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PERSPECTIEF 

Weg met de Opiumwet! 
Onorthodoxe middelen vereist 

D66 zit in het slop. Waren er nu verkiezingen, dan zou de partij worden weggevaagd 
zoals dat destijds met DS70 is gegaan. Van de partijleiding komt geen kansrijk plan 
om uit dat slop te komen. Wel signaleerde Thom de Graaf de precaire situatie, tekent 
Boris Bouricius aan. Hij gelooft dat D66 met iets echt nieuws moet komen, een nieuw 
hot issue. De legalisering van 'drugs' bij voorbeeld oj, meer formeel, de ordelijke bu~ 
tenwerkingstelling van de opiumwet voor zover die betrekking heeft op genotmiddelen. 

N aast alcohol en tabak bestaan in 
de wereld nog talloze andere ge
notmiddelen zoals cannabis, opi-

door Boris Bouricius 
vergelijkbare wetgeving in. Een verbod 
dat niet in overeenstemming is met onze 

um, cocaïne en de vele middelen die daaruit worden bereid (exta
sy). Het gebruik ervan is bij ons wettelijk niet verboden. Dat is 
conform ons sociaal-liberale principe dat (mate van) gebruik een 
keuze is van het individu waaraan niet getornd mag worden. Tot 
het begin van de twintigste eeuw was ook de handel en productie 
niet aan regels gebonden. Onder druk van de Verenigde Staten 
heeft onze overheid toen echter een opiumwet opgesteld die alle 
productie, handel, import en export verbood. Onder dezelfde con
servatieve, fundamentalistische druk voerden ook andere landen 

F.EJ.(Boris) BOllricills is gepensioneerd hIlisarts en lid van de SWB-werk
groep Volksgezondheid. Hij was colllm,tist bij Hel Vrije Volk en GPD en pllbli
ceerde over bovenstaand onderwerp meermalen in het Algemeen Dagblad. 
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visie. 
De gedachte van onze voorvaderen was waarschijnlijk: we hebben 
al mensen die verslaafd zijn aan alcohol. Als we nu ook (handel in) 
opium en cocaïne als genotmiddel toestaan, krijgen we daar ook 
nog de last van opium- en cocaïneverslaafden bij. (Cannabis en de 
kwalijke gevolgen van tabak waren toen nog niet bekend.) Straks 
zijn te veel inwoners aan iets verslaafd. Terzijde: de Chinezen in 
ons land importeerden ook toen al op kleine schaal opium voor 
eigen gebruik, wat de autoriteiten tolereerden. 

Drooglegging 

Enige tijd later kondigden de VS onder reeds genoemde conserva
tieve druk de drooglegging af: alle handel in alcohol als genotmid
del werd verboden. Tegendruk vanuit de bevolking en het ont-
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staan van de maffia als zwarthandelaar en smokkelaar 
zorgden ervoor dat die maatregel kort voor de Tweede 
Wereldoorlog is teruggedraaid. Maar ook hedentendage is 
op vele plaatsen in de VS nog een plaatselijke droogleg
ging van kracht. Zoals te verwachten gaat die gepaard 
met krachtige zwarte handel en smokkel en gedoogbeleid. 
Na de Tweede Wereldoorlog verboden de Verenigde Naties 
onder dezelfde Amerikaanse invloed wereldwijd de ver
vaardiging van en handel in drugs als genotmiddel. Ons 
land heeft zich in internationale verdragen en interne 
wetgeving op een strikte toepassing vastgelegd. In dit 
keurslijf zitten we nog steeds gevangen. 
De sterke uitbreiding van het internationale verkeer van 
personen en goederen in de tweede helft van de vorige eeuw 
heeft twee gevolgen gehad: individuele personen kwamen 
tijdens hun verblijf elders met plaatselijke drugs in aanra
king en vonden het gebruik daarvan zo aangenaam, dat ze 
er de voorkeur aan blijven geven boven alcohol en/of tabak. 
Secundair gevolg: sluikhandel speelt hierop natuurlijk in en zorgt 
voor de aanvoer van deze uitheemse drugs, met als gebruikelijke ge
volgen: hoge prijzen en onzekere kwaliteit, toename aan activiteiten 
van politie en justitie en een opbloeiende criminaliteit. 

Verslaafden 

In brede kringen beseft men inmiddels dat iedere bevolking een 
aantal individuen kent die neigen tot (over- dan wel wan-) gebruik 
van genotmiddelen ten koste van hun gezondheid, sociale contac
ten en financiële middelen. Onder de eerder genoemde behouden
de invloed noemen we dergelijke mensen verslaafden: 'Verslaving 
is iets wat iedere mens bedreigt. De mens kan er niets aan doen 
als hij verslaafd raakt.' In sociaal-liberale kringen dienen dit soort 
veroordelende termen, die mensen in hokjes plaatsen, niet ge
bruikt te worden. Wij hanteren een ander mensbeeld waarbij het 
begrip 'wangebruik' beter past. In ons land is een openlijk gedoog
beleid ontstaan voor cannabis en een stilzwijgend gedoogbeleid 
voor andere drugs: handel en bezit van kleine hoeveelheden cocaï
ne en heroïne worden gedoogd. 
Volgens experts leggen douane en politie de hand op niet meer dan 
tien procent van de grote smokkelhandel in allerlei soorten drugs. 
Pakken zij handelaren op, dan nemen anderen hun plaatsen bin
nen de kortste keren weer in. Het is dweilen met de kraan open. 
Politie en justitie besteden naar schatting de helft van hun werk
tijd aan drugs. Een onaangename bijwerking is dat het respect 
voor de wet sterk is verminderd. De enigen die voordeel halen uit 
deze situatie zijn personen die aangeduid kunnen worden als maf
fia. Banken in Zwitserland en op de Bahama's bloeien dankzij 
deze praktijken. 

Maffia 

Ik ben van mening dat dit een accurate beschrijving is van de toe
stand in ons land en de gehele EU. Minachting voor de wet, poli
tie en justitie overbelast en gefrustreerd door het dweilen met de 
kraan open en een groot probleem van 'verslaafden' die alleen op 
criminele wijze aan voldoende geld kunnen komen voor hun drugs. 
Een oplossing zou kunnen zijn de drugs tegen redelijke prijzen 
beschikbaar te stellen. Deze oplossing is politiek niet gewild, van
wege de invloed van conservatieve kringen en de storm van kritiek 
die in het buitenland zou opsteken. Niet te verwaarlozen factor is 
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ook de lobby van het grote maffiageld die wel pap lust van de 
bestaande situatie. 
Het is dan ook de hoogste tijd voor een brede en open discussie bin
nen D66 over een sociaal-liberale visie op de Opiumwet. Wellicht 
zou de partij zich in haar programma voorstander moeten betonen 
van een ordelijke buitenwerkingstelling van Opiumwet en aanver
wante wetten, en opzegging van alle internationale verdragen 
dienaangaande. In plaats daarvan zouden productie, verwerking 
en handel van dergelijke genotmiddelen in wetgeving gereguleerd 
moeten worden ter bewaking van kwaliteit en bescherming van de 
jeugd. Met andere woorden: weg met de Opiumwet! 

Cetenttn censeo 

In de VS heeft de verkiezing van William Bush met zijn nage
streefde hervatting van het Star Wars-programma en zijn houding 
jegens de doodstraf nogmaals aangetoond hoe sterk de behouden
de groepering is. Wij Europeanen lopen daar braaf achteraan. 
Toch meen ik dat de omstreden voornemens die ik bepleit, in ons 
programma opgenomen moeten worden. We zullen erop moeten 
blijven hameren zoals Cicero dat deed met zijn beroemde 'Ceterum 
censeo' ('Verder oordeel ik dat.. .'). Bij mogelijke onderhandelingen 
over een nieuw Paars kabinet moeten we erop staan dat dit in het 
regeerakkoord wordt opgenomen. Zo niet, dan maar de oppositie in! 
Ik denk zelfs dat we met een dergelijke houding vele stemmen van 
waardevolle burgers zullen winnen en D66 weer zullen herstellen 
in haar positie als vernieuwende partij . • 
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