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In de Spanning van mei hielden Remine Alberts en Hans Bakker een 

pleidooi voor het uit het strafrecht halen van harddrugs. Bart Buitinga 

en Bernadet Colasse dienden hen in juni van repliek. Deze maand laat 

Kamerlid Jan de Wit zijn licht erover schijnen. 

Harddrugs niet 
•• vriJgeven 

Remine Atberts en Hans Bakker 
bevinden zich daarmee in goed 
gezelschap. Oud-president van 
de rechtbank in Amsterdam Gi
solf deed dat al ruim een jaar 
geleden en on langs stelde de 
president van de rechtbank in 
Maastricht, de heer Lampe, de
zelfde vraag. 
Ik ben ervoor dat we onder
scheid blijven maken in de aan
pak van het drugsprobleem tus
sen softdru gs en harddrugs. 
Ik ben voorstander van het lega
li seren van de softdrugs. Soft
drugs worden nu al gedoogd in 
ons land doordat ze verkrijgbaar 
zijn in coffeeshops. Die moeten 
dan wel voldoen aan allerlei 
voorschriften. Zo mogen ze niet 
verkopen aan minderjarigen, er 
mag geen alcohol geschonken 
worden, ze mogen niet te dicht 
bij een school zijn enz. Maar het 
vreemde doet zich voor dat 
de aanvoer van softdru gs nog 
steeds verboden is. De voordeur 
is dus gelegaliseerd, maar de 
achterdeur niet. Legali seren van 
softdru gs betekent dat je ook de 
achterdeur regelt. Dat kan ge
makkelijk door het kweken van 
wiet onder controle en toezicht 
van de overheid te brengen. Dus 
all een nog door de overhe.id 
goedgekeurde wiettelers m 
combinatie met de plicht voor 

coffeeshophouders om slechts 
die wiet te verkopen. Het voor
deel van deze regu lering is dat 
de overheid in vloed heeft op de 
plaats waar de hennep wordt ge
teeld (tegengaan van overl ast en 
ris ico's), daar accijns op kan 
heffen en ook de kwaliteit van 
de wiet kan beïnvloeden bij
voorbeeld door het zogeheten 
THC-gehalte (de werkzame 
stof) te bepalen. Door het steeds 
hogere THC-gehalte gaan soft
drugs steeds meer lijken op 
harddrugs. 
Dat wil niet zeggen dat ik geen 
gevaren zie aan het gebruik van 
softdru gs. Die zijn er wel dege
lijk. Maar net als bij alcohol en 
tabak zullen we ook bij soft
drugs een bele id moeten voeren 
dat geri cht is op ontmoedi ging 
(van vooral de jongeren) . 
Harddrugs moeten we ni et vrij 
geven. Anders dan bij softdru gs 
is er alle reden om harddrugs in 
het strafrecht te houden en niet 
over te gaan tot het invoeren van 
staatswinkels waar ze vrij ver
krijgbaar zijn. De schadelij ke 
werking van harddrugs is groter 
dan die van softdru gs. Of het nu 
gaat om XTC, heroïne of coca
ïne. Als inwoner van Heerlen 
zie ik dagelijks de ingrijpende 
gevolgen van verslaving aan dit 
soort middelen. Een grote groep 
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totaal verloederde mensen, al
leen nog op jacht naar drugs. Dat 
gaat gepaard met criminaliteit 
waar de doorsnee burger Jast van 
ondervindt. Staatswinkels zullen 
die criminaliteit niet verminde
ren. Want men zal toch nog 
steeds aan geld moeten zien te 
komen om de verslaving te be
vredigen. En als je als verslaafde 
niet werkt omdat je te zwaar ver
slaafd bent, ligt de oplossing die 
je kiest voor de hand: stelen of 
nog erger. De bepleite staatswin
kels zullen alleen maar nog meer 
wrakken opleveren! Dat moeten 
we niet wi llen. 

Mij gaat het voora l om de ver
woestende werking van de hard
drugs. Jui st vanuit het oogpunt 
van de volksgezondheid moeten 
we het gebruik van harddrugs 
blijven tegengaan. Wat mij 
betreft moet de nadruk daarbij 
liggen op het bestrijden van de 
handel en anderzijds moeten we 
blijven inzetten op het stoppen 
van het gebruik en terugbrengen 
van de vers laafde in de samen
leving. 
Op dat terre in zijn de nodige va
rianten aanwezig: van gedwon
gen behandeling via de rechter 
(de zogeheten strafrechterlijke 
opvang van verslaafd en) tot op
vang en begeleidi ng door parti 
culieren. 
Gratis verstrekking van heroïne 
moet volgens mij beperkt blij
ven tot de vers laafden die echt 
niet meer te helpen zijn . 
Juist het onderscheid tu ssen 
soft- en harddrugs wordt inter
nationaal steeds meer aanvaard, 
en zal op den duu r leiden tot 
aanpassi ng van de internationa
le verdragen die nu nog geba
seerd zijn op bestrijding van 
misbruik van drugs. 

Jan de Wit, Heerlen 
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