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ava?Wiegeht’s?Deutsch?
Deutsch?”, roept een jon-
gen inde schaduwvande
Wilhelminabrug. “Oh,
Nederlands?Willen jullie
eenzakjewiet?”Midden

opdedagzit de jongenmet vijf vrienden
aandeMaasboulevard inhet centrumvan
Maastricht.
De jongensvragen20euro. “Voor jou

veel, voormijweinig”, zegt eenvanhen.
Tweeminuten later, na enigonderhande-
len,wordtdewietmet tegenzinvoor 10
euroweggedaan.Een jongenmetontbloot
bovenlijf vouwthet elastiek vanzijnbroek
om,waarhij zijn voorraadverstoptheeft.
Alshij eenvandewietzakjes gepaktheeft,
valt zijnbezwetebuikweeroverdeblauwe
boksbroekheen.
Noggeen200meter verderwenkt een

man ineenbloemetjeszwembroekopeen
blauwe fiets.Hijmaakt een rookbeweging
met tweevingers aanzijn lippen.Volgme,
gebaarthij.Met zijn fiets indehandbeent
hij eenwoonwijk in,waarhij de eerste
steeg induikt.Uit zijnheuptasjehaalt hij
eenzakwiet. 50eurovoor5gram, zegthij
inhetFrans.Hij openthet zakje enduwt
het onderdeneus.Ruikmaar, het is goed
spul, verzekerthij.

Kinderlijk eenvoudig
Het is inMaastricht kinderlijk eenvoudig
omopstraatwiet te kopen. Sindsde invoe-
ringvandewietpasop 1meiheeft dehan-
del zichverplaatst vandecoffeeshopnaar
de straat. Slechts 15procent vandevoor-
maligeklantenvandecoffeeshopsheeft
zichgeregistreerd.Demeeste coffeesho-
phoudersmeldeneenomzetdalingvan90
procent. InheelLimburgzijn sinds 1mei
ruimvierhonderdmensenaangehouden
wegens illegaal dealenofhet kopenvan
wiet.
“Demeeste coffeeshops zijndicht”, ver-

tellende jongensonderdebrug.Eenvan
hen,met een rodezwembroekeneen
ringbaardje,wijst naar rechts.Daar liggen
dedrijvendecoffeeshopsSmokyen
Mississippi.Deeersteheeft rood-wit lint
gespannenvoorde loopplanknaarde
ingang. “Tijdelijk gesloten”, staat erook in
vier talen te lezenachterde ramenvan
coffeeshopEasyGoing indebinnenstad.
Voordedichte shopshangennu types

als deFransmanmetde fiets, die zo zijn
potentiële klantenherkent.Opdepleinen

spreekthij jonge toeristenaan.Alshij beet
heeft, loopthij eenvandezijstraten in, een
paarmeter voordeklantuit.
“Natuurlijkheb ikgeenwietpas”, zegt

eenvandedealende jongensonderde
brug.Hij is de enigeblankevanhet stel.Op
zijn armenprijken tatoeages. “Hoemoet ik
dannogwerkvinden?”De jongenskennen
deverhalen.Bij controlemoetencoffeesho-
phoudersde ledenlijst overleggenaande
autoriteiten. Zogebruiktedepolitie in
Bredade lijst omte checkenof ledennog

openstaandeboeteshadden.
DeMaasboulevard is voordrugsgebrui-

kers eenbekende locatie. “Dit is demeest
commerciëleplek”, zegt ookde jongenmet
het ringbaardje. “Maar ik zit hierniet altijd
hoor, ik gaooknaar school”, voegthij er
snel aan toe. “Ik ganietnaar school”, zegt
de jongen rechtsnaasthem. “Jekuntme
hier 24uurperdagvinden.”
Ookdepolitieweetwat er zichonderde

brugafspeelt. “Maarwekunnenniet 24
uurperdagopdezelfdeplek zijn”, zegt een
woordvoerder vanhet korpsZuid-
Limburg.Vroeg indemiddagopdeze
doordeweeksedag is er geenagent te
bekennen indebinnenstad.Dedealers
hebbenvrij spel.
Dewiet van 10 euroweegt 0,8 gram, laat

de eigenaar van een coffeeshopweten.Hij
wil nietmet zijnnaam indekrant.Hij pakt
dewiet vandeweegschaal enhoudthet in
zijn borsteligewalrussnor. “Gewonewiet,
niets speciaals.”Niet zo sterk als je bij hem
koopt, ennet iets duurder. Voor eengram
‘goede’ JackHerrer betaal je bij hem 11
euro.
Er zit éénklant inde coffeeshop, een

oudemanmet cowboyhoedenbruine, tril-
lende tabaksvingers.Alleenhierbinnen is

deprijs endekwaliteit vandedrugsgega-
randeerd. “Tochkopenveel vanmijnvroe-
gereklanten lieverop straat, dandat ze
zich registreren”, zegt de eigenaar.Decow-
boybeaamtdat, jeweet immersnooitwat
deoverheidmet je gegevensdoet.
“Alsmijnklantenniet snel terugkomen,

wordtdit een lijdensweg”, zegt de coffees-
hophouder. Zijnmaandomzet isnogmaar
5à 10procent vanwatdie voorde invoering
vandewietpaswas. Ende straathandel is
‘bij debeestenaf’. “Die gastjesbiedenheus
niet alleenwiet aan.Enerwordenminder-
jarigen ingezet.Die staanzoweerop straat
als zewordenopgepakt.”
OpdeMarktbij het Stadhuis staat de

Fransmanmetde fiets tegeneenboom
geleund.Hij spreekt een toerist in eenpolo
enmet een rietenhoedaan.Vervolgens
sluipthij deKleineGrachtop. In zijnkiel-
zogvolgt de jongen.Drieminuten later
staanzeweerophetplein.

In het contact met de straatdealers
hebben de verslaggevers zich bij
uitzondering niet bekendgemaakt.
Alleen zo konden zij een natuurlijk
beeld krijgen van de straathandel.

Sinds de invoering vandewietpas op 1mei heeft de handel
zich verplaatst van de coffeeshopnaar de straat. Ondanks
de vele arrestaties blijft het inMaastricht doodeenvoudig
omwiet te kopen.HaroKraak enMerijn vanNuland

Wietpas of niet, inMaastricht
gaat dehandel gewoondoor

‘Als mijn klanten niet

snel terugkomen,

wordt dit een lijdensweg’

COFFEESHOPHOUDER

Reportage Met invoering van pas verschuift het dealen van coffeeshop naar straat
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Acht doden bij
vliegtuigcrash
in Brazilië
InBraziliëzijnzaterdagbijeenvliegtuigcrash
achtdodengevallen.Onderdedodenbevindt
zichdetopmanvaneenvoedingsbedrijf.Het
kleinevliegtuigstortteneervlakvoorhetging
landenopde luchthavenvanJuizdeFora, in
de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais. De
oorzaak van het ongeval is nog niet gekend.
Aan boord van het toestel bevonden zich
leden van het voedingsbedrijf Vilma
Alimentos.Devoorzittervanhetbedrijf, zijn
14-jarigezoon,devicevoorzitterennogandere
managersoverleefdendecrashniet. (DPA)

Russisch
ruimtevaartschip
gekoppeld aan ISS
EenonbemandRussischruimtevrachtschip
is bij de tweede poging succesvol gekoppeld
aan het internationaal ruimtestation ISS
(International Space Station).Het bevoorra-
dingsruimtevaarttuig werd gekoppeldmet
behulp van een nieuw systeem, aldus het
Russische agentschap Ria Novosti. De suc-
cesvollekoppelingspogingvolgdenaeeneer-
stemislukte poging op 23 juli. In de tussen-
tijdwerd het vaartuig op een veilige afstand
gehoudendoorcomputersaanboord. (DPA)

Papoea-Nieuw-Guinea
opgeschrikt
door aardbeving
Papoea-Nieuw-Guinea is opgeschrikt door
een aardbeving van 6,6 op de schaal van
Richter. Er werd geen tsunami-alarm afge-
kondigd. Dat heeft het Amerikaans Geo-
fysischInstituutUSGSgemeld.Erisgeenmel-
dingvanslachtoffers.Deaardebeefdeop66
kilometer diepte en trof het eiland New
Ireland,op800kilometervanPortMoresby,
de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea.
Papoea-Nieuw-Guinea wordt regelmatig
getroffendooraardbevingen.Hetlandligtop
het raakvlakvan tektonischeplaten. (AFP)

Afghaanse districts-
gouverneur komt om
bij talibanaanslag
InAfghanistaniseendistrictsgouverneurin
deprovincieWardak,inhetcentrumvanhet
land, omgekomen in een door de taliban
opgeëisteaanslag.Ookzijnzoon,diebijhem
indeautozat,overleefdedeaanslagniet. Hij
overleed aan zijn verwondingen. "Ismael
Wafa,degouverneurvanhetdistrictChak,in
de provincieWardak,was opwegnaar zijn
bureau,samenmetzijnzoon,toeneengroep
vantaliban-opstandelingenhetvuuropende
op zijn auto", verklaarde een zegsman van
degouverneuraanpersbureauDPA. (DPA)

Amerikaansekerkweigerthuwelijk
tevoltrekkenomdatechtpaarzwart is
BRUSSEL — Eenpredikantvaneenbaptisti-
schekerkindezuidelijkeAmerikaansedeel-
staat Mississippi, heeft geweigerd om een
koppel in zijn kerk laten huwen omdat de
twee trouwerszwart zijn.
DeblankepredikantStanWeatherford,uit

CrystalSprings, legdeaandezenderABCuit
dat er nog nooit een huwelijk tussen twee
zwartenwerd voltrokken in de First Baptist
ChurchvanCrystalSprings,sindsdeoprich-
tingervan in 1883.
Kerkgangerszoudenermeegedreigdheb-

benomdepredikanttelatenoverplaatsenals
hij toelating zou geven voor de huwelijks-
plechtigheid van Charles en Te’Andrea
Wilson.Daaromheefthijhetkoppelvoorge-
steldomtetrouwenineenanderekerk inde
buurt,dievoornamelijkzwartegelovigentelt.
VolgensCNNkreeghettoekomstigeecht-

paarpasdeavondvoorhethuwelijktehoren
datde ceremonieop20 juli niet zoukunnen
plaatsvinden indekerkdiezij haddenuitge-
kozen.Uiteindelijkwerdhethuwelijkeendag
later ineenanderekerkvoltrokken.
“Ik wilde geen controverse binnenmijn

kerk en ik wilde niet dat de controverse op
het huwelijk van Charles en Te’Andrea zou
wegen”, citeert de krant Clarion Ledger de
predikant.
Maar ophef is er nu hoe dan ook. Beiden

waren dan wel geen lid vanWeatherfords
kerk,zenamenerwelgeregeldaandiensten
deel.Meerdereanderekerkgangerszijnver-
bolgen dat de pastor zich op sleeptouw liet
nemendooreen“kleinegroepmensen”bin-
nenhetgenootschap.

‘Een droevige zaak’
“IkbenkwaadopdeEersteBaptistischeKerk
vanCrystalSprings”,zegtCharlesWilson.“Ik
ben kwaad op die leden die zichzelf christe-
nen noemenmaar zich niet aan hun geloof
houden.”
Ookhet hoofd van deBaptistischeKerk

inMississippi,domineeJimFutral,veroor-
deeltdebeslissingvanWeatherford. “Dit is
niet de geest van onze kerk inMississippi.
“Dit iseenstapachteruit,dit iseendroevige
zaak.” (AFP/LD)

Amerikaankrijgt6.500dollarboete
voorverbodenbezoekaanCuba
BRUSSEL — Zachary Sanders (38) uitNew
York reisde veertien jaar geleden – hij was
toen 23 – zonder toestemming naar Cuba.
Sanders was leraar Engels in Mexico en
beslooteenpaarwekeninCubategaankij-
ken‘hoeeensocialistischlandindepraktijk
werkt’.Hijbenadruktdathij ‘geenaanhan-
ger is vandeCubaanse regering’.
De Amerikaanse overheid klaagde

Sanders aan omdat hij niet over de nodige
reisdocumenten beschikte, waarna een
jarenlange juridische strijd ontstond.
Zaterdagvielhetdefinitieveverdict:Sanders
moet 6.500 dollar (5.275 euro) boete beta-
len.

DeVerenigdeStatenleggenhunburgers
beperkingen op inzake reizen naar Cuba,
die passen in het vijftig jaar oude handels-
embargotegenhetcommunistischregime.
Debeperkingenendematewaarinzewor-
den gecontroleerd en bestraft varieerde
onderdeverschillendeAmerikaanserege-
ringen.
Sandershaddestijdsnietdevereistetoe-

stemming om naar Cuba te reizen. Een
Amerikaansedouanebeambterookonraad
toenSandersnaardeVSterugkeerdeviade
Bahamas zonder te verklaren dat hij op
Cubawas geweest. De douanier viste toen
een doos Cubaanse sigaren uit Sanders’
bagage, diehij niet hadaangegeven.
Hoewel het embargo nog altijd geldt, is

hetreisverbodnaarCubaonderObamawel
versoepeld. Binnen omkaderde reizen die
niet als vakantie zijn bedoeld, mogen VS-
burgers vandaag naar het eiland afreizen
en daar zogenaamde ‘people-to-people’-
contactenleggen.Naarhetstrandgaan,een
mojitodrinkenen ‘deCubaanse economie
bevorderen’magvooralsnogniet. (VK/LD)

OokDuitslandzegt
hulpRwandaop
BRUSSEL — Duitsland zegt een deel van
zijn ontwikkelingshulp aan Rwanda op.
Dat heeft minister van Ontwikkelings-
samenwerkingDirkNiebelaangekondigd.
Een recent VN-rapport beschuldigt

Rwanda ervan muitende Congolese sol-
datentesteunen.Diezijn inhetoostenvan
de Democratische Republiek Congo ver-
antwoordelijk voor geweld tegen de
Congolese bevolking. Ook de VS en
Nederlandhebbenhunlopendefinanciële
steun opgeschort. Rwanda loopt zo mil-
joenen euro’smis.
Zaterdagheeft inBrusseleengroepboze

Congolezen betoogd voor de Rwandese
ambassade, aan de Tervurenlaan in Sint-
Pieters-Woluwe. Daarbijbrakenrellenuit.
Depolitiemoestpeppersprayen traangas
gebruiken om enkele stenengooiers uit
elkaar te drijven. Twee betogers raakten
gewond, zei Ilse van deKeere van de poli-
tiezoneBrussel-Hoofdstad/Elsene.
Een man liep een gebroken linkerarm

op en een tweede raakte gewond aan zijn
linkerschouder. (DPA/BELGA)

● Een coffeeshop in deMaastrichtse binnenstad. Demaandomzet is doorgaans slechts 10 procent vanwat die voor de
invoering van dewietpaswas. En de straathandel is ‘bij de beesten af’. © TIM DIRVEN

VS leggen hun
burgers na 50 jaar
handelsembargo nog
steeds beperkingen op
voor reizen naar Cuba


