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door ir. W.E. van Dalen 

'Drugs: het einde?' Themabundel van het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA. Den Haag, 1983. 
Prijs f 10,-* 
Deze bundel wordt besproken door ir. W. E. van 
Dalen, preventiefunctionaris bij het Consultatieburo 
voor Alkohol en Drugs-Drenthe. 

Drugs: het einde? 
Het zal er na lezing en bestudering van de themabundel 'Drugs: het einde?' van het 
Wetenschappelijk Instituut van het CDA voor menige lezer niet gemakkelijker op 
zijn geworden om een standpunt over deze problematiek te bepalen. 

cnerzijds draagt de bundel te weinig sys
tematisch informatie aan (het is een men
gelmoes van opinies en feiten) en ander
zijds komen er teveel uiteenlopende me
ningen in voor. Ook ontbreekt er een 
goede structuur in de bundel om als lezer 
de draad van het verhaal goed te kunnen 
vasthouden. Wat bovendien opvalt, is dat 
de auteurs van de bundel bijna allemaal 
zijdelings met de problematiek te maken 
hebben. Ds. Wouters van de Stichting de 
Regenboog uit Amsterdam is de enige 
die in zijn werk specifiek met de drugpro
blematiek te maken heeft. 
Er wordt over zware onderwerpen 
gesproken zoals vrije hero'ineverstrek
king, methadon, over soft drugs, dwang
behandeling etc. waarbij ik betwijfel of 
de auteurs gezamenlijk wei voldoende 
potentieel in huis hebben (met name ook 
praktische know-how) om de bundel vol
doende gewicht te kunnen geven. 
In de bundel is ook een verslag opgeno
men van twee gesprekken tussen de au-

teurs. Door dit verslag ontstaat er meer 
structuur in de materie. De vragen die 
door de samenstelster van de bundel, 
mevr. Timmerman-Buck, aan de auteurs 
worden voorgelegd, zijn duidelijk en 
goed geordend. 
Voordat ik een aantal opmerkingen wil 
maken over de inhoud van de themabun
del als geheel wil ik in het bijzonder 
ingaan op de bijdrage van ds. Wouters. 
De reden hiervoor is dat hij in zijn bijdra
ge de belangrijkste centrale discussiethe
ma's uit de bundel op een oorspronkelij
ke en betrokken wijze beschrijft. De bij
dragen van de andere auteurs zijn meer 
informatief van karakter, minder be
schouwend en minder origineel dan de 
bijdrage van ds. Wouters. 

De bijdrage van ds. Wouters: een poli
tieke preek 
Wouters is een van de weinige auteurs 
die niet ver afstaat van de praktijk van de 
hulpverlening aan drugverslaafden. Niet 

* De thcmabundel 'Drugs: het einde')' kan worden tlesteld door overmaking van f IU,- naar giro 92782 van 
het CDA-secretariaat. dr. Kuyperstraat 5. 2514 BADen Haag. 
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aileen uit de lengte maar zeker ook uit de 
inhoud van zijn bijdrage blijkt grote be
trokkenheid met de drugproblematiek. 
Samengevat brengt Wouters de volgende 
zaken naar voren: 
- Bijbels gesproken is verslaving een 

kwaad; het is een macht die ons in haar 
greep probeert te krijgen. 

- De druggebruiker heeft recht op hulp; 
voor die hulp moet de samenleving 
zorg dragen. De oorzaken van drug
verslaving grijpen namelijk ook op de 
samenleving terug. We moeten als 
christen naast de verslaafde gaan 
staan. 

- Het drugbeleid moet a priori worden 
gebaseerd op het lot van de verslaaf
den en dient niet aileen gericht te zijn 
op vermin de ring van de las ten ervan 
voor de samenleving. 

- Alcohol is ook een drug; we Ieven in 
een drug taking society. Volgens Wou
ters zal er een soort volksbeweging 
moeten ontstaan die zich tegen het 
misbruik van allerlei drugs gaat keren. 

- Vrije verstrekking van hero"ine aan 
verslaafden is uit den boze evenals ge
dwongen opname en gedwongen be
handeling. 

- Verstrekking van methadon is onder 
bepaalde condities noodzakelijk. 

De bijdrage van Wouters is niet aileen 
een bewogen betoog van een pastor, 
maar voor alles een politiek betoog waar
in hij zich afzet tegen bepaalde ontwikke
lingen met betrekking tot het drugbeleid 
van de overheid. Hij werkt in een stad 
waar de drughulpverlening steeds sterker 
wordt gecentraliseerd en deels wordt ont
trokken aan het particulier initiatief. In 
de praktijk betekent dit dat het particu
Iier initiatief minder middelen en minder 
beleidsvrijheid krijgt om de hulp te geven 
die ze wenselijk acht. 
Wouters zet zich met name af tegen het 
beleid van de grote PvdA-fractie in Am
sterdam; dit beleid liikt primair te zijn 
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afgestemd op het doen verminderen van 
de ( niet geringe) las ten voor de samenle
ving die de drugproblematiek met zich 
mee brengt. De zorg voor de individuele 
verslaafde komt daardoor in het gedrang. 
Voor hen komt men met goedkopere 
grootschalige 'oplossingen', zoals metha
donverstrekking zonder veel voorwaar
den. Het verslavingsprobleem blijft op 
deze wijze wei bestaan maar de samenle
ving heeft er minder last van. 
Wouters is in zijn betoog tegen deze be
leidsontwikkeling onvoldoende conse
quent. Hij vreest enerzijds dat hierdoor 
de aandacht voor de nood van de ver
slaafde in het gedrang komt, maar ander
zijds wijst hij de grootschalige methadon
verstrekking niet systematisch van de 
hand. Zijn vrees lijkt niet verder te gaan 
dan de vrees voor beperkingen die het 
particuliere initiatief (waaronder De Re
genboog) van de overheid opgelegd 
krijgt. 
Hij zou zich naar mijn mening met even
vee) kracht moeten verzetten tegen het 
beleid dat de verslaving als verschijnsel 
min of meer accepteert maar de las ten 
(lees: kosten) niet meer wil dragen. 
Als Wouters verslaving een kwade macht 
noemt, zal hij dat ook moeten zeggen van 
de meeste vormen van methadonver
strekking. Methadonverstrekking is, zo
als Schippers het in zijn bijdrage aan de 
bundel stelt, een sociaal-economische 
therapie die de drugverslaafden verslaafd 
houdt. De opmerking van Wouters dat 
heroine de kick geeft en methadon de 
noodzakelijke stabiliteit (voor herstel), is 
misleidend. Methadon kan op de lange 
duur voor net zoveel onrust zorgen als 
hero'ine. Het hangt volledig af van de 
situatie van de betrokkene. 
Grootschalige methadonverstrekking 
past in de nieuwe beleidsfilosofie van de 
overheid die onlangs nog revolutionair is 
verwoord door de adviseur van de Am
sterdamse gemeenteraad dr. Cohen 
(Maandblad Geestelijke Volksgezond-
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heid. februari 1984) die het volgende 
stelt: 'Men zal moeten leren het verslaafd 
zijn van een persoon te accepteren, de 
persoon te helpen met deze verslaving 
om te gaan, door hem de gebruikte drugs 
te verschaffen en door hem in staat te 
stellen te beschikken over een stuk ver
beterde techniek, om de drugs te doseren 
en te gebruiken, metals doel de maat
schappelijke positie van de verslaafde zo
veel als mogelijk is te verbeteren·. 
Dit is de toonaangevende tendens van 
het grootstedelijk drugbeleid die op de 
langere duur voor een compleet ander 
voorzieningsstelsel zal gaan zorgen. Oat 
Wouters (en ook enkele andere auteurs. 
uitgezonderd de heren Van Andel en 
Knibbeler) zich onvoldoende afzetten te
gen deze tendens heeft te maken met de 
enorme druk die in Amsterdam en ande
re grate steden door duizenden verslaaf
den op de hulpverlening wordt uitgeoe
fend. In deze situatie is het bijzonder 
moeilijk vol te houden om principieel 
tegen de verslaving zelf te blijven vech
ten. Er ontstaat de behoefte om iedereen 
een beetje te kunnen helpen en daarin 
speelt de methadonverstrekking (en in 
vergelijkbare zin de vrije hero'inever
strekking) een belangri jke raJ. 
Mijn oplossing is niet om methadon op 
korte of middellange termijn volledig te 
weren. Oat is volstrekt onhaalbaar ge
worden. Methadon kan, op beperkte 
schaal toegepast, een functie hebben en 
houden. Belangrijk is wei dat het princi
pe wordt gehandhaafd om iedere vorm 
van verslaving in beginsel als onaan
vaardbaar te beschouwen. 
De hulpverlening zal dan ook in principe 
op doorbreking van de verslaving gericht 
moeten blijven en op dit criterium moe
ten worden beoordeeld. Dit betekent 
niet dat allerlei vormen van onvoorwaar
delijke maatschappelijke hulp ongewenst 
zijn. Ook deze hulp moet echter gedra
gen worden door het principe de versla
ving op kortere of langere termijn te 
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willen doorbreken. 

Een tweede opmerking die ik over de 
bijdrage van ds. Wouters wil maken be
treft zijn opmerking over de alcoholpro
blematiek. Hij pleit voor een soort natio
nale vernieuwingsbeweging tegen drank 
en allerlei andere drugs. Op allerlei ter
reinen (politick. vakbond. onderwijs) zou 
men zich meer bewust moeten worden 
van de overheersende invloed van onze 
drug taking society. 
Zelf ben ik somber gestemd over zo'n 
soort volksbeweging. In de eerste plaats 
omdat het me te zeer doet denken aan de 
tot nu toe vruchteloze pogingen van de 
geheelonthoudersbewegingen om met 
nationale acties en dergelijke de grate 
toename van de drankconsumptie in ons 
land na ± 1960 tegen te gaan. Ons land 
loopt niet meer warm voor grate anti
middelencampagnes. Die gaan over de 
hoofden van het publiek heen. In de 
tweede plaats verwacht ik niets van zo'n 
beweging omdat ooze economic te zeer 
afhankelijk is van de alcohol-, tabaks- en 
medici jneninkomsten. 
Voor te vee! instellingen betekent minder 
alcohol een aanslag op de portemonnee 
(drankindustrie, horeca, sportkantines, 
sociaal-cultureel werk, en last but not 
least de nationale overheid die jaarlijks 
ruim 1.5 miljard aan alcolholbelasting 
ontvangt). In het betoog van Wouters en 
zeker ook in dat van de andere auteurs 
mis ik deze economische factor. De au
teurs hadden mijns inziens kunnen wij
zen op de inconsequentie van het beleid 
van de nationale en gemeentelijke 
overheden. Enerzijds heeft men steeds 
minder over voor de drugverslaafden en 
anderzijds wil men steeds meer ver
dienen aan de opbrengst van de verkoop 
van vertrouwde drugs als alcohol en 
tabak. 
De bijdrage van Wouters heeft mij ge
prikkeld tot enig commentaar. Van expli
ciet positief commentaar is nog weinig 
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sprake geweest. Toch heb Ik dat zeker 
wel. Oat geldt met name voor de aanspo
ring die hij doet om de verslaafde als 
naaste te blijven zien, om hem te helpen 
met aile mogelijkheden die ons ter be
schikking staan. En daarom moeten men
sen als Wouters blijven ageren tegen be
leidsontwikkelingen die slechts ingege
ven lijken te zijn door economische mo
tieven. 

Overige opmerkingen over de bundel: 

Accentverschuiving doelstelling over
heidsbeleid 
Zoals reeds bovenstaand is aangegeven 
wordt in de bundel informatie gegeven 
(o.a. door de heer Koetje) over de ver
schuiving van het overheidsbeleid met 
betrekking tot de drugproblematiek. Het 
doorbreken van de verslaving geldt niet 
meer als eerste prioriteit maar het verbe
teren van het maatschappelijk en licha
melijk functioneren van de verslaafden. 
Het is me opgevallen met welk een ge
mak over dit onderdeel wordt gepraat en 
hoe weinig men in de discussie ingaat op 
het verzet van de heren Knibbeler en 
Van Andel. Deze beide heren voeren 
echter te weinig argumenten aan, wellicht 
omdat ze te ver afstaan van de problema
tick. Zander in herhaling te willen vallen, 
wil ik door middel van het noemen van 
een mogelijke consequentie van deze ac
centverschuiving de betogen van Van 
Andel en Knibbeler ondersteunen. 
Het gebruik van heroine en andere 
zwaardere drugs zal door dit beleid een 
minder deviant en riskant karakter krij
gen. Hierdoor zal de afschrikking voor 
het gebruik minder groot worden waar
door de drempel om met allerlei drugs te 
gaan experimenteren lager wordt. Er zal 
minder druk vanuit de omgeving op de 
gebruiker van verslavende middelen wor
den uitgeoefend om te stoppen. Mijn 
vrees is dat door deze accentverschuiving 
bet gebruik van harddrugs niet afneemt, 
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in tegendeel er zal eerder sprake zijn van 
een toename. Oat de risico's voor licha
melijk en maatschappclijk verval welis
waar zullen afnemen vind ik een schrale 
troost. 

Aandacht voor preventie 
De informatie en discussie over preventie 
van het hard-drugprobleem in de bundel 
zijn weliswaar interessant maar getuigen 
bepaald niet van kennis van zaken. Men 
stoeit wat met de bekende thema's (voor
lichting etc.) maar in de praktische zin 
kunnen de auteurs de lezers weinig ver
der helpen. En dat is jammer want er zijn 
vele preventiedeskundigen in Nederland 
(ik verwijs o.a. naar de afdeling Voor
lichting en Preventie van de Federatie 
van Instellingen voor Alkohol en Drugs 
in Bilthoven) die een goede inhoudelijke 
bijdrage aan de bundel hadden kunnen 
leveren. 

Vrijwilligers in de hulpverlening 
Over de kwaliteit van de hulpverlening 
en de verbetering daarvan worden een 
aantal zinnige en een aantal onzinnige 
dingen naar voren gebracht. Ronduit 
kwaad ben ik bijvoorbeeld op een op
merking van Koetje, die stelt: 'Het in
zicht is doorgebroken dat de hulpverle
ningswerkzaamheden te zeer werden ge
richt op het beeindigen van de verslaving 
en het verslavingsgedrag, los van de ach
tergronden en de redenen die tot het 
gebruik hebben geleid. De verslaafde 
valt gemakkelijk terug in oude leefwij
zen, op oude groepen en de scene ... etc.' 

Deze cliche-uitspraak getuigt van weinig 
kennis van en respect voor de vele in
spanningen die hulpverleners zich ge
troost hebben om verslaafden te helpen. 
Zander overdrijving zou ik de laatste zin 
van het citaat als volgt willen herschrij
ven: 'De verslaafde valt gemakkelijk te
rug in oude leefgroepen die hij ontmoet 
bij de methadonverstrekkingsposten'. 
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De heer Van Andel draagt heel wat 
steentjes bij in de discussie hoewel zijn 
deskundigheid op bepaalde deelterreinen 
mag worden betwijfeld. Zo denkt hij te 
gemakkelijk over het inzetten van vrij
willigers. 
Wouters legt in de discussie goed uit wat 
van vrijwilligers verwacht mag worden. 
Van Andel wil een beroep doen op wel
haast iedereen om maar op verslaafden af 
te gaan ('lk wil pleiten voor een spontane 
uitvoering van de bijbelse opdracht'). 
Even gemakkelijk wuift Van Andel de 
gedegen argumenten van Wouters tegen 
vrije hero'ineverstrekking van de hand. 
Van Andel wil bijna onvoorwaardelijk 
met vrije hero'ineverstrekking gaan expe
rimenteren. 

De softdrugs 
De softdrugs doen ook in de bundel weer 
het nodige stof opwaaien. Bekend is dat 
deze discussie a! vele jaren aan de gang is 
terwijl het gebruik van softdrugs in Ne
derland 'rustig' zijn weg is gegaan. 
De laatste tijd komt men er meer en 
meer achter dat het gebruik van softdrugs 
niet zonder risico is. De schadelijkheid is 
enerzijds te vergelijken met nicotine 
(longkanker) en anderzijds met alcohol 
(gemiddeld raakt zo'n 10% van de regel
matige gebruikers geestelijk afhankelijk 
van softdrugs; o.a. naar gegevens van de 
bekende Addiction Research Foundation 
in Canada). Het onderscheid tussen de 
sterk verslavende harddrugs en de vee! 
minder verslavende softdrugs is alge
meen bekend in Nederland. De toename 
van het gebruik van drugs als coca'ine die 
qua mate van schadelijkheid ergens tus
sen softdrugs en heroine in liggen, ver
troebelt het beeld een beetje. Als men 
zich onvoldoende bewust is van de risi
co's van de diverse drugs is de overgang 
van softdrugs naar middelen als cocaine 
gemakkelijk gemaakt. Met name ook 
door de verstrengeling van de afzetmark
ten van al deze drugs blijven de risico's 
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van soft-drugsgebruikers om met hard
drugs in contact te komen op bepaalde 
terreinen duidelijk aanwezig. Over deze 
meer recentere ontwikkelingen treft de 
lezer in de bundel weinig informatie aan. 
De heer De Hoogh geeft in zijn bijdrage 
een goede beschrijving van de problemen 
waarvoor de autoriteiten zich gesteld zien 
ten aanzien van bet vraagstuk van het 
zogenaamde huisdealerschap met betrek
king tot softdrugs. In de discussie bier
over komt men niet vee! verder dan een 
herhaling van standpunten. 
Je kunt je afvragen of niet iedereen op dit 
moment tevreden is met bet huidige 
strafrechtelijke soft-drugsbeleid. De ge
bruiker kan zich zijn middelen gemakke
lijk verschaffen, de dealers strijken een 
flinke winst op, de gemeentelijke autori
teiten houden een oogje in bet zeil en de 
nationale overheid hoeft zich niet a! te 
zeer te schamen tegenover haar internati
onale verdragspartners. 
Tach blijft de politick zich druk maken 
over de inconsequenties in dit beleid die 
er zeker inzitten. In ieder geval komt er 
van de kant van de gebruikers en de 
kleine dealers weinig oppositie. Die heb
ben hun genot en hun centen. Aileen de 
grate dealers zuchten onder de opspo
ringsactiviteiten van de politic en moeten 
af en toe hun kostbare buit in zee gooien 
als de kustwacht te dichtbij komt. 
Maar met de grate dealers heeft immers 
niemand medelijden? 


