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2020 was voor het PCN een turbulent jaar,

met velerlei uitdagingen: de corona crisis,

de wietproef, de bankenproblematiek,

de schaarse vergunningenproblematiek 

en spanningen binnen de vereniging.  

De druk op het bestuur is hoog en de leden

zijn terecht kritisch en verlangen duidelijkheid

en transparantie.

Er waren ook positieve ontwikkelingen in

2020: de vernieuwing van de PCN website, die

snel verrijkt zal worden met een

E-Learning traject voor coffeeshop personeel.

De erkenning van de coffeeshop als essentiële

voorziening, waarover Jan van Piekeren een

fraaie column schreef:  zie hoofdstuk 4. Ook

positief: de stijging van het ledental van de

vereniging en de deelname aan diverse

overleggen met de autoriteiten, met name over

de wietproef.

Buiten Nederland waren er in 2020 volop

hoopgevende ontwikkelingen op het gebied

van cannabis. Ook die zijn terug te vinden in

dit sociaal jaarverslag, met name in

hoofdstuk 5. In hoofdstuk 2 komen zeven

PCN leden aan het woord, met heel diverse

ondernemingen, ideeën en achtergronden.

Die grote diversiteit moeten we als

coffeeshopbranche koesteren.

Het verenigingsjaar 2020 wordt in

hoofdstuk 4 samengevat, met ruime

aandacht voor de fundamentele en actuele

vragen waarvoor het PCN zich gesteld ziet. 

Het laatste hoofdstuk bevat een overzicht van

alle PCN leden, ingedeeld per provincie.

Ik wens u veel leesplezier...

2020 Zal de geschiedenis

ingaan als het eerste

Corona-jaar. De Covid-19

pandemie veranderde ieders

leven en de wereldwijde

impact van het virus en de

overheidsmaatregelen om de

pandemie in te dammen

duren nog steeds voort. 

4 5HEINSCHAFRAT 
Voorzitter PCN
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Missie

- Belangen van onze cannabisondernemingen behartigen.
- Invloed uitoefenen op landelijk en lokaal overheidsbeleid.
- Cannabisondernemers met elkaar verbinden.

Visie
- Erkende professionele branche in gesprek met de

overheid. 
- Goed imago en professionele uitstraling. 
- Kunnen functioneren als “gewone” bedrijven, met een

degelijke bedrijfsvoering.

Kernwaarden
- Bundeling van krachten vanuit onze ervaring en (PCN)

geschiedenis.

- Regulering van het volledige proces van teelt
tot gebruik. 

- Verspreiden van feitelijke kennis. 
- Het in goede banen leiden van

cannabisgebruik. 

Strategie
- Bouwen aan vereniging en samen opkomen voor onze

belangen.
- Activiteiten die er toe leiden dat de overheid ons erkent

als gesprekspartner.
- Aansturen op het decriminaliseren en normaliseren van

cannabisgebruik.
- Juiste informatie verspreiden. 

Waarom is een sterke landelijke coffeeshopbond
belangrijk?
De belangenbehartiging van specifieke branches gaat
letterlijk eeuwen terug in onze geschiedenis; denk aan de
Middeleeuwse gilden. Voor elke ondernemer is
lidmaatschap van een branchevereniging belangrijk, maar
voor coffeeshopondernemers geldt dit des te meer.   
Als PCN lid blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen
en deel je ervaringen en kennis met collega’s uit het hele
land. Ook heel belangrijk: alleen in georganiseerd verband
zijn we een serieuze en gerespecteerde gesprekspartner
voor de overheid. 

Het Platform Cannabisondernemingen
Nederland (PCN) is voortgekomen uit het
Platform Cannabisondernemingen
Friesland (PCF), dat in 1997 is opgericht.
In 2000 werd het PCF een landelijke
vereniging voor cannabisondernemingen:
het PCN. De vereniging wordt geleid door
een bestuur, dat regelmatig vergadert en
Algemene Ledenvergaderingen en andere
bijeenkomsten organiseert. Het PCN
kantoor is gevestigd in Eindhoven, op de
Varenstraat 1.

Missie,
visie,
kernwaarden
en strategie
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Praktijkervaring
Het beleid van de landelijke en lokale overheden is direct
van invloed op onze bedrijfsvoering, maar als
coffeeshopondernemers hebben wij de belangrijke,
decennia lange praktijkervaring. Daarom is het voor beide
partijen, overheid en coffeeshops, cruciaal om met elkaar
in gesprek te blijven.

Wietproef en wietwet
Nationaal en internationaal is het cannabisbeleid als nooit
tevoren in beweging. Wat gebeurt er met de wietproef en
de wietwet van D66? Worden gedoogvergunningen van
coffeeshops schaarse vergunningen, zoals bedoeld in de
EU Dienstenrichtlijn? Hoe gaan de legalisering van
cannabis in Luxemburg en de decriminalisering op Malta
het debat en de wetgeving beïnvloeden in de rest van
Europa?

Het PCN bundelt al bijna een kwart eeuw ervaring, kennis
en krachten en communiceert zo effectief mogelijk met
politici, bestuurders, journalisten en andere betrokken
partijen. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we de
belangen van coffeeshopondernemers kunnen behartigen. 

50% korting voor nieuwe leden
Nieuwe leden krijgen het eerste jaar vijftig procent korting
op de jaarcontributie. Meer informatie over het
lidmaatschap is te vinden op de PCN website:

https://platformcannabis.nl/.



Hoe bent u in de coffeeshopwereld terecht gekomen?
“We hadden een kennis die de winkel in Amsterdam-Oost
wilde verkopen en van het één kwam het ander. We zijn er
carte blanche en naïef ingestapt, het was een avontuur.”

In welk jaar opende uw coffeeshop?
“In februari 2002 gingen we na een grondige verbouwing
open. Door de vorige eigenaar is de zaak in 1995 geopend.
Na vijf jaar pionieren kwamen er achtereenvolgens vier

vitale dossiers op het pad van de onderneming. Vanaf
maart 2015 waren alle vier de dossiers eindelijk afgerond
met een positief resultaat en kwam er ruimte om ook echt
naar de toekomst te gaan kijken. We konden eindelijk gaan
bouwen aan de onderneming zelf en substantieel
herinvesteren in het verbeteren van het bedrijf en haar
bedrijfsprocessen.”

Hoe is de naam van de shop gekozen?
“De zaak had de naam al toen we hem overnamen.”

Hoe zou u uw coffeeshop omschrijven?
“Onze Cannacenters zijn professioneel, aantrekkelijk en
toegankelijk voor iedereen. Best Friends richt zich op de
lokale consumentenmarkt, heeft altijd de beste prijs-
kwaliteit verhouding en een stabiel, niet te uitgebreid
assortiment dat voorradig is. “Geen nee verkoop”. Daarbij
staat positieve uitstaling, gelijkheid van elk individu en
klantenservice voorop. Onze BFF (Best Friends Feeling)
moet door eenieder die onze vestigingen betreedt worden
ervaren.”

Wat is uw meest typerende eigenschap?
“Positivisme.”

Wat vindt u het leukste aan het vak?
“Het bewerkstelligen van tevreden klanten, een tevreden
overheid, tevreden omwonenden en collega-ondernemers,
tevreden werknemers, het vervullen van een belangrijke
maatschappelijke functie, de organisatie profes–
sionaliseren, doelen stellen en deze trachten te bereiken.”

Wat vindt u het minst leuke aan het vak?
“De beperkte rechtsbescherming. Onze organisatie moet
voldoen aan stringente vergunningsvoorwaarden en is
volledig gefiscaliseerd door de overheid. Desalniettemin
bestaat er, onnavolgbaar genoeg, altijd een kans om
rücksichtslos te worden vervolgd door justitie, onderdeel
van diezelfde overheid. Het schept een zeer onrechtvaardig
sentiment. Aan de ene kant moet je keihard werken om

aan alle verplichtingen te voldoen en leveren wij
als onderneming een substantiële en positieve
bijdrage aan het maatschappelijk kapitaal en de
openbare orde en veiligheid, aan de andere kant
zijn we bushmeet en genieten wij heel weinig
rechtsbescherming.”

Wie zijn uw helden?
“Helden hebben wij niet. Wij zijn immer op grond
van onze eigen kracht en op basis van eigen
ideeën en inzichten te werk gegaan. Wij hebben
de onderneming geheel aan de hand van onze
eigen inzichten vormgegeven. Bezoek aan
andere ondernemingen hebben wij niet of
nauwelijks gebracht om ideeën op te doen of om
te vragen of te kijken hoe andere bedrijven
bepaalde zaken inrichten. Pas sinds ons
lidmaatschap van de PCN en het ontstaan van
Cannabis Connect zijn wij daadwerkelijk een
beetje in contact gekomen met andere
ondernemers. Wat wij tot nu toe bij andere
ondernemers hebben gezien sterkt ons in het
idee dat wij op het goede pad zijn. I.p.v. helden
zouden wij liever spreken van voorbeelden. Wij
hebben veel respect voor ondernemingen die
meerdere vestigingen hebben en uniformiteit uitstralen.
Voorbeelden daarvan zijn The Bulldog, Greenhouse,
Boerejongens, Hunters en Kadinsky.”

Waarom bent u lid geworden van het PCN?
“Omdat wij vinden dat de branche zich moet verenigen. De
multinationals staan klaar om onze industrie over te
nemen. Hoe sterker de branche is verenigd, hoe beter het
is. Wij werden lid van de PCN omdat deze ons
professioneler en neutraler benaderde dan de BCD en de

PCN meer een landelijk in plaats van een lokaal karakter
heeft.”

Wat ziet u als belangrijkste taken van een landelijke
coffeeshopbond?
“Onze bedrijfstak vertegenwoordigen naar de overheid met
het doel onze belangen zo veel mogelijk zeker te stellen.
Het primaire belang is dat onze licenties in de toekomst
overeind blijven. Daarbij is er nog meer dan genoeg ruimte
voor meer verkooppunten en een betere spreiding. Indien
de retail geheel zal worden vrijgegeven, wordt de waarde
van onze bedrijven en vergunningen gedecimeerd.”

Hoe ziet het ideale coffeeshopbeleid
er wat u betreft uit?
“Gereguleerde/gelegaliseerde toeleveringen van onze
voorraden en een vergunningstelsel dat is gebaseerd op
demografie. Hetzelfde systeem dat ook wordt toegepast op
de apotheken. Op een basis van de hoeveelheid
inwoners/de bevolkingsdichtheid een bepaald aantal
verkooppunten toekennen. Met andere woorden: het aantal
verkooppunten en de spreiding daarvan wordt gebaseerd
op het aantal inwoners van een bepaald gebied.”

Hoe luidt uw motto?

“Best Friends since 1995.”

8

Onderdeel van de vernieuwde PCN
website, www.platformcannabis.nl, is de
rubriek Leden in Beeld, waarin PCN leden
zich presenteren aan de hand van een
vaste vragenlijst en foto’s van hun
coffeeshop. De zeven portretten in dit
hoofdstuk zijn uit deze rubriek afkomstig: 

Best Friends Amsterdam
Blue White Den Haag
Columbus Harderwijk
Expres’zo Den Bosch
Notos Leerdam 
Quasi Maassluis
De Hobbit Weert

BestFriends
Niasstraat 1, Huidenstraat 13 en
Amstelveenseweg 61, Amsterdam.
PCN lid sinds 2015

Zeven PCN leden in beeld
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Hoe bent u in de coffeeshopwereld terecht gekomen?
“Ik had een strandtent en speelde in een bandje. Onze
zangeres had een croissanterie, met daaronder een
prachtige kelder voor een geluidsstudio. Ik heb de zaak
overgenomen en ben na een jaar begonnen met de
verkoop van cannabis.”

In welk jaar opende uw coffeeshop?
“1985.”

Hoe is de naam van de shop gekozen?
“De naam bestond al en heb ik overgenomen.”

Hoe zou u uw coffeeshop omschrijven?
“Wij zijn een coffeeshop in Scheveningen en hebben naast
toeristen ook veel buurtbewoners die iets komen drinken
of eten.”

Wat is uw meest typerende eigenschap?
“De combinatie van verkooppunt en sociale ontmoetings–
plaats.”

Wat vindt u het leukste aan het vak?
“De combinatie van coffeeshop en geluidsstudio en
natuurlijk de verdiensten, maar ook de bijzondere
gedoogsituatie van de shop.”

Wat vindt u het minst leuke aan het vak?
“De onzekerheid. Op het moment ziet alles er vrij
rooskleurig uit voor onze branche, maar dat kan zomaar
veranderen. Wat dat betreft is de politiek onvoorspelbaar.”

Wie zijn uw helden?
“Bob Marley, John Lennon en de Dalai Lama.”

Waarom bent u lid geworden van het PCN?
“Belangenbehartiging is een belangrijk goed en werkt
alleen als er een goede organisatie achter zit. Hopelijk is
de PCN deze organisatie.”

Wat ziet u als belangrijkste taken van een landelijke
coffeeshopbond?
“De belangen van haar leden behartigen. De problemen
met de banken en het coronabeleid van de regering zijn
bijvoorbeeld zaken die door de bond opgepakt zouden
moeten worden en besproken, met eventuele actie
daaropvolgend. Nu zie ik dat er op de verschillende apps
van alles gebeurt, wordt besproken, becommentarieerd et
cetera, zonder een duidelijk beleid of coördinatie. Een app
is trouwens sowieso een heel slecht vergadermiddel en
een bron van misverstanden en onvolledigheden. De
ouderwetse methode, ledenvergaderingen, bestuurs–
vergaderingen en informatie geven via verslagen, notulen
en nieuwsbrieven werkt veel beter. Op dit moment is het
onduidelijk of de PCN daadwerkelijk de bond is die de
handschoen opneemt en onze belangrijkste spreekbuis
wordt bij de overheid en media. Nu zie ik Joachim Helms
van de BCD steeds op de tv. Transparantie is op dit moment
het toverwoord. Laat wat dat betreft de nieuwe website
een begin zijn. Vermeld duidelijk hoe de vereniging in
elkaar zit en wie welke functie heeft. Veel succes en
sterkte, aangezien ik uit ervaring weet dat het veel
makkelijker is gezegd dan gedaan.”

Hoe ziet het ideale coffeeshopbeleid
er wat u betreft uit?
“Als ik het voor het zeggen had, zou ik alles zo laten als
het nu is. Helaas is dat niet aan mij. De toekomst zal
uitwijzen of en hoe het coffeeshopbeleid van de regering
gaat veranderen. Mocht er een regering komen zonder CDA
en CU, dan is de kans groot dat de wet Bergkamp,
eventueel in aangepaste vorm, toch wordt aangenomen.
Het regelen van de achterdeur zal dan heel wat voeten in
de aarde hebben. Er zullen heel wat problemen opdoemen
en juist dan is het van belang dat de branche goed is
georganiseerd. Hopelijk kan de PCN hierin een belangrijke
rol spelen.”

Hoe luidt uw motto?
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Bosschestraat 63, Den Haag
PCN-lid sinds: 2020

“Vooral doorgaan”
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Hoe bent u in de coffeeshopwereld terecht gekomen?
“De burgemeester van Harderwijk had behoefte aan een
coffeeshop in de vorm van een stichting. Ik heb de juiste
mensen bij elkaar gebracht en samen hebben wij een plan
gemaakt en ingediend bij de gemeente. Na alle
beoordelingen zijn wij als beste partij uit de bus gekomen.”

In welk jaar opende uw coffeeshop?
“Wij hebben in 2018 de deuren geopend.”

Hoe is de naam van de shop gekozen?
“De inspiratie voor ons logo en aansluitend de naam van
de Stichting komt voort uit Christopher Columbus, de
ontdekkingsreiziger die meer dan 500 jaar geleden in
Amerika is aangekomen en de cannabiszaden naar de
Nieuwe Wereld heeft gebracht.”

Hoe zou u uw coffeeshop omschrijven?
“Columbus is gevestigd in een prachtig monumentaal pand
in het centrum van Harderwijk. De inrichting is open,
transparant en heeft een gezellige uitstraling.”

Wat is uw meest typerende eigenschap?
“Dat ik altijd vriendelijk en hulpvaardig probeer te zijn voor
zowel mijn collega’s als de bezoekers.”

Wat vindt u het leukste aan het vak?
“De diverse gesprekken met de bezoekers, het contact met
externe partijen zoals de verslavingszorg voor voorlichting
over verantwoord softdrugsgebruik en het verrichten van
preventieactiviteiten. Ook het feit dat wij niet gericht zijn
op het behalen van winst maakt het o.a. mogelijk om goede
doelen te financieren. Dit sociale aspect geeft mij nog meer
voldoening.”

Wat vindt u het minst leuke aan het
vak?
“De maatschappij heeft vaak een
vooroordeel over coffeeshops en haar
bezoekers. Dit is niet altijd terecht.”

Wie zijn uw helden?
“Iedereen die een steentje bijdraagt aan
stichting Columbus.”

Waarom bent u lid geworden van
het PCN?
“Ik vind het belangrijk voor stichting
Columbus om op de hoogte te blijven
van de ontwikkelingen binnen de
branche. Om de krachten te bundelen
en gezamenlijk een beleid uit te
stippelen. Daarnaast met collega
ondernemers te praten over de
branche, ideeën op te doen en kennis
te vergaren.”

Wat ziet u als belangrijkste taken van
een landelijke coffeeshopbond?
“Dat er argumenten worden uitgedragen
voor het cannabis beleid om deze te
verbeteren. En het wiet experiment te
steunen.”

Hoe ziet het ideale coffeeshopbeleid
er wat u betreft uit?
“In plaats van een coffeeshop gedoog–
beleid een volledige legalisatie.”

Hoe luidt uw motto?
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Vijhestraat 3, Harderwijk
PCN lid sinds 2018

“Voor iedereen is er een kans”
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Oude Engelenseweg 22f, Den Bosch
PCN lid sinds 2012
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“Minder regels. Think different, think

Hoe bent u in de coffeeshopwereld terecht
gekomen?
“Door het blowen.”

In welk jaar opende uw coffeeshop?
“Op 2 februari 1990.”

Hoe is de naam van de shop gekozen?
“Dat werd expres zo gekozen.”

Hoe zou u uw coffeeshop omschrijven?
“Maatschappelijk betrokken, vriendelijk en zeer
meegaand.”

Wat is uw meest typerende eigenschap?
“Vriendelijkheid staat voorop: wat vandaag niet komt,
komt morgen wel.”

Wat vindt u het leukste aan het vak?
“Omgang met verschillende mensen en culturen.”

Wat vindt u het minst leuke aan het vak?
“Dat we in september pas weer open mogen.”

Wie zijn uw helden?
“Het gezamenlijke team Expres’zo.”

Waarom bent u lid geworden van het PCN?
“Onderdeel uitmaken van baanbrekende veranderingen.”

Wat ziet u als belangrijkste taken van een landelijke
coffeeshopbond?
“Baanbrekende veranderingen.”

Hoe ziet het ideale coffeeshopbeleid
er wat u betreft uit?
“Meer bewegingsruimte qua voorraad: verhoging dus,
veel meer in lijn met uitspraken van de rechterlijke
macht, je kunt niet het onmogelijke vragen van een
goedwillende ondernemer. Legalisatie. De ontwerper van
het gedoogbeleid, de heer Dries van Agt, oud-minister
van justitie en voormalig minister-president schaamt zich
omdat dit slechts tijdelijk bedoeld was, in aanloop naar
een betere en ordentelijkere regeling, zo was het nooit
decennia lang bedoeld. Versoepeling van de tabakswet
voor coffeeshops. Landelijk geen onderscheid in regels
en regelingen. I-criterium afschaffen.”

Hoe luidt uw motto?



Hoe ziet het ideale coffeeshopbeleid
er wat u betreft uit?
“Uit de ervaring die wij sinds negen jaar hebben vind ik dat
een coffeeshop een ontmoetingsplaats moet zijn voor hen
die hun blowtje vertrouwd en op hun gemak moeten
kunnen nuttigen. Niet alleen, zoals nu in de corona periode,

ik noem het maar even, een bot verkooppunt zonder enige
menselijkheid. Zeer onpersoonlijk.”

Hoe luidt uw motto?
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Hoogstraat 44 Leerdam
PCN lid sinds 2014

“Laten we zuinig zijn op wat we hebben gecreëerd en hopen dat

het ooit nog eens gelegaliseerd mag worden.”

Hoe bent u in de coffeeshopwereld terecht gekomen?
“Ik ben vanuit mijn werk als re-integratie coach in
aanraking gekomen met de coffeeshop. Herhaaldelijk
moest ik mijn cliënten, die vanuit hun pauze niet
terugkwamen, ophalen omdat zij meestal in de lange pauze
naar de coffeeshop gingen. Zelf heb ik nog nooit softdrugs
gebruikt.”

In welk jaar opende uw coffeeshop?
“Onze shop is geopend in oktober 2011.”

Hoe is de naam van de shop gekozen?
“De naam Notos is gekozen omdat ik in mijn vakantie naar
Griekenland altijd weer op de plek terecht kwam die zo
heette. Het woord betekent wind uit het zuiden, die muziek
draagt.”

Hoe zou u uw coffeeshop omschrijven?
“Onze shop is in stichtingsvorm. Hier is voor gekozen
omdat ik persoonlijk vond dat de opbrengst goed gebruikt
zou kunnen worden om goede doelen te steunen, naar het
voorbeeld van De Piramide in Bussum en Xpresso in
Zwijndrecht. En natuurlijk bestond de doelgroep waar ik
jaren voor had gewerkt grotendeels uit de klanten die nog
steeds de shop bezoeken.”

Wat is uw meest typerende eigenschap?
“Mijn eigenschap is toch wel steeds weer een poging te
ondernemen om te socialiseren en onze wereld, waarin wij    

nog steeds met de rug worden bekeken, 
te   normaliseren.”

Wat vindt u het leukste aan het vak?
“Op de eerste plaats dat wij hebben bewezen ook normaal
ondernemer te kunnen zijn die als voorbeeld geldt voor veel
andere ondernemers in Leerdam. Op de tweede plaats de
contacten met onze gemeente die tot nu toe zeer tevreden
zijn.”

Wat vindt u het minst leuke aan het vak?
“De achterdeur problematiek en het vergrootglas waar wij
onder liggen.”

Wie zijn uw helden?
“Die zijn persoonlijk.”

Waarom bent u lid geworden van het PCN?
“One for all, all for one.”

Wat ziet u als belangrijkste taken van een landelijke
coffeeshopbond?
“De verwachting die ik van een bond hebt, is dat je, als er
problemen zijn met betrekking tot wetgeving, je hierin niet
alleen staat. Dat de bond ervoor zorgt dat zaken met
betrekking tot onze ondernemingen beter en nog helderder
naar buiten worden uitgedragen, en waar nodig bijspringt.”
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Mackayplein 9, Maassluis
PCN lid sinds 2017

“Enjoy life to the fullest”

Hoe bent u in de coffeeshopwereld terecht gekomen?
“Via het privatiseringsproces van een jongerencentrum.”

In welk jaar opende uw coffeeshop?
“In het centrum werd al sinds de jaren 60 softdrugs
verkocht en in 1998 hebben we in een lokaal van het
gebouw waar ons bedrijf gehuisvest is een coffeeshop
geopend in nauw overleg met de lokale overheid.”

Hoe is de naam van de shop gekozen?
“Prijsvraag onder bezoekers van ons café 
(ex-jongerencentrum).”

Hoe zou u uw coffeeshop omschrijven?
“Cannabis-shop, balie-verkoop, modern.”

Wat is uw meest typerende eigenschap?
“Creatief bestuurder/ondernemer.”

Wat vindt u het leukste aan het vak?
“Dat het een onderschatte waarde heeft wat menigeen
weet maar wat goed verborgen wordt gehouden. Prachtig
om te ervaren dat de geest nu, internationaal, uit de fles
komt.”

Wat vindt u het minst leuke aan het vak?
“De achterdeur.”

Wie zijn uw helden?
“Mijn vrouw en kinderen.”

Waarom bent u lid geworden van het PCN?

“Om mijn belangen, nationaal, te laten behartigen.”

Wat ziet u als belangrijkste taken van een landelijke
coffeeshopbond?
“Belangenbehartiging in de breedste zin des woords.”

Hoe ziet het ideale coffeeshopbeleid
er wat u betreft uit?

“Als cannabis speciaalzaken met bijbehorende
vergunning.”

Hoe luidt uw motto?
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Beekstraat 50, 6001 GJ , Weert
PCN lid sinds 2009

Hoe bent u in de coffeeshopwereld terecht gekomen?
Idealisme, blower van het eerste uur, altijd gezorgd
voor de blow in de scene. Eerst cannabisproducten
verkocht vanuit mijn cafebedrijf (destijds nog geen
drugsbeleid) en toen de gemeente een drugsnota
schreef waarin coffeeshops werden toegestaan, heb
ik ondernemingsplan geschreven, locatie gezocht
vergunning aangevraagd en gekregen.

In welk jaar opende uw coffeeshop?
1999

Hoe is de naam van de shop gekozen?
Door het boek De Hobbit, denkend aan het gezellige
huisje van Bilbo Ballings.

Hoe zou u uw coffeeshop omschrijven?
Laagdrempelig en gezellig, een sociale ontmoetings–
plaats waar alle leden van de bevolking met elkaar
integreren.

Wat is uw meest typerende eigenschap?
Niet moeilijk doen.

Wat vindt u het leukste aan het vak?
Klanten kunnen laten genieten in deze hectische,
moderne tijd.

Wat vindt u het minst leuke aan het vak?
Dat we nog altijd als halve criminelen worden gezien.

Wie zijn uw helden?
Koos Zwart, de man van het eerste uur!

Waarom bent u lid geworden van het PCN?
Tijdens de opstart van de Hobbit ben ik in contact
gekomen met Koos Zwart, hij heeft mij wegwijs
gemaakt in de ambtelijke wereld en het belang van
een bond onderstreept, voorheen BCD later PCN.

Wat ziet u als belangrijkste taken van een landelijke
coffeeshopbond?
Volwaardige spreekbuis richting onze overheid.

Hoe ziet het ideale coffeeshopbeleid
er wat u betreft uit?
Een geregelde voor en achterdeur.

Hoe luidt uw motto?
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Het ‘eerste corona jaar’ begint met de
traditionele PCN nieuwjaarsbijeenkomst,
bij Bosvreugd in Tilburg, op 22 januari.
De Koos Zwart Award gaat naar voormalig
apotheker en scheikundige Jan Filedt Kok.
In de jaren zestig en zeventig werkte hij
intensief samen met Koos Zwart en hij is
nog steeds bestuurslid van het Adviesburo
Drugs van August de Loor. August eert de
winnaar met een fraaie lofrede.
Tijdens de drukbezochte bijeenkomst
zijn er presentaties van mr. JLAM Roozen
van de stichting VOC, advocaat André
Beckers, Nicole Maalsté (Acces Interdit)
en fiscaal specialist Wil Oomen. 

Het PCN reikt elk jaar een prijs uit aan een
persoon of organisatie die zich uitzonderlijk
heeft ingezet voor legalisering en
normalisering van cannabis. Deze Koos Zwart
Award is vernoemd naar journalist en
cannabisactivist Koos Zwart (1947-2014), die
jarenlang adviseur was van het PCN. Koos
was de zoon van Irene Vorrink, minister van
volksgezondheid in het kabinet Den Uyl, dat in
1976 het scheidingsbeleid introduceerde en
cannabis verregaand decriminaliseerde. In de
jaren zeventig verwierf hij landelijke
bekendheid met het voorlezen van de
‘Beursberichten voor hasj en wiet’ op de
VARA radio. 

Het PCN reikt elk jaar een prijs uit aan een
persoon of organisatie die zich uitzonderlijk
heeft ingezet voor legalisering en
normalisering van cannabis. Deze Koos Zwart
Award is vernoemd naar journalist en
cannabisactivist Koos Zwart (1947-2014), die
jarenlang adviseur was van het PCN. Koos
was de zoon van Irene Vorrink, minister van
volksgezondheid in het kabinet Den Uyl, dat in
1976 het scheidingsbeleid introduceerde en
cannabis verregaand decriminaliseerde. In de
jaren zeventig verwierf hij landelijke
bekendheid met het voorlezen van de
‘Beursberichten voor hasj en wiet’ op de
VARA radio. 
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Terugblik
op het

verenigingsjaar
2020

Koos Zwart

Koos Zwart   Award

2014
DOEDE DE JONG Biologisch wietkweker en cannabisactivist

2015
BEN DRONKERS Oprichter Sensi Smile coffeeshops, Sensi Seeds,

Hash, Marijuana & Hemp Museum, Hempflax

2016
RICK SIMPSON Canadese pleitbezorger medicinale wietolie,

uitvinder Rick Simpson Oil (RSO)

2017
DRIES VAN AGT Voormalig minister-president en minister

van justitie, ‘Vader van het gedoogbeleid’ 

2018 Geen winnaar

2019
STICHTING Denktank die sinds 1996 pleit voor veilige

DRUGSBELEID
regulering van drugs 

2020
JAN FILEDT KOK Apotheker in ruste, bestuurslid

Adviesburo Drugs

Na het overlijden van Koos in mei 2014 doopte het PCN zijn jaarlijkse ‘PCN Hoofdprijs’ om in de 
Koos Zwart Award. Alle winnaars op een rijtje:



Op verzoek van de leden Gerrit Jan ten Bloemendal en
Jeroen Bos vindt er op 12 februari een ingelaste
ledenvergadering plaats, bij het Van der Valk Hotel in
Vianen. Zo’n dertig leden discussiëren mee over de
wietproef en de koers van het PCN. Door het stoppen van
de stichting Epicurus Foundation is een nieuwe situatie
ontstaan. Uit deze denktank waarin Bart Vollenberg,
Rutger-Jan Hebben en Nicole Maalsté samenwerkten is
Cannabis Connect ontstaan, met een WhatsApp groep. In
de praktijk is Cannabis Connect nu een samenwerking van
de beide landelijke coffeeshopbonden PCN en BCD. In zijn
inleiding benoemt PCN voorzitter Hein Schafrat de
uitdagingen en pijnpunten. Vanwege het programmatische
karakter van zijn inleiding, is de volledige tekst hier
opgenomen:
‘Geachte leden, genodigden, welkom vandaag hier in het
mooie Vianen.

Tot u richt ik mij met plezier, want:

Gefeliciteerd met jullie aanwezigheid, omdat we 25 jaar na
de oprichting van de eerste cannabiswinkels-bond kunnen
spreken van een nieuwe realiteit, waarbij ik de aanwezigen
geluk mag wensen met het behoren tot de voorhoede van
het team tot het rehabiliteren van de goddelijke plant. En
het onophoudelijk strijden voor zelfbeschikking van
eenieder die hier op de planeet verkeert.

Door onze inspanningen ligt er een wet op tafel met het
woord coffeeshop erin gestempeld, gelukkig. Want na
zolang rekken en strekken met betrekking tot
cannabislegalisering, hebben onze inspanningen het
gezicht van Nederland gered, in bestuurlijke zin. Anders,
zo niet, zeg vijftig jaar coffeeshops zonder legalisering,
waren we helemaal de risee geworden van de
internationale politiek op den duur. Een pleefiguur op het
internationale cannabis toneel, zou Frits Bolkestein zeggen.
Zeker in vergelijking met de huidige stand van zaken in
bijvoorbeeld Israël of Californië. Toch niet de minsten in het
theater.

Ik spreek ook de wens uit dat deze spirit die ons heeft
verenigd, ons moge begeleiden op deze middag, in al zijn

facetten, die facetten die in het teken staan van welke
stappen te nemen in deze nieuwe realiteit. In harmonie
gedaan, deze bijeenkomst, zal er een eenheid van geest
vanuit stralen dat het debat met stakeholders, vanuit ons
gezien, een stuk makkelijker zal maken. Energie is soms
sterker dan woorden en schrijfsels. 
Derhalve staat deze middag in het teken van een nieuw op
te stellen tactiek qua communicatie en gedragingen in
deze enorm in dynamiek toegenomen omgeving. Er vanuit
gaande dat de volgende punten leidend zijn bij het
opstellen van het beleid van een vereniging, toegespitst op
het PCN in de huidige situatie:

1. Wat hebben wij onze leden te bieden?
2. Wat hebben wij onze leden in het experiment te
bieden?

3. Waar zit de overlap tussen 1 en 2, die overlap die
een speerpunt moet zijn in onze beleidsdefinitie
gezien ons ledenbestand, en rechtszekerheid in het
algemeen? Want voorwaarden aan een shop IN het
experiment hebben direct juridische gevolgen voor
de voorwaarden voor een shop BUITEN het
experiment.

4. Hoe zien we onze verhouding tot de BCD, Cannabis
Connect (als gevolg daarvan), en de andere (lokale)
bonden?

5. Samenwerking met de BCD bij ondersteuning
aanverwante organisaties? VOC? PGMCG? SMC?

Wat is de rol van onze adviseurs, aanwezig nu, en
de eventueel in de toekomst nog aan te trekken
specialisten? Buiten het algemeen: gezien de
internationale ontwikkelingen?

Bijvoorbeeld:
Internationale verbindingen tot stand brengen met andere
buitenlandse organisaties met hetzelfde doel in de
statuten?

Verbinding met Cannabis Social Clubs in Spanje
bijvoorbeeld om naar Brussel te gaan voor het pleiten voor
iedere Europeaan vijf plantjes?

Om de directe prangende zaken te noemen, die de
samenwerking tussen de bonden in zijn effectiviteit kan
bevestigen:
- Schaarse vergunning problematiek, speelt in een aantal

gemeenten maar lijkt op zeker een bestuurlijk instrument
te worden gezien de toename van meldingen in de
media;

- Ingezetencriterium, plots actueel in Amsterdam maar al
sinds 2012 een wispelturig gedrocht;

- Het experiment, begint met zestien PCN-leden en acht
BCD-leden, maar op den duur een realiteit voor alle
shops, met de barensweeën van dien;

- Algemeen imago van de branche/shops: verouderde
criteria, ook volgens Knottnerus, bancaire en
verzekeringsproblematiek, opleiding personeel , imago,
voorlichting etc.;

- Invloed op de richtlijnen van de Procureurs Generaal: met
lobby kan enorm veel bereikt worden. Zie afgelopen acht
jaar, gestart door Epicurus, en de laatste vijfeneenhalf
jaar met ondersteuning van PCN en BCD. En als bij
toverslag was er de wet Bergkamp.
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Ingelaste
ledenvergadering

12 februari
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Eens temeer blijkt tijdens deze ingelaste ledenvergadering
hoe lastig het is om een heldere en door iedereen
ondersteunde koers te bepalen. Diverse leden uiten kritiek
op het bestuur, onder meer over het gebrek aan urgentie
bij het dossier schaarse vergunning en over de inzet van
Acces Interdit, het bedrijf van Nicole Maalsté en Michiel
Panhuysen, dubbelfuncties binnen het bestuur en
onduidelijkheid over de strategie. De wens om alle

coffeeshops die meedoen aan de wietproef samen te
krijgen wordt breed gedragen.

Corona maatregelen 15 maart
Op zondag 15 maart maakt het kabinet nieuwe corona
maatregelen bekend, waaronder een volledig horeca
sluiting, inclusief coffeeshops. Onmiddellijk na de
bekendmaking vormen zich overal in Nederland lange rijen
voor de coffeeshops. In diverse steden delen dealers
visitekaartjes aan de wachtenden uit. Jan van Piekeren
schrijft een prachtige column over deze dag die hij
beschouwt als ‘D-Day voor cannabis regulatie’. Het kabinet
draait haar besluit binnen 24 uur terug: coffeeshops mogen
open blijven, maar alleen voor afhaalverkoop.

Vanwege de wereldwijde corona crisis en de bijbehorende
lockdowns moeten alle evenementen worden afgelast,
inclusief Growlands, de eerste cannabisbeurs in Nederland
in jaren. Tijdens de PCN bestuursvergadering van 20 april
blijkt al dat coffeeshops in verschillende steden een
omzetdaling merken, door de afname van buitenlandse
bezoekers. Vanaf 18 mei vinden de PCN bestuurs–
vergaderingen via Skype plaats. De bankenproblematiek
staat hoog op de agenda: vrijwel alle banken bemoeilijken
de bedrijfsvoering van coffeeshops. Sommige weigeren
pinautomaten, anderen stellen een maximum bedrag dat
per dag aan contant geld opgenomen mag worden.

De Nationale Cannabis Krant
Het ledental van het PCN blijft groeien; in mei worden
Kronkel Nijmegen en Blue/White Den Haag verwelkomd als
lid. Diezelfde maand wordt besloten de Algemene
Ledenvergadering uit te stellen naar 16 september. In de
notulen duikt voor het eerst het idee op voor een landelijk
te verspreiden ‘Cannabis Bevrijdingskrant’, in
samenwerking met de BCD. In februari 2021 zal deze
krant, De Nationale Cannabis Krant, in een oplage van
honderdduizend verschijnen.

Algemene ledenvergadering 16 september
Met de nodige pijn en moeite krijgt de PCN website in de
zomer en herfst de gewenste volledige make-over. De
uitgestelde algemene ledenvergadering, op 16 september,
biedt veel leden voor het eerst in maanden de kans om in
levende lijve bij te praten. August de Loor heeft zijn
verzameling pijpen en uit hasj-zakken geknipte stempels
uitgestald in Bosvreugd en Olaf van Lonkhuyzen van Delta9
Analytics demonstreert de Purpl Pro, een testapparaatje
om de THC en CBD gehalten van een topje wiet mee te
bepalen.

Dick van Haaren van coffeeshop High Times in Eindhoven
neemt tijdens deze ALV afscheid als bestuurslid, na
negentien jaar actief te zijn geweest in het PCN bestuur.
Het bestuur heeft versterking nodig, benadrukt voorzitter
Hein Schafrat en hij roept alle leden op zich verkiesbaar te
stellen voor een van de vacante bestuursfuncties. Voor de
komende periode staan voor het PCN vijf speerpunten
centraal:

1: Experiment gesloten coffeeshopketen
2: Bankenproblematiek
3: Tweede Kamerverkiezingen maart 2021
4: Schaarse vergunningen problematiek
5: Jubileumboek 25 jaar PCN (februari 2022)

Wat de wietproef betreft is de ambitie, in de woorden van
de voorzitter: ‘Ik wil dat alle regels die gelden voor shops
in het experiment ook gelden voor de shops buiten het
experiment.’ Voor de komende periode (één jaar) is een
contract gesloten met Nicole Maalsté en Michiel
Panhuysen, die content leveren voor de PCN website,
adviseren over o.a. media strategie en assisteren bij de
productie van position papers en andere documenten.

Werkgroep X
Gerrit Jan ten Bloemendal, medeoprichter van het PCF en
het PCN, meldt zich aan als bestuurslid en treedt toe tot
het PCN bestuur. Hij leidt de nieuwe Werkgroep X, die zich
bezighoudt met de wietproef en waaraan ook de BCD
deelneemt. De bedoeling is dat alle coffeeshops die
meedoen worden bezocht, geïnventariseerd en gevolgd
tijdens de duur van het experiment. Het PCN heeft hiervoor
een budget begroot voor 2020 en 2021.
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Het PCN bestuur per 16 september 2020:

VOORZITTER: Hein Schafrat

SECRETARIS: vacant, Murat Tagluk 
neemt waar

PENNINGMEESTER: vacant

BESTUURSLID: Myranda Bruin

BESTUURSLID: Ricardo Hewitt

BESTUURSLID: Derek Kent

BESTUURSLID: Gerrit Jan ten Bloemendal
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Ik ben dus van mening dat we alle verworvenheden
moeten behouden en wel door het toekennen van een
bestuurlijk mandaat ten aanzien van bovengenoemde
punten als er zich een calamiteit op bestuurlijk niveau
mocht voordoen. Dus op elk van de eerder genoemde
beleidsspeerpunten binnen 24 uur een gepast antwoord
kunnen geven om het momentum te kunnen behouden in
alle media, van NPO tot Instagram.

Er komt een juridische haarkloverij aan met de situatie dat
we tachtig shops als legale verkooppunten van cannabis
hebben, en 500 niet legale, maar gedoogde (hoe lang is dit
begrip nog houdbaar?) shops. Omdat de Maximillian, zoals
ook enkele collega's, zowel IN als BUITEN het experiment
valt, krijgen we hoogst merkwaardige juridische
omstandigheden in de nabije toekomst.

Als voorbeeld: de burgemeester van Tilburg gaat op
verzoek van de VDA, de vereniging van Tilburgse
coffeeshops, onderzoeken of shops van dezelfde
onderneming, maar met een filiaal buiten en dus buiten het
experiment, ook wiet met een factuur mogen inkopen zoals
het filiaal in Tilburg doet. Hier moet de lobby vol gas geven,
denk ik.

Dus er moet in de zeer nabije toekomst ad hoc gereageerd
worden, met name als directe invloed op beleids -
medewerkers. We moeten de stem/mening van onze leden
DIRECT door kunnen sturen naar de juiste mensen binnen
het ministerie. Wat betreft de shops in het experiment,
maar ook van belang voor de andere shops dientengevolge,
zitten Margriet van der Wal, Bart Vollenberg en ikzelf
regelmatig in Den Haag bij J&V en VWS.

Maar het is wenselijk dat een mogelijke boodschap van
ons drieën, na overleg op de ministeries, namens de leden,
getoetst door de medebestuursleden, ondersteund wordt

in de media in al zijn verscheidenheid. Liefst in een
eensluidende boodschap namens PCN en BCD gebracht
natuurlijk, want daar zijn we al ruim 4,5 jaar mee in de
weer.

Zoals de eigen website, Twitter, Facebook Instagram en
andere sociale media, persberichten naar Reuters, en
uiteraard de postvakjes van raadsleden. Vandaar dat we
nu de website aan een total make over onderwerpen.
Leden die daar een steentje aan bij kunnen dragen kunnen
zich na deze spreekbeurt melden.

Ik heb recentelijk met het bestuur van de BCD overlegd of
zij zo'n voortzetting van de samenwerking c.q. Cannabis
Connect zien zitten, in de vorm van de hierboven
beschreven mandaatstructuur. Wat positief bevestigd werd.
Ik stel voor dat we teneinde een directe lijn met PCN en
BCD open te houden twee bestuursleden van beide bonden
aanwijzen die zich daartoe inspannen. Verkennende
gesprekken omtrent deze kwestie met de BCD waren heel
positief. Het is afwachten wat hun ALV in april gaat
brengen.

Gemandateerd kunnen de bonden ad hoc samenwerken,
dat wil zeggen: juridische procedures, persberichten,
contacten met aanverwante organisaties, contacten met
de ministeries, ondernemersdagen etc. zonder teveel
protocol gedoe tot stand brengen. Daarmee blijft het beste
van de roerige, turbulente versmeltingsperiode behouden,
tot merite van het algemeen belang. En dus een vruchtbare
toekomst.’



Verplicht dicht om 20.00 uur
Vanaf 15 oktober moeten alle coffeeshops om acht uur ’s
avonds sluiten, ook voor afhaalverkoop. Dit leidt vrijwel
onmiddellijk tot rijvorming, blijkt in de PCN bestuurs–
vergadering van 26 oktober. Verschillende coffeeshops
gaan eerder open, zodat er per dag meer tijd is om de

klanten te bedienen. Justitieminister Ferd Grapperhaus
probeert ook bezit én gebruik van cannabis tussen acht
uur ’s avonds en zeven uur ’s morgens te verbieden. Het
leidt tot typisch Nederlandse gedoog-capriolen. In
NRC/Handelsblad schrijft juridische commentator Folkert
Jensma:

‘Ik heb me nog het meest vermaakt met het
aanvankelijke verbod om behalve alcohol ook
softdrugs niet langer te ‘verkopen, bezorgen of
nuttigen op straat in de avond en nacht’. Nederland
Partyland werd gesloten, inclusief doorfeesten in het
park. De coffeeshop moest dus ook dicht. Rutte
noemde het geen avondklok, maar een ‘alcoholklok’.
En daarmee dus ook een wietklok.

Dat blowverbod werd binnen een etmaal door, nota bene,
het ministerie van Justitie zelf weer ingetrokken. En wel
omdat ‘juristen’ op het departement ontdekten dat zo’n
verbod in strijd is met het gedoogbeleid. Naar verluidt zou
het niet mogelijk zijn om in noodverordeningen iets te
verbieden, wat feitelijk al verboden was, in de Opiumwet.
En waar volgens de ‘Aanwijzing Opiumwet’ dan weer
precieze criteria golden waaronder het desondanks toch
mag.

Het leek mij een smetteloze redenering, die bovendien een
authentiek stukje Nederlandse verbodscultuur aan het licht
brengt. Namelijk het precies regelen van de
omstandigheden waaronder het gezag niet zal optreden.
Een regel die de werklast voor het gezag binnen de perken
houdt, de burger net wat extra vrijheid biedt en politiek de
rekkelijken én de preciezen beloont. Zo baarde de polder
wettelijke ‘gedoogcriteria’. Vervolgens moet je politiek wel
oppassen dat het gedogen niet zó bevalt, dat de norm –
het verbod – geheel uit het zicht verdwijnt. Wat hier dus al
decennia aan de hand is.

Minister Grapperhaus stelde de Kamer deze week gerust.
Andere juristen hebben er kennelijk nog eens naar gekeken
en wat blijkt? Hasj- en wietgebruik mogen tóch ’s avonds
en ’s nachts op straat als verboden worden aangemerkt,
zónder last van het gedoogbeleid. De redenering gaat als
volgt. Gedogen gaat alleen over het wegnemen van de
strafbaarheid van het verkopen van hasj en wiet. Gebruik
is toegestaan, maar bezit is altijd strafbaar gebleven. Dat
er niet tegen wordt opgetreden, was alleen omdat bezit
een ‘lage opsporingsprioriteit’ heeft.

Let wel, er wordt hier dus verschil gemaakt tussen niet-
opsporen en gedogen. Dat eerste is beleid, het tweede is
regelgeving. Als wietverkoper kun je daar rechten aan
ontlenen. Als wietconsument moet je maar hopen op de
stand van het opsporingsbeleid – op de prioriteit van de
dag dus, zoals nu blijkt. Het kabinet heeft nu een ‘wietklok’
nodig. Wie straks ’s avonds in het park met vrienden gaat
blowen, bezit dus kennelijk drugs en wordt daarop
aangepakt. Hoewel het blowen zelf is toegestaan. Zo is de
puzzel opgelost. Daarmee is meteen de Opiumwet
bijgesteld. Die trok immers gebruik en bezit uit elkaar –
juist om gebruikers niet te criminaliseren. Dat houdt nu op,
althans in de nacht.

Het kabinet realiseert zo dus een blowverbod via de
achterdeur. Bezit had een ‘lage opsporingsprioriteit’ omdat
cannabisgebruik als een volksgezondheidskwestie werd
gezien. Maar nu wordt de ‘recreatieve roker’ als
besmettingsgevaar gezien. En dus verandert de
opsporingsprioriteit van ‘laag’ in ‘hoog’. Kondigt zich hier
het einde van het vrije wietgebruik aan? Grapperhaus heeft
in ieder geval een nieuwe en creatieve interpretatie van de
Opiumwet bedacht.

Onthoud dus, lieve lezers, er is juridisch verschil
tussen gereguleerd gedogen en beleidsmatig afzien
van vervolgen. Dat mag er hetzelfde uitzien, gelijk
aanvoelen en materieel hetzelfde resultaat hebben,
het is toch iets anders. Kijk, daar heb je nou juristen
voor.

En niet lachen – dan krijg je zéker een
bekeuring. De wietklok mag gaan tikken.’

Opkomstbevorderingscampagne
De hele episode toont voor de zoveelste keer aan dat het
gedoogbeleid ruim voorbij de houdbaarheidsdatum is. In
de PCN bestuursvergaderingen van oktober en november
komt de opkomstbevorderingscampagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2021 uitgebreid aan bod. De
Stichting Maatschappij en Cannabis (SMC) werkt aan een
Cannabis-Stemwijzer en de Nationale Cannabis Krant krijgt
vorm. Het PCN ondersteunt beide projecten met een
donatie.

Tijdens de laatste PCN bestuursvergadering van het jaar,
op 14 december, doen Lisa Lankes en Alex Ligtvoet mee.
Samen met Gerrit Jan ten Bloemendal uiten ze hun
ongenoegen over de huidige voorzitter van het bestuur en
dringen aan op een vervroegde Algemene Leden -
vergadering. Hiervoor ontbreekt steun in het bestuur. Een
fysieke ALV is vanwege de coronamaatregelen op korte
termijn onmogelijk. Hetzelfde geldt voor de traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst van het PCN.

Nieuwjaarspakket
Besloten wordt een Nieuwjaars-pakket samen te stellen
voor alle leden, met daarin een USB-stick met gefilmde
presentaties van Hein Schafrat en mr. JLAM Roozen, hapjes
en een alcoholvrij drankje. In zijn speech signaleert de PCN
voorzitter lichtpuntjes en hoop voor de toekomst. De vrijwel
volledige tekst van zijn speech:

‘Geachte collega’s, beste PCN leden,
Wat een jaar hebben we achter de rug. Een jaar waarin
corona op alles en iedereen impact had. In Canada en de
VS werd de cannabiswinkel tot essential business
verklaard. Onze regering deed de facto hetzelfde door
binnen 24 uur terug te komen op haar besluit om alle
coffeeshops te sluiten.

Alles veranderde in 2020, ook de dagelijkse gang van
zaken in de coffeeshop. Sinds 16 maart is uitsluitend afhaal
verkoop toegestaan, sinds oktober mag er na acht uur ’s
avonds geen cannabis meer worden verkocht. Er kwamen
schermen, strepen op de vloer, handwas gels, mondkapjes
en lange rijen voor de deur. Maar we bleven open.

Cadeau voor de leden: Encyclopedia of Cannabis
Alle PCN leden kregen een bijzonder tweedelig boekwerk
cadeau: de Encyclopedia of Cannabis, met een overzicht,
beschrijving en foto’s van twaalfhonderd verschillende
wietsoorten. 
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De coffeeshop is een essentiële voorziening. Wij wisten dat
natuurlijk al, maar het is nu ook doorgedrongen bij onze
bestuurders en politici. Dat is goed nieuws. De coffeeshop
is en blijft het meest effectieve middel tegen het illegale
circuit. Ook in gemeenten die geen enkele coffeeshop
hebben wordt deze realiteit erkend.

Neem Oosterhout. Een raadslid van de grootste lokale
partij, Gemeentebelangen, is daar zijn eigen partij
begonnen. Via internet peilingen wil Peter de Laat burgers
meer inspraak geven. De eerste peiling gaat over
coffeeshops. Tegen BN/De Stem zei De Laat: “Ik zie de
handel in de straten en de scootertjes in het park. Ik ben
dat beu. Er is een hoop criminaliteit. Moeten we dit niet
reguleren met een coffeeshop?” De vraag stellen is hem
beantwoorden.

Zo waren er in 2020 meer signalen dat de coffeeshop uit
het verdomhoekje komt. Zoals de zesdelige serie Cannabis,
die een genuanceerd beeld schetst van een halve eeuw
gedoogbeleid. Pioniers als Henk de Vries, Wernard Bruining
en Ben Dronkers kregen eindelijk de ruimte om hún kant
van het verhaal te vertellen. 2020 was het jaar van de
vrijlating van Johan van Laarhoven, wiens schrijnende
verhaal de rode draad vormt van de serie. Hopelijk wordt
hij snel herenigd met zijn vrouw Tukta. 

2020 was ook het jaar waarin de telers voor de wietproef
werden geselecteerd. Daarmee komt het moment dat de
eerste gereguleerd gekweekte cannabis in de tien
deelnemende gemeentes over de toonbank gaat, weer wat
dichterbij. De wietproef is wel omschreven als ’Too little,
too late’. Dat is misschien zo, maar het is óók een
historische stap in de goede richting. En ik denk dat die
stap onomkeerbaar is: we zullen hoe dan ook niet terug
gaan naar een situatie waarin alle teelt totaal verboden is. 

Het PCN stelt zich positief én kritisch op tegenover de
wietproef. Werkgroep X is opgericht om de vijftien PCN
leden en vier BCD leden die meedoen bij te staan, om
informatie te verzamelen en te delen en om de
communicatie tussen alle deelnemers te verbeteren.

Wat het PCN betreft wordt de wietproef zo snel mogelijk
verbreed, uitgebreid en uitgerold. Er zijn namelijk zo’n 500
coffeeshops die níet meedoen. Moeten al deze shops echt
nog jaren lang cannabis van onduidelijke herkomst
verkopen? Moeten ze blijven aanklooien met de
onwerkbare 500 gram voorraadregel? Blijft het hen
verboden om hun cannabis in een lab te laten testen? Om
edibles te verkopen?
Het antwoord van het PCN op deze vragen zal niet
verbazen. Nee dus. Een nieuw kabinet moet gemeenten

die willen reguleren veel meer ruimte geven. Of het nu gaat
om de achterdeur, de maximale voorraad of het testen van
je producten in een gecertificeerd lab.

Amsterdam is zo’n gemeente. Op 22 oktober zei
burgemeester Femke Halsema in de gemeenteraad dat zij
de discussie over softdrugs langs twee lijnen wil voeren.
Citaat: “De eerste is kijken of het toch mogelijk zal zijn
om te komen tot een voorstel voor een experiment voor
het legaliseren van de achterdeur.” Einde citaat.

Een Amsterdamse wietproef dus. En er zijn natuurlijk veel
meer steden die de illegale achterdeur zat zijn. Sowieso de
ruim zestig ondertekenaars van het ‘Joint Regulation
Manifest’ uit 2014.

Een nieuw kabinet moet ook onder ogen zien dat de wereld
is veranderd. Internationaal was 2020 een jaar van
ongekende doorbraken. Ik noem er vier.

Op 2 december stemde de CND, de Commission on
Narcotic Drugs, van de Verenigde Naties met een nipte
meerderheid vóór een advies van de Wereld gezondheids–
organisatie en schrapte cannabis van Lijst 4 van het
Enkelvoudig Verdrag inzake Verdovende Middelen. Een
mijlpaal met mondiale implicaties. Voor het eerste
erkennen de VN de medicinale waarde van de plant. Ook
in de VS werd geschiedenis geschreven. Bij de
verkiezingen van 3 november wonnen alle cannabis
voorstellen: een Green Sweep. Het aantal staten waar
cannabis volledig legaal is bedraagt nu vijftien en er zijn
33 staten met legale medicinale cannabis. De staat Oregon
de-criminaliseerde gebruik en bezit van álle drugs.

De steun van de Amerikaanse bevolking voor legalisering
bereikte een nieuw record in 2020: 68 procent. In 1969
was dat nog maar twaalf procent.

Op 4 december stemde het Huis van Afgevaardigden over
de MORE Act. MORE staat voor Marijuana Opportunities
Reinvestment and Expungement. Vrij vertaald: de ‘Cannabis
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Kansen, Herinvestering en Strafblad-schoonveeg Wet’. Een
meerderheid stemde vóór het voorstel. Een historische
mijlpaal, al maakt de wet weinig kans in de Senaat.

Terug naar Nederland. Eén ding is duidelijk: de VVD heeft
de sleutel in handen wat cannabis betreft. En ook daar zijn
positieve signalen. Greetje Bos, voormalig officier van
justitie en nu VVD wethouder in Breda heeft, in haar eigen
woorden “anderhalf jaar lopen leuren” met een Masterplan
tegen drugscriminaliteit. Speerpunt is het volledig
legaliseren van cannabis.

Haar missie resulteerde in een amendement op het
verkiezingsprogramma van de VVD. Tijdens het digitale VVD
congres op 12 december kreeg dit amendement 41% van
de stemmen. Niet voldoende, maar duidelijk is dat een flink
deel van de VVD wil legaliseren.

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan, op 17 maart.
En die zijn deze  keer extreem belangrijk voor onze
branche. Daarom werken we met andere organisaties en
bonden, zoals de BCD, het VOC en de Cannabis-Kieswijzer,
aan een grote campagne om de cannabisconsument naar
de stembus te krijgen.

Er komt een Nationale Cannabis Krant en we verspreiden
op ruime schaal posters, buttons en ander
campagnemateriaal. Houdt de vernieuwde PCN website,
de PCN WhatsApp-groep en ons Twitter account @InfoPCN
in de gaten voor het laatste nieuws.

Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat we als
coffeeshopondernemers meer de nadruk gaan leggen op
wat ons bindt en op het doel dat we allemaal nastreven:
op een normale manier onze winkel kunnen runnen, met
legale, schone producten. Zoals een bestuurslid het tijdens
een vergadering zei: we moeten liever voor elkaar zijn en
elkaar meer steunen.

Ik wil iedereen bedanken die zich in het afgelopen jaar voor het PCN heeft ingezet en in het

bijzonder Dick van Haaren, die na negentien jaar afscheid heeft genomen als bestuurslid. Laten

we hopen dat een nieuwe generatie bestuursleden de leegte kan vullen die na het vertrek van dit

PCN icoon is ontstaan.
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PCN bestuursvergadering in Eindhoven 

PCN Nieuwjaarsbijeenkomst bij Bosvreugd in 
Tilburg, uitreiking Koos Zwart Award aan
Jan Filedt Kok, presentaties van mr. John Roozen,
André Beckers, Nicole Maalsté en Wil Oomen.

Ingelaste PCN ledenvergadering in Vianen.

Kabinet maakt bekend dat coffeeshops nog 
dezelfde dag moeten sluiten en herroept dit 
besluit binnen 24 uur.

PCN bestuursvergadering in Apeldoorn. 

PCN bestuursvergadering in Haarlem.

PCN bestuursvergadering in Eindhoven / 
via Skype.

PCN bestuursvergadering in Eindhoven / 
via Skype.

Ingelaste PCN bestuursvergadering in
Eindhoven / via Skype.

PCN bestuursvergadering in Eindhoven / 
via Zoom.

Algemene Ledenvergadering PCN en Meet &
Greet bij Bosvreugd in Tilburg, met presentaties
van August de Loor en Gerrit Jan ten Bloemendal
over Werkgroep X.

Kabinet maakt bekend dat coffeeshops vanaf
15 oktober om 20.00 uur moeten sluiten, ook
voor afhaalverkoop.

26 oktober: PCN bestuursvergadering in 
Eindhoven / via Zoom.

PCN bestuursvergadering in Eindhoven / 
via Zoom.

Korte ingelaste PCN bestuursvergadering in 
Eindhoven / via Zoom.

Loting voor de telers voor de wietproef.

PCN bestuursvergadering in Eindhoven / 
via Zoom.

HET VERENIGINGSJAAR
IN VOGELVLUCHT
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Jan van Piekeren
is zanger, muzikant,
columnist, Utrechtenaar
én part time budtender
bij coffeeshop De Steeg in
Woerden. In onderstaande
column beschrijft hij de
impact van het kabinets-
besluit van 15 maart 2020
om de coffeeshops nog
diezelfde avond te sluiten
én het binnen 24 uur
terugdraaien van dat
besluit. 

Dee Day
door Jan van Piekeren

Net als iedereen in de culturele hoek, lijkt ook mijn agenda
op het aankomstbord op Schiphol. We zouden dit voorjaar
en deze zomer alle kanten opvliegen, om onze voor–
stellingen te doen. De vluchten staan nog steeds op het
bord maar zijn allemaal geannuleerd. De agenda is leeg.
Natuurlijk is het balen, dat ik na dertig jaar aanmodderen

eindelijk op het punt sta om door te breken en dan krijgen
we deze ellende. Toch mag ik niet klagen.

Bevriende coffeeshop
Veel van mijn collega’s hebben de formulieren om de ZZP-
ondersteuning te ontvangen al ingevuld, om de volgende
huur te kunnen betalen. Ik heb wat dat betreft ongelofelijke
mazzel. Tijdens de financiële crisis lag ik als artiest al aan
het gas, dus ben ik, anderhalve dag in de week, gaan
werken bij een bevriende coffeeshop. Zo was de huur, de
ijskast en de personeelskorting geregeld en kon ik
zorgeloos werken aan mijn eindeloze roem. Ook nu heb ik
een bescheiden inkomen met de uren die ik in de shop kan
werken.

Ik zeg mazzel omdat het er eerst heel anders uitzag. Toen
op 15 maart, om half zes werd beslist dat om zes uur alle
Horeca, inclusief coffeeshops, dicht moest zijn, kwam ook
mijn huur in gevaar. Dat laatste half uur zal ik nooit meer
vergeten; er werd geschiedenis geschreven. De rijen die
voor alle coffeeshops in Nederland ontstonden waren niet
te beschrijven. Het leek wel Rusland voor de val van het
ijzeren gordijn. Misschien wel een kwart miljoen cannabis–
liefhebbers waren overal in het land op de been om de
eerste week quarantaine wat dragelijker te maken,
waaronder ook veel medicinale gebruikers.
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D-Day 
voor cannabis

regulatie

Eindelijk kon de overheid zien hoeveel verant–
woordelijkheid de gemiddelde coffeeshophouder al die
jaren had genomen om het gedoogbeleid te doen
slagen.

Flyers en visitekaartjes
Maar gebeurde nog meer. Door allerlei types werden
flyers en visitekaartjes uitgedeeld aan de wachtende
menigte, om meteen na zes uur de hele handel de
illegaliteit in te sleuren. Eindelijk kon de overheid zien
hoeveel verantwoordelijkheid de gemiddelde coffee–
shophouder al die jaren had genomen om het
gedoogbeleid te doen slagen. Met de winkel en de
klanten is helemaal niks mis, ook al moet Hans Kazan
worden ingevlogen om de voorraad de winkel in te
goochelen.

Ze zijn zich helemaal rot geschrokken in Den Haag. Ik
denk dat Madeleine van Toorenburg, van het CDA , die
het tot haar roeping heeft gemaakt om alle
coffeeshops te sluiten, ‘s middags nog champagne
heeft opengemaakt om haar overwinning te vieren, om
daarna met eigen ogen te zien wat er gebeurt als ze
echt dicht zouden gaan.

45 jaar strijd voor erkenning
De echte overwinning kwam de volgende dag. Rutte
kondigde aan dat de horeca lockdown niet gold voor
de coffeeshops. Natuurlijk, geen bakjes koffie en
gezelligheid aan de bar, maar alleen nog afhalen
volgens RIVM richtlijnen. De winkel mocht open
blijven. Een wonder. Na bijna 45 jaar strijd voor
erkenning is de coffeeshop binnen één dag thuis. Niet
bij justitie maar bij volksgezondheid. Niet bij de horeca,
die de shops bijna een halve eeuw met de nek hebben
aangekeken, maar bij de drogist en de apotheek.

Ik klap niet voor mezelf, dat zou belachelijk zijn.
Klappen voor mijn collega’s in alle coffeeshops, die
ervoor zorgen dat de lontjes niet te kort worden, moet
wel kunnen. Zij staan aan het tweede front om ervoor
te zorgen dat er straks in de blijf van mijn lijf huizen
niet een groter beddentekort is dan op de IC’s.
Collega’s die zorgen voor dat stukje comfort na een
chemokuur, goed slapen of het aankunnen van de
volgende Netflix-serie.

15 maart 2020 zal de geschiedenis in gaan als D-Day
voor cannabisregulatie. Onze leiders hebben met eigen
ogen gezien dat sluiten nooit meer een optie kan zijn.
En mocht mevrouw Van Toorenburg na deze crisis
zeggen dat het anders was die 15e maart, dan hebben
we in ieder geval de foto’s nog.
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Het Amerikaanse tijdschrift High
Times maakt bekend ‘voorlopig’ te
stoppen met productie van het blad
op papier; de editie van april is
waarschijnlijk de allerlaatste. In

Colorado overlijdt Charlotte Figi (13), ‘het CBD-meisje’.
Ze speelde een sleutelrol bij de verandering van het
beeld dat Amerikanen hebben van medicinale cannabis. 

De Amerikaanse auteur Doug
Fine publiceert ‘American Hemp
Farmer’, over de bloeiende
hennepindustrie en zijn eigen
ervaringen als hennepboer. In

november 2013 was Doug te gast bij het PCN, tijdens
een Meet & Greet bijeenkomst in Utrecht. In
Minneapolis overlijdt op 25 mei George Floyd tijdens
een gewelddadige arrestatie. Zijn dood leidt tot
heropleving van de Black Lives Matter protesten
tegen racistisch politiegeweld, in en buiten de VS. 

Op 25 juni overlijdt Dr. Lester
Grinspoon, die met zijn boeken
Marihuana reconsidered (1971) en
Marihuana: The Forbidden Medicine
(1993) een wetenschappelijke basis

legde onder de beweging voor legalisering van cannabis
in de VS en de rest van de wereld.

Bij de jaarlijkse HighLife Cannabis
Cup vallen opvallend veel Haagse
coffeeshops in de prijzen. Winnaar
van de Highlife Cannabis Cup 2020
is Dizzy Duck Den Haag met ‘White

Amnesia’. Coffeeshop Relax Amsterdam wint de Highlife
Hasj Cup 2020 met ‘Relax Balls’.
Op 28 juli sluit de inzendtermijn voor bedrijven die willen
gaan kweken voor de wietproef: ze hebben slechts zes
weken gehad om de vereiste papierwinkel in orde te
krijgen.

Op 23 januari
gaat de Chinese stad Wuhan in
lockdown. Een dag later worden in
Frankrijk de eerste drie mensen met
het nieuwe coronavirus in Europa 
geïdentificeerd.

Op 31 januari verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU.

Op 27 februari wordt bij een man in
Tilburg de eerste corona besmetting
in Nederland vastgesteld. 

Op 11 maart maakt de WHO bekend
dat officieel sprake is van een Covid-
19 pandemie. De wereld gaat in
lockdown. Spannabis, Europa’s
grootste cannabis en hennepbeurs,

wordt op het laatste moment afgelast. Op zondagavond 15
maart maakt het kabinet bekend dat alle coffeeshops
binnen een half uur moeten sluiten, voorlopig tot 6 april.
Het besluit wordt binnen 24 uur teruggedraaid: de shops
mogen weer open, maar alleen voor afhaalverkoop.
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Het jaar van
maand tot
maand
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HighLife Cannabis Cup, White Amnesia van Dizzy Duck,
Den Haag.



Op 28 augustus verlaat Johan van
Laarhoven de gevangenis van
Vught, met enkelband. 
De Zuid-Afrikaanse regering pre–
senteert zijn wetsvoorstel om

cannabis te legaliseren. Volwassenen mogen 600 gram
wiet per persoon (1200 gram per huishouden) in huis
hebben en 100 gram op zak. Volwassenen mogen vier
bloeiende planten kweken (acht per huishouden). 

Daags voor Prinsjesdag lanceert het
VOC een alternatieve troonrede,
door Doede de Jong. Citaat: ‘Het
Nederlandse cannabisbeleid, ooit
pragmatisch en een voorbeeld voor

de wereld, heeft in de afgelopen twintig jaar groteske
vormen aangenomen. Het wietwanbeleid ondermijnt de
rechtsstaat en de grondwet; de wet Damocles geeft
burgemeesters buitensporige macht om panden dicht te
spijkeren en hele gezinnen uit hun huis te zetten.’

In het Zaanse dorpje Nauerna opent de volledig gerecon–
strueerde molen de Pauw, de enige werkende
‘hennepklopper’ ter wereld.
Op 30 september begint de uitzending van de zesdelige
documentaireserie ‘Cannabis’ over de geschiedenis van de
coffeeshop bij de KRO-NCRV. Dezelfde dag doet de politie
een grote inval bij Kulu Trading, de oudste groothandel voor
vloei, tips en andere rokersbenodigd–heden van Nederland. 
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Op 13 oktober kondigt het kabinet
aan dat gebruik én bezit van
softdrugs tussen acht uur ’s avonds
en zeven uur ‘s morgens verboden
wordt, in het kader van de corona

maatregelen. De volgende dag wordt het nieuwe verbod
alweer ingetrokken, na kritiek van o.a. professor Jan
Brouwer. Hij legt uit dat gebruik van drugs niet verboden
is in de Opiumwet. Bezit is dat wel, maar maximaal vijf
gram cannabis wordt gedoogd, maar is dus formeel al
verboden. Justitieminister Grapperhaus schrijft vervolgens
aan de Tweede Kamer dat het gedoogbeleid niet geldt voor
consumenten, alleen voor coffeeshopondernemers.
NRC/Handelsblad concludeert: ‘Als wietconsument moet je
maar hopen op de stand van het opsporingsbeleid - op de
prioriteit van de dag dus, zoals nu blijkt.’

Op 3 november vinden de Ameri–
kaanse verkiezingen plaats; Joe
Biden verslaat zittend president
Donald Trump. Wat cannabis betreft
is er sprake van een Green Sweep:

alle ballot initiatives, wetsvoorstellen vanuit de bevolking,
over cannabis krijgen een meerderheid. Het aantal volledig
legale staten stijgt naar vijftien, het aantal staten met legale
medicinale cannabis naar 33. Oregon gaat op de Portugese
tour en decriminaliseert gebruik en bezit voor persoonlijk
gebruik van álle drugs.

Op 2 december schrijft de CND, de
Commission on Narcotic Drugs, van
de Verenigde Naties geschiedenis.
De commissie stemt vóór een
advies van de Wereldgezondheids–

organisatie (WHO) en schrapt cannabis van Lijst 4 van het
Enkelvoudig Verdrag inzake Verdovende Middelen.
Daarmee erkennen de VN voor het eerst in hun bestaan de
medicinale waarde van cannabis.
Op 3 december vindt de loting van de telers voor
dewietproef plaats.
Op 4 december stemt het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden, vergelijkbaar met onze Tweede Kamer,
vóór de MORE Act, de Marijuana Opportunities
Reinvestment and Expungement Act. Deze wet legaliseert
cannabis op landelijk, federaal niveau. De kans dat de wet
ook door de senaat komt is niet groot, maar het signaal
aan de nieuwe regering van Joe Biden is helder: stop het
cannabisverbod. 

Op 19 december vindt de HomeGrown Cup Home Edition
plaats.
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LID GEWORDEN IN 2020:
Coffeeshop Blue White, Den Haag Tradelinc BV, Dongen
Coffeeshop De Pijp, Zwolle Coffeeshop Kronkel, Nijmegen
Coffeeshop Sky, Breda Cannabas, Eindhoven
Coffeeshop Anna, Purmerend Coffeeshop De Jungle, Oss

Groningen (4)
De Medley, Groningen

Metamorphose, Groningen

Stichting Wiz-Art, Stadskanaal

TOV, Veendam

Friesland (2)
De Os, Leeuwarden

De Wit, Heerenveen

Overijssel (2)
De Pijp, Zwolle

Sky High, Zwolle

Flevoland (1)
Koffie en Dromen, Almere

Gelderland (3)
Power Flower, Apeldoorn

Columbus Cannabis Store, Harderwijk

Kronkel, Nijmegen

Utrecht (5)
Notos / Stichting Darius, Leerdam

Expresso (Othala BV), Mijdrecht

Gallery Colorado B.V., Utrecht 

’t Grasje, Utrecht

Hacas, Soest

Noord-Holland (16)
Anytime, Alkmaar

Greenhouse United, Amsterdam

Dampkring Haarlemmerstraat BV, Amsterdam 

Othala BV, Amsterdam

Sensi Seed B.V., Amsterdam

Best Friends, Amsterdam

Splif, Beverwijk

De Poort, Enkhuizen

Birdy, Haarlem

Maximillian, Haarlem

uTurn, Haarlem

Willy Wortel Sensimillia, Haarlem

De Verdamper, Heerhugowaard (erelid)

De Groene Gaper, Hoofddorp

Anna, Purmerend

Splif, Purmerend

Zuid-Holland (14)
Blue White, Den Haag

Simpel Minds, Den Haag 

Happy Smile, Den Haag

De Bovenstad, Gorinchem

De Vrolijke Gaper, Gorinchem

Quasi, Maassluis

Café Collosseum, Rotterdam

The Reef, Rotterdam

Tuda Fruta, Rotterdam

V.O.F. G. de Zwaan, Rotterdam

The 4 Floors, Rotterdam

Sonny Time BV / Out of Time, Rotterdam

Limonade Café Pasop, Schiedam

Spiegelbeeld, Vlaardingen

Noord-Brabant (18)
De Baron, Breda

Het Paradijs, Breda

Pax, Breda

Sky, Breda

Chip ’n Dale, Den Bosch

Expres’zo, Den Bosch

Meetpoint, Den Bosch

Tradelinc BV, Dongen

Cannabas, Eindhoven

Eurogarden, Eindhoven

High Times, Eindhoven

New Wave, Eindhoven

Pink, Eindhoven

De Jungle, Oss

De Muze, Tilburg 

The Grass Company, Tilburg 

Toermalijn, Tilburg 

Noorderlight X, Etten-Leur

Limburg (4) 
Mary Jane, Maastricht

Skunk, Sittard

De Hobbit, Weert

Paradox, Weert
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OVERZICHT NIEUWE LEDEN 2020 
EN LEDEN PER PROVINCIE
Het PCN heeft zeventig leden in 38 steden, verdeeld over tien provincies.
Zij vertegenwoordigen in totaal 82 coffeeshops, in 37 Nederlandse steden,
ruim een derde van alle 102 coffeeshopgemeenten in ons land.

Leden per provincie

Evert de Verdamper, 
erelid van het PCN.
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Uitgave Platform Cannabisondernemingen
Nederland (PCN), juni 2020
Samenstelling en tekstredactie: Derrick Bergman

Eindredactie: PCN bestuur

Vormgeving: Ger Gosen Waalre

Foto’s: Derrick Bergman / G0NZ0 Media, De Os - Leeuwarden, PINK - Eindhoven, Doug Fine, Steef 

Fleur, High Times, Rens Hoppenbrouwers, Bob Rootsman, Strange Art.

Platform Cannabisondernemingen Nederland

Varenstraat 1

5644 PR  Eindhoven

Website: www.platformcannabis.nl

Mail: secretariaat@platformcannabis.nl

COLOFON
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