd. Het
Openbaar Ministerie tekende tegen
de opzienbarende uitspraak van de
rechtbank in Groningen hoger be-
roep aan. Zicht op een zitting bij het
gerechtshof in Leeuwarden is er nog
niet. Ondertussen komt 1 maart
dichterbij. Dat is al over een week.
Vanaf die datum is het vervaardigen,
verkopen en vervoeren van ‘dingen’
die zijn bedoeld voor de (grootscha-
lige) hennepteelt verboden. De be-
doeling van de nieuwe wet is dat er
een einde komt aan het bestaan van
growshops, de zeg maar meer gespe-
cialiseerde tuincentra.

In de euforie van oktober, van de
uitkomst van het Bierumer wietpro-
ces, was de toen ook al ophanden
zijnde wijziging van de Opiumwet
blijkbaar even vergeten. In verschil-
lende steden hebben growshops af-
gelopen weken een brief van de ge-
meente ontvangen waarin eigena-
ren erop worden gewezen dat ze per

internet, via marktplaats.nl , moeten
oppassen. Ik heb mijn hoop geves-
tigd op de rechterlijke macht. De po-
litie zal na 1 maart vast en zeker op-
treden. De eerste zaken die daarna
voor de rechter komen, zullen uit-
maken wat de praktijk wordt.’’

Smeets voorziet nog een rariteit.
,,Er ligt een voorstel dat wil dat de ge-
doogde koffieshops straks het THC-
gehalte van de wiet die ze verkopen

Denk ik. Maar ik verwacht geen hek-
senjacht op de kleintjes. Ik ben weer
klein. Ik verkoop geen twintig soor-
ten voeding, ik heb geen pallets vol
potgrond. Ik ben back to basic ge-
gaan. Met liefde voor het plantje.’’

Heel verstandig vindt Buissink
het nieuwe beleid niet. ,,Maar ja, met
zo’n Opstelten (de verantwoordelij-
ke minister, red.) ga je altijd terug de
oudheid in. Die man begrijpt er hele-

maal niets van. Ik denk wel eens, die
man heeft toch ook ambtenaren die
hem zo nu en dan wat influisteren.
Negeert hij die ambtenaren dan alle-
maal? We zitten momenteel in een
diep gat, dieper kan niet. Het voor-
deel is dat er een periode komt na
Opstelten. En dan wordt alles beter.
Dat kan niet anders.’’

@ rob.zijlstra@dvhn.nl
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