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Hoe misvattingen 
een monster baarden: 

De zogenaamde War on 

Drugs is niet van vandaag of 
gisteren. Hij werd in I968 
aangekondigd door Richard 
Nixon, kort voor diens aan-

honderd jaar 
drugsbestrijding 

begonnen blanke arbeiders 
deze collega's als onge
wenste concurrenten te 
zien. In racistisch ge-
kleurde termen werden de 

treden als Amerikaans pre
sident. In I 9 8 I hernieuwde 
Ronald Reagan de oorlog 
op voile kracht en sindsdien 
bulderen de kanonnen met 
het jaar aileen maar luider. 
Meer dan dertig jaar is al 
een respectabele periode. 
Maar veel van de wettelijke 
verboden op drugs stam
men al van het begin van de 

ERIK VAN REE 
Chinezen vaak verantwoor
delijk gesteld voor als on
gewenst ervaren verschijn
selen zoals prostitutie en 
gokken. In dit veranderde 
klimaat werd opium geher
waardeerd van een cultuur
gebonden roesrniddel tot 
het tijdverdrijf van een on
derwereld van hoeren, 
gokkers en vreemdelingen. 

Hier wordt de balans opgemaakt van honderd 
jaar drugsbestrijding waarbij het middel erger 

blijkt dan de kwaal. In de Verenigde Staten heift 

deze bestrijding onder meer geleid tot een 

aantal totalitair aandoende nevendfecten. 

De vraag doemt op ifhet in Nederland oak zo'n 

vaart zallopen. 

twintigste eeuw. We mogen dan ook niet van een epi
sode van bestrijding van drugs spreken, maar eerder 
van een historisch tijdperk. Gezien de hardnekkig
heid van het fenomeen en de grote betekenis ervan 
voor de internationale gemeenschap is er reden ge
noeg om ons af te vragen uit welke motieven de 
drugsbestrijding destijds is ontstaan, door welke zij 
in stand wordt gehouden, en waar zij op uit dreigt te 
!open. 

Een historische terugblik: het medische model 

De geschiedenis van veel thans gebruikte drugs gaat 
lang terug. Opium, gewonnen uit de papaver somni
Jerum, is al duizenden jaren bekend als pijnstiller. Na 
de zeventiende eeuw werd het roken van opium als 
genotmiddel dat een droomachtige roes opwekt 
populair in China. De regering verbood dit type ge
bruik, maar was niet bij machte het verbod te effec
tueren. Vanafhet midden van de negentiende eeuw 
emigreerden miljoenen 'koelies', eerst naar Zuid
Oost Azie, en daarna naar Australie, de Verenigde 
Staten en elders. De gewoonte van het opium 'schui
ven' reisde mee. 

Aanvankelijk waren de Chinezen welkom in de 
Verenigde Staten, als arbeiders in de spoorwegbouw 
en de mijnen. Doch in de laatste jaren van de negen
tiende eeuw verminderde het aanbod van werk en 

In I 909 verbood de Amerikaanse regering de rooko
pium . 

Ook in Europa werd opium al eeuwen gebruikt 
als verdovend medicijn . Hetdrankje 'laudanum' was 
wellichthet meest betrouwbare huisrniddeltje. In de 
negentiende eeuw veranderde er het een en ander. 
In I 8o6 werd eindelijk de voornaamste werk
zame stof in opium gelsoleerd: morfine. De cherni
sche industrie deed geleidelijk haar intrede en revo
lutioneerde de farmacologie . Gevolg was een snelle 
verbreiding van de toen nog vrij verkrijgbare apia
ten onder de bevolking als rniddel voor zelfmedi
catie. 

Deze verbreiding vond plaats in een volkomen 
gedereguleerde situatie. Wetenschappelijk onder
zoek naar juiste doseringen stand in de kinderschoe
nen. Het stand de farmaceutische industrie vrij elke 
bewering, inclusief aantoonbaar onjuiste, te doen 
over de vermeende geneeskrachtige effecten van op 
de markt gebrachte preparaten. Er waren geen ver
plichtingen aangaande etikettering. Bovendien kon
den de meeste armen zich geen arts veroorloven, 
zodat men geen idee had hoe de betreffende medi
cijnen op een verstandige wijze te gebruiken. 

Aangezien zeer frequent gebruik van opiaten 
makkelijk tot verslaving leidt ontstond er spoedig 
een aanzienlijke groep mensen die het niet of nau-
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welijks meer lukte hun kuur af te breken. Men reali
seerde zich dat de farmaceutische industrie op een 
onverantwoordelijke wijze met patienten om
sprong. In reactie ijverde de medische stand ervoor 
om opiaten voortaan alleen nog maar op dokters
voorschrift beschikbaar te Iaten zijn, een maatregel 
die de maatschappelijke uitzonderingspositie en 
macht van deze stand sterk bevorderde. 

Het idee om de opiumhandel te verbieden was 
vooral populair in de Verenigde Staten. De opium 
voor de Chinese markt werd hoofdzakelijk door de 
Britten aangevoerd vanuit door hen beheerde plan
tages in India. Opium werd daarom sterk met het 
kolonialisme geassocieerd. In dat licht is het niet ver
rassend dat juist de Verenigde Staten, als niet- (of 
nauwelijks) koloniale mogendheid en rivaal van 
oude machten als Nederland en Engeland, het voor
touw namen in de beweging tegen de opiumhandel. 
Men raakte een morele snaar en kon tevens goede 
sier maken bij de Chinese regering. 

Eenzelfde soort verhaal kan worden verteld aan
gaande cocai'ne. Het cocablad werd al eeuwen ge
kauwd door de indianen uit Bolivia en Peru. Het 
heeft een stimulerende en soms euforische werking. 
In I 86o lukte het Duitse chemici de voornaamste 
werkzame stof te isoleren. 'Cocaine' werd onmid
dellijk toegepast in de westerse geneeskunde, voor
namelijk voor locale anaesthesie. Daarnaast werd 
zij, net als morfme, verwerkt in huismiddeltjes, 
waarbij door onoordeelkundig gebruik vergelijk
bare problemen optraden. lnmiddels hadden Ne
derlandse ondernemers de heilzame plant naar Java 
overgebracht alwaar een bloeiend tweede wereld
centrum van de coca-verbouw ontstond. Naast 
Peru, waarvoor het een nationale industrie was, 
werden Nederland, Duitsland en Japan de grote in
dustriele producenten van cocaine. 

Tegen het einde van de negentiende eeuw begon 
men in Europa en de Verenigde Staten coca-extract 
te gebruiken als roesmiddel, door toevoeging van 
lage concentraties in drankjes. Coca-Cola, dat tot 
I 90 3 cocaine bevatte, is het bekendste voorbeeld. 
Hier en daar werd ook het snuiven populair. In het 
begin van de twintigste eeuw ontstond in Londen 
een der eerste moderne 'drug-scenes'. Door het 
grote publiek werd het nieuwe coke-gebruik vooral 
geassocieerd met vrouwen van losse moraal, werk
zaam in de entertainment sector van nachtclubs en 
danshallen - prostituees, danseressen en actrices 
en met losbandige Afro-Amerikaanse muziek. 

Motieven voor druasbestrijdina 
Twee factoren speelden al metal een hoofdrol in de 
bredere verbreiding van drugs in de Verenigde Sta
ten en Europa op het einde van de negentiende 
eeuw, namelijk de ontwikkeling van de chemische 
industrie en de economische en culturele interna
tionalisering. De westerse wereld kreeg te maken 
met nieuwe drugs, die zij voor een deel zelf produ
ceerde in haar geavanceerde fabrieken, en voor een 
deel meegenomen werden door mensen uit andere 
culturen die in de koloniale wereldeconomie op 
drift waren geraakt. Chemie en internationalisering 
zijn trouwens tot de huidige dag de twee voornaam
ste factoren in het bijna dagelijks groeiende assorti
ment van drugs. 

Onder druk van de Verenigde Staten, en na te
genstribbelen van Nederland en Engeland, werd in 
I 9 I 2 in Den Haag een eerste belangrijke internatio
nale overeenkomst gesloten, waarin niet-medisch 
gebruik van cocaine en opiaten werd verboden en, 
om dit te effectueren, werd besloten tot controle op 
handel en productie van deze stoffen. 

We zien in de decennia rond I 900 een aantal the
rna's opduiken, die tot vandaag karakteristiek zijn 
gebleven voor de drugsbestrijding. Allereerst is op
vallend de uitzonderlijk brede waaier van belangen 
en ideologieen die erbij betrokken waren. Er was 
sprake van een curieuze combinatie van anti-kolo
niale sentimenten en argwaan jegens gekleurde vol
keren. En terwijl het sommige drugsbestrijders 
erom ging de gezondheid van de sociaal zwakke klas
sen te beschermen tegen gewetenloze fabrikanten, 
waren de inspanningen van anderen eerder een me
tafoor voor hun afschuw van decadente moderne 
muziek en seksuele verwildering. 

De groeiende beweging tegen roesmiddelen was 
deels progressief gekleurd . De jaren I 89o tot I 940 
van de Amerikaanse geschiedenis worden aangeduid 
als de Progressive Era. Zij werden gekenmerkt door 
een toenemende controlerende en beschermende 
rol van de federale overheid. De bewegingen om 
roesmiddelen- ook alcohol en tabak- uit te bannen 
waren onderdeel van een streven naar volksver
heffing. Strijders tegen de roes hadden zich voor
heen tegen de slavernij verzet, en kwamen nu tevens 
op voor vrouwenkiesrecht, volksonderwijs en be
schermende arbeidswetten . Even spraakmakend 
was echter een christelijk-puriteinse factie, die het 
ging om de verdediging van een in haar ogen ge
zonde moraal en gezinsleven, en die de roes als sti
mulans voor de zonde beschouwde. Tot de dag van 
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vandaag vindt de bestrijding van drugs haar mede
standers over de voile breedte van het wereldbe
schouwelijke spectrum. 

Het tweede opvallende aspect van de drugsbe
strijding in deze vroege periode is de vanzelfspre
kendheid waarmee men de problematiek vanuit een 
medische invalshoek bekeek. Aileen de risico's op 
verslaving - en andere geestelijke en lichamelijke 
schade - telde. De gedachte dat gebruik van drugs 
ook als genotrniddel een legitieme functie heeft, was 
in de debatten voorafgaand aan de conventie van 
19 1 2 geen punt van overweging. Het alternatief om 
drugs legaal te houden doch onder een systeem van 
regulering te brengen werd daarom niet serieus 
overwogen. 

De term 'drug' betekent oorspronkelijk niet 
meer dan 'medicijn' . Vanuit dat oogpunt is gebruik 
van drugs voor recreatieve doeleinden dus per de
fmitie een vorm van misbruik. Omdat veel stoffen 
zoals cocai"ne en heroine thans ook als medicijn zijn 
verboden heeft zich een volledige betekenisver
schuiving voorgedaan, en betekent 'drug' in hun 
geval alleen nog maar 'roesmiddel'. Maar de oude 
betekenis blijft zichtbaar in de Amerikaanse term 
'drug abuse', die in essentie niet anders betekent 
dan 'oneigenlijk gebruik van medicijnen'. Het is 
daarbij in feite niet eens van belang of de recreatieve 
gebruiker zichzelf schade toebrengt. Ook als dat niet 
het geval is client toch van misbruik te worden ge
sproken. 

We stuiten hier op een paradox van het medische 
model: op het meest principiele niveau draait de 
zaak niet om gezondheid. Het model berust op een 
buiten-medische vooronderstelling. De grondstel
ling ervan, dat aileen gebruik als medicijn een legi
tieme functie van drugs is, is namelijk zelf geen me
disch maar een moreel uitgangspunt. In de praktijk 
kunnen westerse regeringen het zich niet veroorlo
ven om stoffen op een zwarte lijst te zetten onder 
loutere verwijzing naar de ontoelaatbaarheid van ge
bruik als roesmiddel. In de motivatie van verboden 
laat men deze eigenlijke grondgedachte dan ook 
achterwege, en verwijst slechts naar al dan niet 
reeele gezondheidsrisico's. Toch verraadt het mora
lisme zich niet. Men herkent het daarin dat de func
tie van de betreffende, mogelijk te verbieden stof als 
genotrniddel nooit in de afweging wordt betrokken, 
en dus impliciet voor irrelevant wordt verklaard. 

Het is de vraag waarom de westerse samenleving 
het gebruik van nieuwe drugs als genotmiddel bijna 
instinctiefheeft verworpen. Voor een deel is dit on-

getwijfeld een zaak van traditie. Alcohol was bij ons 
nu eenmaal ingeburgerd. Maar mogelijk speelt ook 
een ander aspect een rol. Ondanks de krachtige 
roesgevende werking zijn bier, wijn en gedistilleerd 
in de eerste plaats stoffen met een smaak. Wij kun
nen ons voorhouden dat we deze primair nuttigen 
als drank, en dat de roes een bijverschijnsel is. Dit 
geldt ook voor koffie, thee en tabak, ailemaal stoffen 
met een smaak en waarvan de roesgevende werking 
bovendien mild is. Een samenleving die als geaccep
teerde roesmiddelen alleen zulke stoffen kent die 
primair consumptiegoed in de engere zin van het 
woord zijn, is een samenleving die de roes kennelijk 
niet als waarde op zichzelf respecteert. In zo'n sa
menleving moeten mid del en waarvan de consump
tie aileen genoegelijk is wegens de roesgevende wer
king wel op wantrouwen stuiten. 

Wellicht is afkeer van de roes in de westerse sa
menleving traditioneel sterker dan elders vanwege 
de ideologische grondslagen waarop zij berust. De 
christelijke ideologie, in casu de Nieuwtestamenti
sche, kent een sterke afkeer van het lustprincipe. En 
interessant genoeg deelt zij deze afkeer met de mo
derne Verlichtingsgedachte waarin het rationele in
dividu wordt bewonderd - hij die met zijn verstand 
zijn irrationele driften onder de duim houdt. De 
christelijke en Verlichtingsideologieen zijn op veel 
punten als water en vuur, maar in een gedeelde af
keer van de roes komen zij samen. Dit gegeven zou 
trouwens ook mede verklarend kurmen zijn voor de 
opmerkelijk brede steun - van links tot rechts -
voor de bestrijding van drugs. Het is voor ons eigen
lijk vanze!fsprekend - nog voordat we gaan nadenken 
over mogelijk nadelige effecten - dat het een slechte 
zaak is jezelf in een roes te brengen zuiver om de 
roes. Dat kan geen zuivere koffie zijn . 

Het apocalyptische model 

Terwijl in het twintigste eeuwse Europa het medi
sche model in de omgang met drugs de overhand 
kreeg, domineerde in de Verenigde Staten een ander 
model waarin de morele vooronderstelling van de 
drugsbestrijding openlijker werd beleden. Ik zou 
het het apocalyptische model will en noemen. Het trad 
voor het eerst aan de dag in de omgang met cannabis 

indica - marihuana en hashish. 
Ook cannabis werd in de negentiende eeuw ge

bruikt in de reguliere geneeskunde. Het roken van 
wiet als genotmiddel vond in de Verenigde Staten 
pas ingang aan het begin van de twintigste eeuw. 
'Blowen' was een gewoonte van vooral Mexicaanse 
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landarbeiders werkzaam in zuidelijke staten zoals 
Texas en Louisiana. In de loop van de jaren twintig 
en dertig breidde het zich verder uit over hetland. 
Het verspreidde zich vooral onder marginale groe
pen zoals zeelui, circusartiesten, gangsters en met 
name zwarte jazzmusici. Het New Yorkse Harlem 
werd het centrum van een wietcultuur, waarin men
sen als Louis Armstrong een hoofdrol speelden. 

Cannabis was niet meegenomen in de conventie 
van I 9 I 2 zodat het, behoudens wetten op staatsni
veau, legaal was. In de Arnerikaanse pers werd in de 
eerste decennia van de vo-

plichtsbesef - dat wat ons tot het goede brengt - is 
maar flinterdun. Het leven is hard en vereist voort
durende inzet om onszelf en onze naasten hoven 
water te houden. Maar de drugs doen ons dit verge
ten en in vruchteloos escapisme vervallen . Wie zich 
in de roes eindelijk kan overgeven aan de lust, zo ie
mand is voor de plicht verloren. Hij zal zich wente
len in eigen genot en gezin en samenleving nog 
slechts tot last zijn. Voor zover hij al niet tot misdaad 
vervalt, is hij als productief lid van de gemeenschap 
toch verloren. Kortom, drugsgebruik maakt de 

kwade essen tie van de mens 
rige eeuw intens stemming 
gemaakt tegen 'blowers'. 
De argumenten waren van 
een andere toon dan die 
welke eerder waren ge
bruikt om opiaten en co
came naar de zelfkant te 
verbannen. Marihuana 
werd de killer weed ge
noemd . Hiermee werd niet 
bedoeld dat gebruik dode
lijk was, doch dat dit de ge-

Ook naar de geest pasten de drugs bij 

de jeugdcultuur. Deze vormde een 

uitbundige viering van de vrijheid, 

bevrijding van een verkalkte 

hierarchische orde. Drugs openden 

voor de gebruikers een bij de nieuwe, 

ontspannen idealen passende wereld 

van Jantasie en emotie. 

als lui, wellustig en geweld
dadig wezen openbaar. 

Vanuit dit perspectief 
wordt het begrijpelijk 
waarom de bestrijding van 
drugs zulke obsessionele 
vormen heeft aangenomen. 
Drugs mogen niet op een 
lijn worden gesteld met 
diefstal, verkrachting en 

bruiker op slag veranderde in een krankzinnige 
moordmachine. Cannabis stimuleerde vooral tot 
perverse zedenmisdrijven. Volgens deze lezing zou
den met name negers en Mexicanen zich onder in
vloed veelvuldig aan blanke meisjes vergrijpen . Can
nabis was, kortom, eenbreederrfcrime. In I 937 werd 
de plant eindelijk verboden, althans onder een Tax 
Act gebracht die op verbod neerkwam. 

Deze demonische visie doet thans ridicuul aan, 
maar de stelling dat de samenleving geen drugs kan 
tolereren omdat deze de gebruiker tot criminaliteit 
brengen is nog altijd een kernargument voor verbod. 
Het uitgangspunt is de weinig spectaculaire gedachte 
dat drugs ontremmend werken. Maar deze gedachte 
verkrijgt een onheilspellende betekenis wanneer zij 
wordt ingepast in een pessimistisch mensbeeld . De 
mens is een door kwade lusten en begeerten ge
stuurd wezen, dat deze onder normale omstandighe
den al met moeite onder controle houdt. Ons gewe
ten, dat ons weerhoudt van misdaad en perversiteit, 
is zwak. Drugs ondermijnen deze laatste remming. In 
de roes doet de ontteugelde mens eindelijk wat hij al
tijd al hadden willen doen, maar voor was terugge
schrokken: rampokken en aanranden. Het verschil 
tussen goed en kwaad verdwijnt. 

Daar komt bij dat niet alleen ons geweten - dat 
wat ons van het kwaad weerhoudt - zwak is; ook ons 

moord , maar staan in ze
kere zin voor al deze verschrikkingen tezamen. Zij 
breken immers in het menselijk hart in en maken de 
mens zelf slecht. Hun betekenis is dat zij de misdaad 
als zodanig, in al zijn verschillende verschijningsvor
men, opdrijven. Een weerbare samenleving maakt 
de bestrijding van deze breed-spectrum crimin
ogene factor daarom tot de kern van haar justitiele 
beleid. In de talloze pleidooien tegen cannabis in het 
Amerika van de jaren twintig en dertig werd be
klemtoond dat de verspreiding van drugs een alge
heel verlies van moreel bewustzijn en weerstands
vermogen onvermijdelijk maakte . De drugs vnrm
den een bedreiging voor de beschaving zelf, en de 
bestrijding ervan was niet zo zeer een medische 
noodzaak als wei een zaak van maatschappelijke zelf
verdediging- een oorlogstaak. 

De apocalyptische analyse maakt ook een ander 
karakteristiek verschijnsel van de drugsbestrijding 
begrijpelijk, te weten het feit dat het altijd rand
groepen zijn die er door worden getroffen - nooit 
het stabiele middensegment van de burgerij . Socio
logisch valt de drugsbestrijding zelfs te zien als een 
oorlog gevoerd door de 'middenklasse' tegen de ex
tremiteiten van het maatschappelijk lichaam. De 
verklaring hiervoor ligt gedeeltelijk daarin dat de 
consumptie van illegale drugs in de westerse wereld 
het meest geconcentreerd is onder diverse rand-

I 
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groepen, zoals de jeugd, de uitgaanswereld, etni
sche minderheden en de kosmopolitische jetset. 

Maar dit is slechts een deel van de verklaring. Als 
het de werking van drugs is om de greep van de wil 
op de duistere driften te breken, dan moet de be
strijding ervan zich wel concentreren op die kwets
bare groepen die de heersende waarden het minst 
hebben geinternaliseerd. Het gevaar om te ontspo
ren is het grootst bij hen die het minst geleerd heb
ben zichzelf te beteugelen, de 'barbaren' onder ons: 
de zwervers en daklozen; de onstuimige jeugd die ai
leen al door haar leeftijd de wil nog niet heeft kunnen 
stalen; de gekleurde minderheden die een onzeker 
bestaan lei den aan de rand van de samenleving en ons 
angst inboezemen; en vanwege hun liederlijke instel
ling ook de artiestenwereld en de zeer rijken zonder 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. 

De huidige drugsoorlog bevat een pijnlijke para
dox. Volgens de heersende gedachte zijn de maat
schappelijk zwakke groepen het meest kwetsbaar 
voor de dreiging van de roesmiddelen . Zij moe ten er 
dus met voorrang tegen beschermd worden. Maar 
omdat bescherming in dit verband betekent dat zij 
van drugsgebruik afgehouden moeten worden, zijn 
zij het dus ook die met voorrang bestrcift moeten 
worden. Dat vooral jeugdige en gekleurde burgers 
door de drugswetten getroffen worden hoeft dus 
niet op discriminatie te duiden, maar kan ook als een 
natuurlijk gevolg van de uitgangspunten van de 
drugsbestrijding worden gezien. 

Staatspaternalisme 
In de eerste helft van de twintigste eeuw bleef de 
consumptie van illegale roesmiddelen in de westerse 
wereld beperkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden vele internationale aanvoerlijnen door de 
oorlogshandelingen doorsneden, hetgeen tot ver
dere beperking leidde. De oorlog droeg ook in een 
ander opzicht bij tot een verder terugdringen van de 
aanvoer van drugs. De Verenigde Staten, de grote 
voorvechter van de prohibitie, overvleugelde de ko
loniale machten Groot-Britannie, Frankrijk en Ne
derland die met hun opium- en coca-belangen bij de 
drugsbestrijding altijd aan de rem hadden gehangen. 
De productielanden van papaper en coca waren ook 
al niet geneigd zich voor deze producten sterk te 
maken. Daarvoor werden ze te zeer met het kolo
nialisme geassocieerd. In een tijd van dekolonisatie 
was aan deze takken van nationale bedrijvigheid 
geen eer te behalen. Er was, kortom, geen macht 
meer over om het Amerikaanse anti-drugs evangelie 

tegenwicht te bieden. In I 96 I werd het zogenaamde 
Enkelvoudig Verdrag van New York getekend, 
waarin alle eerdere internationale overeenkomsten 
werden samengevoegd tot een overkoepelend pro
hibitiebeleid. 

De culturele revolutie van de jaren zestig bracht 
echter een spectaculaire ommekeer. Een nieuwe be
volkingsgroep in de westerse wereld ontdekte plot
seling de illegale roesmiddelen: de blanke jeugd. 
Daarmee kregen deze mid del en een betekenis die ze 
nooit eerder hadden gehad. Nu de kinderen van de 
sociaal en etnisch dominante lagen van de samenle
ving drugs gingen gebruiken kwamen ze plotseling 
in de aandacht van het grote publiek. 

Aanvankelijk waren vooral marihuana en het 
tripmiddel LSD populair, en iets later ook amfeta
mine, dat een enigszins met cocai:ne vergelijkbaar ef
fect heeft en toen overigens nog op grote schaal als 
medicijn werd voorgeschreven. Sindsdien zijn tel
kens nieuwe drugs populair geworden . Heroine ver
spreidde zich vooral na 1973 door de westerse we
reid. Het was eerder massaal gebruikt door de Ame
rikaanse soldaten in Vietnam, na wiens aftocht de 
producenten nieuwe markten zochten . In het begin 
van de jaren tachtig maakte cocaine een glanzende 
comeback. 

De vraag rijst waarom drugs zo aansloegen onder de 
jeugd. En waarom heeft de samenleving, hoewel de 
recreatieve functie van deze middelen spoedig evi
dent was geworden, zo koppig vastgehouden aan de 
eenzijdig medische kijk erop? Een aantal factoren 
hebben mogelijk een rol gespeeld. Het brandpunt 
van het gebruik in de decennia voorafgaand aan de 
jaren zestig bevond zich in een milieu op het kruis
punt van twee were! den: dat van etnische minderhe
den en de uitgaanswereld van de bohemien, waarin 
jonge schrijvers en dichters zoals Kerouac en Gins
berg floreerden. De jazz was de meest volkomen be
lichaming van deze fusie . Welnu, de jeugdcultuur 
van de jaren zestig kan worden beschouwd als een 
uitbraak van deze anticultuur. Het was ook een 
feestcultuur, met muziek en dans als voornaamste 
sacramenten. Het is niet verrassend dat de drugs 
meereisden uit de wereld van de jazz naar die van de 
rock- ' n-roll. 

Ook naar de geest pasten de drugs bij de jeugd
cultuur. Deze vormde een uitbundige viering van de 
vrijheid, bevrijding van een verkalkte hierarchische 
orde. Drugs openden voor de gebruikers een bij de 
nieuwe, ontspannen idealen passende wereld van 
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fantasie en emotie. En hier doemt ook de eerste 
red en op waarom het 'establishment' deze middelen 
niet aanvaardde. De jeugd spotte met aile van bo
venaf gedecreteerde plichten. Zij spreidde een voor 
de gevestigde wereld schokkende afkeer van pro
ductie, orde en regelmaat ten toon. Kortom, vanuit 
het perspectief van de oude garde gedroegen de 
'drop outs' zich precies zoals zij voorspeld hadden 
dat drugsgebruikers zich zouden gedragen: zij keer
den gezin en vader land de rug toe en gaven zich over 
aan de droom. 

De botsing der generaties werd nog op de spits 
gedreven door het conllict rond de Vietnamese oor
log. Door zich tegen de Amerikaanse interventie te 
keren- en vaak zelfs stelling te nemen voor de com
munistische tegenstander - maakten de blowende en 
trippende rebellen de duisterste voorspellingen van 
de Koude Oorlogspartij waar: gebruikers vormen 
een bedreiging van het vaderland. Na de 'jaren ze
stig' heeft drugsgebruik de associatie met hedonisme 
en plichtsverzaking nooit meer verloren. De proble
men van de betrekkelijk kleine groep verslaafde 
zwervers hebben het beeld van roesmiddelen als ins
trumenten van degradatie zeker versterkt. Maar de 
negatieve impact van deze probleemgroep kan aileen 
worden begrepen tegen de achtergrond van een al 
bestaande afkeer van de subcultuur waarvan zij 
slechts het treurige onderste segment vormden. 

Ook de tweede voorspelling van de apocaplytici 
kwam uit, zij het op paradoxale wijze. De drugs 
brachten de grootste misdaadgolf uit de moderne 
geschiedenis teweeg. De jaren zestig brachten een 
grote culturele omwenteling. Vee! wat ooit verbo
den was, of geminacht werd, werd toegestaan en 
wordt thans gerespecteerd. Homoseksualiteit is een 
belangrijk voorbeeld. Drugs hebben het echter net 
niet gehaald. Zij bleven net onder de legale toleran
tiegrens steken. Dit zette een fatale vicieuze cirkel in 
werking. Door drugs onder verbod te houden - on
clanks het feit dater een stabiele consumentengroep 
met een eigen culturele identiteit en traditie was 
ontstaan- werd een zwarte markt geschapen. De 
hiermee onvermijdelijk gepaard gaande criminali
teit versterkte de oude vooroordelen over drugs als 
breeders if crime weer, hetgeen de roep om nog re
pressiever optreden weer versterkte - enzovoorts. 
Dankzij deze helse cirkel is de associatie van drugs 
met misdaad steeds sterker geworden. 

Historisch gezien is de strijd tegen de drugs onder
dee! van een culturele 'contrarevolutie' tegen de 

geest van permissiveness van de jaren zestig. Een even 
voorname rol speelt echter het naakte feit dat het 
vooral jongeren waren die gingen gebruiken. In de 
vroege jaren zeventig verloor Nixons war on druas ge
leidelijk iets aan momentum. De lobby voor legali
sering van cannabis werd tot in de hoogste Ameri
kaanse regeringskringen serieus genomen. In de 
laatste jaren van het decennium kwam de oorlog 
echter weer op stoom. En opmerkelijk genoeg was 
het juist marihuana dat de gemoederen tot een 
nieuw kookpunt bracht. Even opmerkelijk is het feit 
dat de tweede ronde niet door de overheid werd gel
nitieerd, al maakte Reagan zich er de woordvoerder 
van. Het initiatiefkwam uit de samenleving zelf. De 
gangmakers waren voornamelijk blanke, welva
rende burgers van Democratische huize. Het beslis
sende punt voor hen om tegen marihuana ten strijde 
te trekken was het feit dat het door hun school
gaande kinderen werd gebruikt. 

In korte tijd ontstond een landelijk netwerk van 
arass roots community aroups, die met ongewone fel
heid aan de slag gingen. De centrale gedachte van de 
prominentste groepering, de Nosy Parents Association, 
was dat de strijd tegen het drugsgebruik aileen suc
ces kon hebben indien de privacy van kinderen niet 
Ianger gerespecteerd werd. Kamers moesten door
zocht en dagboeken gelezen, telefoongesprekken af
geluisterd. Een algemene avondklok voor kinderen 
werd ingesteld. Feestjes werden voortaan gehouden 
in aanwezigheid van ouders. Elke op gebruik be
trapte leer ling diende zonder pardon van school ge
stuurd te worden. En men startte een campagne 
voor verbod op muziek, tijdschriften en andere pro
ducten die een positieve boodschap over drugs be
vatten. 

Vanaf de vroege jaren tachtig werd de drugspro
blematiek steeds eenzijdiger in het Iicht van de be
scherming van de schoolgaande jeugd bekeken. Ge
volg hiervan was, dat de principiele vraag of volwas
senen het recht hebben deze roesmiddelen te ge
bruiken naar de achtergrond verdween. In het Iicht 
van de vermeende schadelijkheid van drugs voor 
jeugdigen heeft de samenleving haar als min of meer 
irrelevant ter zijde geschoven. Dit nu is een merk
waardige zaak. Het komt hier op neer dat ouders in 
naam van de bescherming van hun kinderen eisen 
dat zij door de overheid zelf als kinderen worden be
handeld. 

De relatie tussen ouders en kinderen wordt niet 
prirnair door formele rechtelijkheid bepaald. Kin
deren zijn wettelijk gevrijwaard van mishandeling 
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en moeten naar school, maar zijn verder in grote 
mate overgeleverd aan de willekeur van hun ouders. 
Hun beweging~- en keuzevrijheid, en hun privacy, is 
beperkt door de grenzen die ouders daar naar hun 
goeddunken aan stellen. Het is voor ouders vol
doende om bepaald gedrag als ongewenst te zien om 
het hun kind te verbieden. De gezagsrelatie in een 
gezin onderscheidt zich daarmee fundamenteel van 
die tussen overheid en burgers in een rechtsstaat, die 
een gegarandeerde sfeer van rechten en privacy 
kent. Maar waar roesmiddelen in het geding zijn is 
het gezinsmodel door de overheid overgenomen en 
tot staatspaternalisme verhard. Het feit dat men 
drugsgebruik medisch onverstandig vindt, is reden 
genoeg om de burger de keuzemogelijkheid te ont
nemen. 

De aantastinB van de Amerikaanse rechtsstaat 
In de tweede helft van de jaren tachtig werden twee 
nieuwe drugs populair die op bijna ideaaltypische 
wijze de uitersten van het gebruikersspectrurn beli
chaamden. Het snuiven van coca'ine was voorname
lijk populair onder de kosmopolitische en artistieke 
elite. Maar na 1984 kregen de zwarte achterstands
wijken van de grote Amerikaanse steden hun eigen 
coke: de rookbare 'crack' . Vooral omdat het zich 
verspreidde in kansloze milieus leidde crackgebruik 
vaak tot ernstige problemen. Het vervulde een func
tie vergelijkbaar met alcohol onder de sociaal gede
gradeerde delen van de vroege arbeidersklasse, en 
wekte vergelijkbare bezorgdheid. Verschil was ech
ter dat, dankzij de prohibitie, gebruik en handel nu 
versmolten waren met criminaliteit. De illegale 
drugshandel hood uitzicht op bevrijding uit de ar
moede . 

De voorspelbare maar kortzichtige reactie van 
de Amerikaanse overheid op de crack-explosie -
verdere verharding van het beleid - stortte een aan
zienlijk dee! van de zwarte jeugd in de afgrond. 
Thans Staat ongeveer een op de drie manneJijke 
zwarte Amerikanen tussen de twintig en dertig 
onder justitieel toezicht. Hij bevindt zich in de ge
vangenis of is voorwaardelijk vrij . Resultaat is een 
verscheuring van het sociale netwerk van de minder 
bedeelde zwarte gemeenschappen. 

De tweede nieuwkomer was de ecstasy, een mid
del dat de gebruiker een gevoel van warme euforie 
geeft. Deze partydrug bij uitstek verspreidde zich 
op de stampende klanken van de housemuziek. De 
term partydrua, een categorie waar thans ook co
came en speed toe gerekend moeten worden, is op 

zich zelf al kenmerkend. Er is weer een nieuwe sub
cultuur ontstaan, bevolkt door een geschakeerd ge
zelschap van kaalgeschoren arbeidersjeugd , scholie
ren, New Age kunstenaars, televiesiepresentatoren 
en acteurs, en trendy nieuwe rijken. Het is opnieuw 
een feestcultuur, een cultuur van de dansvloer. En zij 
wekt de oude argwaan. 

Het feit dat thans wereldwijd miljoenen mensen 
met enige regelmaat partydrugs gebruiken heeft 
ook de N ederlandse samenleving er niet van kunnen 
overtuigen dat drugs onderdeel van een lifestyle zijn 
geworden, een cultureel gegeven. Net als honderd 
jaar geleden worden nog altijd aileen de medische ri
sico's relevant geacht voor de bepaling van het be
leid. Productie en handel van ecstasy worden inmid
dels met grote inzet bestreden. 

In het voorafgaande zijn drie factoren besproken die 
in de afgelopen eeuw een rol hebben gespeeld in het 
in stand houden van de wettelijke drugsbestrijding. 
Allereerst wordt het gebruik van psychofarmaca 
hardnekkig alleen op medische gronden 'normaal' 
geacht. Het roeszoeken wordt als pathologisch ver
schijnsel beschouwd, te verklaren uit armoede of 
persoonlijke problemen. Daarnaast wordt de ont
remroende werking van drugs geacht tot geweldda
digheid en morele degradatie te leiden . Tot slot is 
daar de angst voor bederving van de jeugd. Anders 
geformuleerd, drugsgebruik kent in de dominante 
politieke cultuur alleen negatieve associaties - voor
namelijk met ziekte (verslaving in het bijzonder), 
criminaliteit en jeugdige onverantwoordelijkheid. 

Deze associaties zijn zo dwingend en vanzelfspre
kend dat een serieus debat over het prohibitionisme 
vooralsnog ondenkbaar is. De cumulatie van nega
tieve associaties heeft internationaal een sfeer ge
schapen waarin in de strijd tegen het grote kwaad 
van de drugs bijna alle middelen geoorloofd zijn. Te
rughoudendheid in deze strijd getuigt niet Ianger 
van gezond verstand, maar van immorele onver
schilligheid. In de Verenigde Staten heeft de war on 

druss beangstigende vormen aangenomen. Er is 
sprake van een pakket aan wetten en maatregelen die 
samen een ernstige aantasting van de rechtsstaat 
vormen. 

Om te beginnen is daar de buitensporige straf
maat. Op drus ?!fences staan zogenaamde verplichte 
minimurnstraffen. Een rechter moet deze opleggen 
en vervroegde vrijlating is uitgesloten. Om een in
druk te geven: voor bezit van honderd marihuana
planten of 1 oo gram heroine zal men vijf jaar zitten. 
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Bij grotere hoeveelheden loopt dit razendsnel op tot 
twintig jaar of levenslang. Ook bij recidive worden 
snel Goelag-vonnissen gehaald. Zes gram crack !e
vert de eerste keer zes jaar op en de tweede keer 
twintig. In staten met het 'Three strikes and you're 
out' systeem betekent een derde veroordeling auto
matisch levenslang. Op bezit van zeer grote hoeveel
heden drugs, ook van marihuana, staat de doodstraf. 

Het aantal gevangenen is inmiddels excessief 
hoog. Onlangs werd de twee miljoenste opgesloten. 
In de Verenigde Staten leeft vijf procent van de we
reldbevolking, maar vijfentwintig procent van aile 
gevangenen in de wereld zit in een Amerikaanse eel. 
Zestig proces van de inmates in federale gevangenis
sen zitten voor drugszaken. Het gevangeniswezen is 
booming business geworden. Met een half miljoen 
werknemers is het de grootste werkgever na General 

Motors. Veel particuliere gevangenissen zijn beursge
noteerd. 

Een tweede nieuw en bizar element in het Ame
rikaanse rechtssysteem is de Joifeiture, de verbeurd
verklaring van goederen. Oorspronkelijk kende men 
twee systemen daarvan. In het ene geval betrof het 
inbeslagname van goederen die alszodanig illegaal 
waren, bijvoorbeeld drugs. Deze konden door de 
overheid worden geconfisceerd zonder veroordeling 
van de eigenaar, of zelfs zonder dat de eigenaar be
kend was. In het tweede geval betrof het huizen, 
auto's, vermogen of een bedrijf. Deze konden aileen 
verbeurd worden verklaard als de eigenaar was ver
oordeeld, en was aangetoond dat het betreffende 
goed uit criminele inkomsten was verkregen. 

In 1978 zijn beide wetten voor drugszaken ech
ter in elkaar geschoven. Sindsdien mag de politie 
zonder enig bewijs alle bezittingen van wie dan ook 
verbeurd verklaren als zij vermoedt dat deze drugs 

related zijn. Het bewijs hoeft niet te worden gele
verd. Sterker nog, het hoeft niet eens tot een zaak te 
komen. Tot overmaat van ramp mag de politie de in 
beslag genomen goederen zelfhouden. Veel politie
diensten zijn thans zelf-fmancierend. Amerikaanse 
mensenrechtenorganisaties berichten van schrij
nende gevallen van gewone burgers die al hun tegoe
den zijn kwijt geraakt aan dit moderne roofridder
schap. 

Een derde schakel in de keten vormt de zoge
naamde conspiracy wetgeving. Volgens deze voor 
drugszaken aangescherpte wetgeving zal een ieder 
die op enigerlei wijze, direct of indirect, betrokken 
is bij een misdaad dezelfde strafkrijgen als de dader 
zelf. Bovendien geldt loutere kennis van de be-

treffende misdaad - of zelfs van een gesprek over 
mogelijke toekomstige overtreding van een drugs
wet - als betrokkenheid. De vervlechting van exor
bitante strafmaat, willekeurige verbeurdverklaring 
en conspiracy wetgeving leidt in extreme gevallen tot 
situaties zoals waarin een moeder haar huis kwijt
raakt en langdurig in de gevangenis verdwijnt omdat 
haar zoon thuis een joint heeft gerookt. 

Deze wetten worden tot slot aangevuld met een 
breed scala van buitenwettelijke maatregelen die 
erop gericht zijn drugsgebruikers van de samenle
ving uit te sluiten en een sfeer van terreur rond hen te 
scheppen. Om te beginnen is daar het zogenaamde 
Drug Abuse Resistance Education programma op scho
len - DARE - dat leerlingen uitnodigt ouders en 
vrienden wegens drugsgebruik bij de politie aan te 
geven. Daarnaast zijn urinetests van werknemers, 
gevolgd door ontslag bij positief resultaat, inmiddels 
normaal geworden in de meeste grote bedrijven en 
overheidsinstellingen. Drugsgebruik leidt ook tot 
uitsluiting van studiebeurzen. Drugstests worden 
steeds vaker verplicht voor het behalen van het rijbe
wijs en deelname aan scholaire sportevenementen. 

Totalitaire tendensen 

De beschreven situatie rechtvaardigt het te spreken 
van een ontwikkeling met totalitaire potentie . Er is 
sprake van een combinatie van elementen die ty
pisch zijn voor een totalitaire consteilatie. Om te be
ginnen is de drijvende kracht van de oorlog een reus
achtig bureaucratisch apparaat, inmiddels tot prison

industrial complex gedoopt. De voor kleine vergrij
pen opgelegde vrijheidsstraffen zijn zo excessief dat 
van gelnstitutionaliseerde meedogenloosheid en 
zelfs wreedheid gesproken moet worden. Boven
dien heeft de overheid zich meester gemaakt van een 
in beginsel willekeurige beschikkingsmacht over het 
eigendom van burgers. In de samenleving zelf wordt 
een sfeer geschapen waarin men wordt aangemoe
digd elkaar aan te geven - tot binnen het gezin toe. 
Omgekeerd kan het niet aangeven van vrienden en 
farnilie extreme risico's met zich meebrengen. AI
leen a! de wetenschap dat iemand gebruikt kan je je 
bezit en vrijheid kosten . 

Het meest beangstigende aspect van de situatie, 
dat ook het meest aan totalitarisme herinnert, is het 
feit dat de repressie wordt ondersteund door de 
meerderheid van de Amerikaanse bevolking. Het 
publiek is daarbij gelnspireerd door idealisme van 
diverse soort - varierend van bezorgdheid voor de 
sociaal-zwakkeren tot christelijk moralisme. Zo'n 
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combinatie van onbeperkt staatsoptreden met een 
door heilige verontwaardiging gevoede publieke 
opinie is nu precies de voor de individuele vrijheid 
fatale mix. Men wordt vergruizeld tussen twee mo
lenstenen. 

De zaak heeft nog een andere principiele kant. 
Een overheid die drugsgebruik en -handel wenst te 
bestrijden zal zich bijna onvermijdelijk genoodzaakt 
zien steeds dieper in te grijpen in de private sfeer van 
haar burgers - hetgeen ook weer een typische karak
teristiek is van de totalitaire staat. Daarvoor zijn 
twee redenen. Om te beginnen is drugsgebruik een 
zaak van individuele consumptie. Een overheid die 
het wil voorkomen moet dus per definitie in het par
ticuliere Ieven van haar burgers binnendringen. 

misch instrumentarium beschikt om ontwikkelin
gen elders af te buigen in gewenste richtig. Het 
meest aannemelijke scenario is dat de E u de totali
taire trend in de drugsbestrijding wei zal volgen, 
maar met vertraging en in afgezwakte vorm. 

Voor Nederland geldt dan weer dat wij, vergele
ken met andere West-Europese staten, een nog libe
ralere traditie kennen, zodat ons drugsbeleid ook op 
langere termijn vermoedelijk zachtaardiger zal blij
ven dan dat in bijvoorbeeld Groot-Britannie of 
Frankrijk. Toch is er aile reden tot zorg. De wroe
tende en intervenierende overheid steekt ook bij ons 
de kop op. lk denk dan niet aileen aan zaken zoals ge
dwongen rontgenfoto's bij vermoede smokkel. Het 
is inrniddels ook normaal dat bezoekers van house-

Daarnaast is drugshandel 
een tak van 'rnisdaad' 
waarin de zogenaamde 
slachtoffers (de kopers) de 
'daders' (de verkopers) niet 
aangeven. De politie is er 
dus niet om rnisdaden op te 
lossen, maar om ze te ont
dekken. Ook dit veronder
stelt een wroetende staat, 
die zijn neus steeds dieper 
in het Ieven van zijn burgers 

Wat ons land betrift is er nu eenmaal 

sprake van een subcultuur van enkele 

feesten vooraf worden ge
fouiileerd en, bij ontdek
king van pillen, aan de poli
tie worden overgedragen. 
Discotheken worden ge
sloten als daar gehandeld 
wordt. We kennen inrnid
dels zogenaamde drugsfui
ken, waarbij auto's of in
ternationale treinen onver
wachts en zonder speciale 

honderdduizenden aebruikers van 

wiet, tripmiddelen en partydruas die 

net zo min bereid zijn hun aebruik te 

staken als andere buraers bereid zijn 

hun pils te laten staan. 

moet steken. 
Het is niet te verwachten dat de Amerikaanse 

rechtsstaat werkelijk weggevreten zal worden door 
de war on drugs. De democratische traditie in de Ver
enigde Staten is daar vee! te sterk voor. De gedachte 
dat Amerika een totalitaire toekomst tegemoet gaat 
is alarmistisch en absurd. Helaas niet absurd echter 
is de veronderstelling dat zich binnen deze rechts
staat een totalitair element zal nestelen dat zich 
steeds moeilijker weer zallaten verwijderen. De de
mocratie is een monster aan het baren. Dit proces is 
al enige decennia in volle gang, maar van bezinning 
lijkt geen sprake. 

Het Nederlandse debat 
Het excessieve karakter van de Amerikaanse war on 
drugs vindt zijn wortels niet slechts in genoemde 
apocalyptische visie op roesmiddelen. Een draconi
sche opvatting van straf in het algemeen en de nogal
tijd sterke Christelijk-puriteinse traditie zijn mede 
bepalend. Het is daarom onaannemelijk dat de Euro
pese Unie de Amerikaanse ontwikkeling onverkort 
zal volgen . Daar staat echter tegenover dat Amerika 
toch trendsetter is, en over een politiek en econo-

red en worden doorzocht. 
Sluipenderwijs wordt ook in ons land uitsluiting 

van drugsgebruikers meer aanvaard. Zo wordt een 
beroepsrnilitair die in zijn eigen tijd - dus niet ter
wijl hij een tank bestuurt - cocaine gebruikt ontsla
gen. De plaatsing van drugs op de dopinglijst impli
ceert bestraffmg van sporters die in hun vrije tijd re
creatief gebruiken. Onder de op handen zijnde 
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden krijgen ver
slaafden die recidiverend Iichte vergrijpen begaan 
een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd (die hij of 
zij desgewenst in een afkick-kliniek mag doorbren
gen). Hoewel dit niet erkend wordt, volgt het plan 
in feite het Amerikaanse model van excessieve be
straffing van recidive. Bovendien kan een niet-ver
slaafde die dezelfde vergrijpen heeft begaan deze 
twee jaar niet opgelegd krijgen . Er is dus voor het 
eerst sprake van rechtsongelijkheid, waarbij voor 
drugsverslaafden een andere wet gaat gelden dan 
voor andere burgers. 

Het probleem is dat prohibitionisme, in welk 
land dan ook, een eigen logica kent. Wanneer het 
uitgangspunt van wettelijk verbod op een breed ge
wild consumptiegoed eenmaal is aanvaard, dan is 
een overheid die zichzelf serieus neemt tot op zekere 
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hoogte gedwongen tot steeds actievere interventie 
in de private sfeer, stigmatisering en strengere be
straffmg. Doet zij dat niet, dan wordt de loosheid van 
het verbod namelijk te zeer zichtbaar. Wat ons land 
betreft is er nu eenmaal sprake van een subcultuur 
van enkele honderdduizenden gebruikers van wiet, 
tripmiddelen en partydrugs die net zo min bereid 
zijn hun gebruik te staken als andere burgers bereid 
zijn hun pils te Iaten staan. 

Doch een maatschappelijk debat over het prohi
bitionisme lijkt inmiddels bijna onmogelijk. Waar 
het gesprek inzake kwesties als euthanasie op een we
reldbeschouwelijk niveau wordt gevoerd - passend 
bij de ernst van het onderwerp- doen politici hun ui
terste best om het drugsdebat juist in te snoeren tot 
de 'achterdeur' en experimentele hero'ineverstrek
king. Politici, die de kunst van het mogelijke bedrij
ven, zien geen brood in de zaak. Een Nederlandse op
tinB out uit de wettelijke drugsbestrijding zou tot een 
confrontatie met de internationale gemeenschap lei
den. Daarnaast zou de kiezersachterban legalisering 
toch niet begrijpen, en electoraal dus aileen maar 
nadelig zijn. De zaak zit daarmee op slot. 

Het lijkt wel alsof genoemde negatieve associa
ties van drugsgebruik zo vanzelfsprekend zijn ge
worden, dat de politieke elite het denken zelfheeft 
gestaakt. Ook wat dat betreft bestaat er een merk
waardige sfeer die enigszins aan een totalitaire con
sensus doet denken - al is deze dan niet afgedwon
gen maar spontaan tot stand gekomen. Het is voor 
de verantwoordelijke politici niet aileen ongewenst, 
maar letterlijk 'ondenkbaar' geworden dat coca'ine 
en hero'ine in daarvoor geeigende winkels verkocht 
zouden mogen worden. Het 'kan niet'. Men is, 
kortom, vergeten dat prohibitie geen objectief ge
geven is maar een keuze. 

Ondertussen is een principieel debat over het 
prohibitionisme meer dan noodzakelijk. lk sluit me 
wat dat betreft graag aan bij de recente oproep van 
Jaap van der Stel. In dit debat zouden wat mij betreft 
twee kwesties centraal moeten staan. In de eerste 
plaats wordt het zo langzamerhand tijd om te erken
nen dat vele psychofarmaca naast een medische ook 
een recreatieve functie hebben. Recreatief drugsge
bruik bestaat - als 'lifestyle' en als keuze. En het is 
een legitieme keuze, die in veel gevailen bevorder
lijk is voor levensgeluk en plezier. Het is niet meer 

van deze tijd om drugsgebruik uitsluitend in term en 
van een medische risicoweging te zien. Het medi
sche model is een naargeestig model en moet einde
lijk op de belling. 

In de tweede plaats is het een misverstand dat de 
wettelijke bestrijding van drugs noodzakelijk is om 
de sociaal zwakken en de maatschappelijke cohesie 
te beschermen. Het is een feit dat voor sommige in
dividuen en groepen drugsgebruik ernstige proble
men creeert of bevordert - lichamelijke of geeste
lijke ziekte dan wei maatschappelijk ongewenst ge
drag. Een vuistregel is wellicht dat gebruik moeilij
ker beheersbaar is naar gelang men minder stevig in 
de schoenen staat. Maar wettelijk verbod verergert 
dit probleem aileen maar. Het voegt er een dimensie 
aan toe, doordat de subcultuur van problematische 
gebruikers onontkoombaar en op tailoze wijzen ver
vlochten raakt met een crirninele wereld. De sa
menleving herdefmieert de problematische subcul
tuur als rnisdadig, en vervolgens herschept die 
nieuwe defmitie de realiteit naar haar eigen beeld. 
Prohibitionisme betekent marginalisering in plaats 
van integratie. Problematisch drugsgebruik moet op 
dezelfde wijze tegemoet getreden worden als pro
blematisch alcoholgebruik. 

Het is te hopen dat de Nederlandse politiek het 
eindelijk op wil brengen om ook het drugsdebat te 
voeren op de principiele wijze die het verdient. De 
problemen met 'het buitenland' kurmen niet wegge
wuifd worden, maar mogen evenmin dienen als 
voorwendsel om niet na te hoeven denken en er het 
zwijgen toe te doen. De afschuwelijke ontwikkelin
gen in de Verenigde Staten Iaten zien dat de war on 
druas inmiddels echt lang genoeg geduurd heeft. 
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