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Is de mens een 
lemming? 

De meeste weldenkende 
burgers beseffen in stilte 
wel dat het verbod op drugs 
eigenlijk niet door de beu
gel kan. Hier is immers 
sprake van een evidente 
schending van de indivi-

Enige bespiegelingen 
burger heeft het recht op 
gebruik van roesmiddelen 
naar eigen keuze.' In 
tegenstelling tot vele ande
re landen kent ons land 
overigens geen direct ver-

over een twintigste 

eeuwse waan 

duele vrijheid. Een van de 
bod op het gebruik van 
drugs. Orwelliaanse ver

grondslagen van onze 
samenleving, het zoge
naamde 'schadebeginsel' 
van John Stuart Mill - de 
burger is alles toegestaan 
wat zijn medeburgers geen 

ERIK VAN REE schrikkingen zoals in Zwe
den, waar burgers kunnen 
worden gedwongen urine 
af te leveren om vervolgens 
te worden bestraft indien 

Sociolooa, als universitair docent verbonden aan 
de Universiteit van Amsterdam 

schade doet - , is hier buiten 
werking gesteld. Maar er heeft zich een consensus 
gevormd, dat dit helaas onvermijdelijk is. En deze 
consensus is zo drukkend dat een betoog voor het 
recht op zelf gekozen roes in het algemeen nauwe
lijks meer serieus genomen wordt. Recht op heroï
ne? Kom nou! Echter, een verbod op de productie 
van alcoholische dranken en het criminaliseren van 
producenten en gebruikers daarvan zou in brede 
krrng nog wel degelijk als onaanvaardbaar worden 
ervaren. Zelfs de meest oppassende burgers zouden 
in de verleiding komen een dergelijke stuitende 
wet aan hun laars te lappen. 

Welnu, zo zijn er toch ook oppassende burgers die 
het als onverdraaglijk en zelfs als schokkend ervaren 
dat de samenleving het zich aanmatigt hen te ver
bieden van amfetaminen of LSD te genieten. Naar 
mijn overtuiging dient het regeringsbeleid niet op 
bestrijding van drugsgebruik doch uitsluitend op 
voorkoming van drugsmisbruik te worden gericht. 
Het recht van burgers op het gebruik van roesmid
delen naar eigen keuze dient uitgangspunt te zijn. 
Het betreft hier immers het beschikkingsrecht van 
de burger over eigen lichaam en geest. Het natuur
lijk eindpunt van de strijd voor vrijheid van drugs 
zou zelfs kunnen worden gevormd door een uit
breiding van de Internationale Veridaring van de 
Rechten van de Mens met een artikel 3 1 : 'Iedere 

daar kwalijke stoffen in 
worden aangetroffen, zijn 

in Nederland daarom uitgesloten. Maar aangezien 
bezit, handel en productie van drugs in ons land wel 
strafbaar zijn, is het recht op gebruik ervan fictief. 
Men kan niet gebruiken wat niet geproduceerd of 
gekocht mag worden. En gebruik is in de praktijk 
bovendien toch strafbaar, aangezien men ook niet 
kan gebruiken zonder althans even te bezi~ten. 

Nu zijn er uiteraard wel enige argumenten in te 
brengen tegen de soevereiniteit van het individu, 
het recht van de burger om zelf te bepalen welke 
risico's hij of zij wenst te nemen, als het om drugs 
gaat. Deze argumenten draaien hier om, dat drugs
gebruik wel degelijk schade toebrengt, en wel aan 
de gemeenschap, de medeburgers en de gebruiker 
zelf. Om te beginnen zou dat deel der gebruikers 
dat medische problemen krijgt daarmee de 
gemeenschap op kosten jagen. Daarnaast zou de 
drugsgebruiker met zijn gebruik zijn medeburgers 
op zichzelf dan wel geen schade doen, maar soms 
toch. Wie verslaafd raakt doet zijn of haar partner 
verdriet. De paranoïde speecifreak zou eens een mes 
kunnen trekken. En leidt drugsgebruik niet vaak tot 
criminaliteit en overlast? Er bestaan trouwens 
genoeg verboden van handelingen die op zichzelf 
niet schadelijk zijn, doch waarvan de risico's voor 
de medeburgers te groot worden geacht. Zo mag 
men geen honderd kilometer per uur binnen de 
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bebouwde kom rijden. Wij verhinderen individu
eel wapenbezit. En tot slot: er zijn toch ook talloze 
andere patemalistische verboden, die we ook 
gelijlemoedig aanvaarden? De overheid neemt de 
burger veel vaker tegen zichzelf in bescherming. 
Denk aan de brommerhelm of het verbod op hor
monen in vlees. 

Drosredenen voor een druasverbod 

Doch deze argumenten mogen dan op het eerste 
gezicht redelijk klinken, op het tweede gezicht zijn 
ze bijzonder zwak. Ze zijn er als het ware met de 
haren bijgesleept, achterafbedacht om een bestaand 
verbod te legitimeren. Het eerste argument van de 
gemeenschapskosten is ten principale al dubieus 
omdat men kosten boven vrijheid stelt. Maar afge
zien daarvan: de redenatie van de gemeenschaps
kosten wordt lang niet altijd toegepast. Wat te 
denken van sportblessures en auto-ongevallen? 
Bovendien zijn de kosten van instandhouding van 
het verbod inmiddels zo astronomisch dat ze de 
medische doen verbleken. En als klap op de vuur
pijl: in een illegale situatie zijn die medische kosten 
er ook, want drugs worden toch op grote schaal 
gebruikt. Wat betreft het tweede argument: onze 
samenleving heeft een keurige vorm ontwikkeld 
om om te gaan met gedragingen die op zichzelf voor 
anderen niet schadelijk zijn, doch wel het risico van 
schade aan anderen in zich dragen. Zulke handelin
gen verbieden wij niet, doch leggen wij aan banden. 
Zo is het de burger niet verboden een wapen te 
hebben. Met een vergunning mag dat wel degelijk, 
en er bestaan schietclubs. Autorijden mag, ook in 
de bebouwde kom, alleen niet met hoge snelheid. 
Men mag alcoholische dranken drinken, maar niet 
achter het stuur. Het gebruik van drugs (met voor 
Nederland de bijzondere aantekening: althans van 
'harddrugs') is echter als zodanig verboden, en dat 
moet een vorm van uitzonderlijk bestuurlijk extre
misme worden genoemd. Er wordt de drugslief
hebber immers geen enkele uitweg geboden. Het 
mag gewoon niet- hier niet, daar niet, nergens en 
nooit niet, punt uit! 

Dat drugsgebruik verboden zou moeten worden 
wegens de criminaliteit en de overlast kan overi
gens alleen maar een smakeloze grap worden 
genoemd, aangezien deze grotendeels door het ver
bod zelf worden veroorzaakt. En wat betreft het 
derde en laatste argument, dat is al evenmin erg 
sterk. Inderdaad, een zeker patemalisme aanvaar
den wij wel, zoals de plicht een brommerhelm te 

dragen. Maar hierbij gaat het om een verbod van 
handelingen, in casu het rijden zonder helm, die 
door het individu niet worden ervaren als een ern
stige ingreep in de vormgeving van zijn of haar 
leven. Laat ik het eens omgekeerd formuleren: 
indien een aanzienlijk deel van de bevolking uit 
overtuiging jaar in jaar uit, tientallen jaren achter
een, zou weigeren de brommerhelm te dragen 
omdat dit als een aanslag op het eigen gevoel van 
vrijheid zou worden ervaren, wanneer op een zeker 
moment het hele gevangeniswezen vol zou zitten 
met helm-weigeraars, wanneer de politie dagelijks 
jacht moest maken op mensen die zonder helm 
alleen zichzelf in gevaar brengen- dan zou een ver
standige overheid op een zeker moment ook het 
roer omgooien, en de plicht de helm te dragen in 
een advies veranderen. 

Het verbod op drugs levert de samenleving 
kortom toenemende onvrijheid, criminaliteit en 
overlast op, zonder dat het op principiële gronden 
gerechtvaardigd zou kunnen worden. Er bestaat 
echter een stilzwijgende afspraak dergelijke over
wegingen als nauwelijks ter zake doende te be
schouwen. Eén en slechts één invalshoek wordt hier 
namelijk relevant geacht: drugs vormen, zoals dat 
heet in het officiële jargon van de nieuwe heksenja
gers, een 'onaanvaardbaar risico voor de volksge
zondheid'. Dat het halve justitieapparaat en gevan
geniswezen zich inmiddels met drugs bezig houdt, 
en dat de rechtstaat zienderogen wordt aangevre
ten- we aanvaarden maar. We hebben immers geen 
keus? Maar wat zijn dan die 'onaanvaardbare' risi
co's waarvoor we deze hoge prijs bereidwillig beta
len? Zodra we ons hierin gaan verdiepen wordt het 
allengs onduidelijker waarop de regering eigenlijk 
doelt. 

Zeker, de risico's bestaan - van een mogelijk 
vergrote kans op longkanker door blowen tot hart
en vaataandoeningen bij cocaïne; van de dodelijke 
overdosis bij stimulantia of opiaten tot de, overi
gens buitengewoon sporadische psychosen bij can
nabis of hallucinogenen. Voor een enkele stof als 
ecstasy zijn de lange-termijneffecten zelfs nog niet 
bekend, al gaat het hier om een amfetamine en is 
het dus uiterst onwaarschijnlijk dat er zich wezen
lijk andere effecten bij zouden voordoen dan bij 
deze categorie stoffen in het algemeen. Maar men 
kan nooit ongedifferentieerd van het 'gevaar' van 
een roesmiddel spreken. Ziekten en klachten open
baren zich afhankelijk van het gebruikspatroon-van 
frequentie, dosering, setting en verwachtingen. 
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Het vergeten van deze simpele waarheid vormt de 
basis van vrijwel alle schetterende televisiepro
gramma's en krantenberichten die waarschuwen 
tegen de zoveelste 'levensgevaarlijke drug'. De 
betreffende sensationele verhalen hebben vrijwel 
altijd betrekking op onverantwoordelijke gebruiks
patronen of op problemen die indirect uit de illega
liteit voortkomen. Jongeren die overlijden met 
twintig pillen op, na tien uur dansen in een zinde
rend hete ruimte; heroïnegebruikers die sterven 
aan een overdosis omdat hun poeder onverwachts 
aanzienlijk meer werkzame stof bevatte dan nor
maal; toeristen die een portie paddestoelen consu
meren in de verwachting wat kleurtjes te zullen 
zien, en dan door wilde paniek worden bevangen 
als zij een ongekend gevoel van vervreemding van 
hun eigen lichaam en geest voelen opkomen. 

Wie spreekt over de gevaren van drugs zou er 
goed aan doen zich te realiseren dat de meeste 
ervan ooit als medicijn op de markt zijn geweest. 
Ook de drugs die thans als roesmiddel worden 
geconsumeerd zouden bij legale verkoop een nette 
bijsluiter kunnen krijgen, waarin men effecten en 
bijwerkingen mag vernemen, evenals de veilige 
dosering en wie beslist niet moet gebruiken. 
Hartpatiënten wordt cocaïnegebruik sterk ontra
den. Als u allergisch bent voor ecstasy kan zelfs een 
normale dosis dodelijk zijn, zoals dat overigens ook 
voor penicilline geldt. Alles bij elkaar genomen is 
het merkwaardige dat, voor het blok gezet, geen 
enkele medicus zal willen ontkennen, dat de 
gezondheidsrisico's van alle thans bestaande illegale 
drugs binnen de marges blijven van die welke de 
consumptie van de legale drugs alcohol en tabak 
opleveren. Sterker nog, voor alle bestaande illegale 
drugs geldt dat een verstandig en gematigd gebruik 
slechts minimale risico's oplevert, zoals dat voor 
tabak en alcohol trouwens ook geldt. In haar nota 
van I 995 verklaarde de regering tegen ]egalisering 
van drugs te zijn omdat dit 'door jongeren als een 
signaal zal worden opgevat dat het met de schade
lijkheid ervan meevalt.' Welnu, dat is precies het 
signaal dat gegeven moet worden: bij verstandig 
gebruik valt het wel mee met die schadelijkheid. 

Maar waarom dan toch dat 'onaanvaardbare' 
risico? Welke hemelse instantie heeft dit gede
finieerd? En zouden wij de maatstaf voor dit besluit 
wellicht ooit nog mogen vernemen? Waarom mag 
iedereen zich een delirium drinken en net zo vet 
eten als hij of zij wenst en mogen drugs niet worden 
genoten? Het zijn vragen waarop geen antwoord 

komt, en ook nooit een redelijk antwoord zal 
komen, want er is hier sprake van een buitenge
woon kwalijk verschijnsel, waar de Nederlandse 
taal een mooi woord voor heeft: wij noemen het 
willekeur. Het is alsof de nieuwe sport skate-boarden 
wordt verboden, niet omdat hij gevaarlijker is dan 
andere, doch omdat we met de andere sporten als 
maatschappij al wel genoeg te stellen hebben. 
Waarmee ik overigens niet wil beweren dat drugs 
die grotere risico's in zich zouden dragen dan alco
hol, croquetten of tabak wel verboden zouden 
moeten worden. Maar dat terzijde. Ik vraag mij 
vaak af: willen we onszelf soms graag bang maken? 
Is het verspreiden van redeloze angst dan soms 
redelijk beleid? Het probleem is echter dat de 
dames Borst en S'orgdrager en de heer Kok uiter
aard net zo goed weten als de auteur van het artikel 
dat u thans lezende bent, dat de risico's van de ille
gale drugs niet groter zijn dan die van de legale . Dit 
doet er alleen niets toe. De regering sluit er willens 
en wetens de ogen voor, en gaat door de bevolking 
te misleiden door weinig gespecificeerde mytholo
gie de wereld in te zenden. 

Zijn alle druaaebruikers verslacifd? 
Doch zijn de verschrikkelijke drugs dan niet zoda
nig verslavend dat een verstandig gebruikspatroon 
nauwelijks haalbaar is? Want is er geen sprake van 
een onvermijdelijk optredende afhankelijkheid, die 
de gebruikers als vanzelf een onveilig gebruikspa
troon insleurt? Maar hoe onvermijdelijk is het 
optreden van afhankelijkheid bij drugsgebruik 
eigenlijk? Welk gedeelte van de gebruikers van bij
voorbeeld cannabis of cocaïne mag als recreatief 
consument worden beschouwd en welk als pro
bleemgebruiker? Wie deze vraag beantwoord wil 
zien doet opnieuw een verbijsterende ontdekking: 
er is nog nooit één onderzoek gedaan naar het 
drugsgebruik onder de Nederlandse bevolking als 
geheel. Regering na regering - allemaal hebben ze 
de mond vol gehad van de 'risico's voor de volks
gezondheid', maar er is er niet één geweest die ooit 
de vraag beantwoord heeft willen zien hoeveel con
sumenten van heroïne of LSD Nederland eigenlijk 
kent. De cijfers van politie en hulpverlening over 
de categorie van probleemgebruikers zijn kennelijk 
wel voldoende. De blindheid voor het bestaan van 
recreatief 'harddrugs' -gebruik is zelfs zo volkomen 
dat in de drugsnota van I 99 5 de termen 'harddrug
gebruiker' en 'harddrugverslaafde' zonder blikken 
of blozen door elkaar worden gebruikt. Harddrug-
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gebruikers worden in Nederland, zo wordt hier 
moederlijk gemeld, 'eerder als patiënt dan als cri
mineel beschouwd.' Als patiënt? 

genoemd. Eén of twee keer heroïne of crack roken 
is, zo weet ik uit ervaring, even verslavend als het 
nuttigen van een bord cornflakes. 

Het enige onderzoek ooit in Nederland verricht 
naar de algehele drugsconsumptie in een bepaalde 
regio is dat van het Instituut voor Sociale Geografie 
van de Universiteit van Amsterdam. De stad 
Amsterdam werd hiervoor een aantal malen door
gelicht. Men bekeek ondermeer hoeveel procent 
van hen die ooit in hun leven een bepaalde stofhad
den genuttigd dat ook de maand voorafgaand aan 
het interview hadden gedaan. Dat percentage lag in 
I994 als volgt: cannabis (23), hallucinogenen (3), 
cocaïne (I I), amfetamine (6), ecstasy (2o ), heroïne 
(5). 1 Onder scholieren tussen I 2 en I 8 jaar was, in 
1992 en voor Nederland als geheel, dit percentage: 
cannabis (48), cocaïne (27), ecstasy (29), heroïne 
(3o ). 2 Deze cijfers illustreren wat eigenlijk ook wel 
bekend is: de grote meerderheid van hen die ooit 
gebruikten werden geen regelmatige gebruikers. 
Anders gezegd: de grote meerderheid van alle ooit
drugsgebruikers zijn recreatieve gebruikers ge
weest. Uiteraard wordt hier slechts een bestaand 
gebruikspatroon geregistreerd en geen wetmatig
heid. Doch één ding tonen deze cijfers keihard aan: 
dat één maal gebruiken, ook van stoffen als heroïne, 
een onstuitbaar proces in werking zou zetten een 
onhoudbare stelling is. Het idee dat men na één 
keertje amfetamine te hebben gesnoven een gevoel 
van zucht ervaart waartegen men zich zou moeten 
wapenen, kan alleen maar belachelijk worden 

Men zou echter kunnen opmerken dat de zaak 
toch anders komt te liggen wanneer van regelmatig 
gebruik sprake is. Drugs zouden zich in elk geval 
niet lenen voor frequent recreatief gebruik. Helaas 
bestaan er, zoals gezegd, geen betrouwbare cijfers 
over de totale drugsconsumptie in Nederland. Ik 
heb uitgaande van de meting van het 'laatste 
maand' -gebruik in Amsterdam in 1994 twee aange
paste schattingen voor dat jaar gemaakt voor ons 
land als geheel. De volgende tabel geeft deze schat
tingen, en voegt daar de hulpvraag bij de ambulante 
zorg, eveneens voor 1994, aan toe. 

1. J.P. Sandwijk et al., Licit and i//icit 
drug use in Amsterdam 11. Report '?fa house
ho/d survey in 1994 on the prevalenee '?f 
drug use among the popu/ation '?fl 2 years 
and over, Amsterdam 1995, p. 1 o. 
2. Zie W.M. de Zwart, 'Epidemiologie 
van drugsgebruik in Nederland', in: 
Handboek Verslaving, Utrecht 1996, p. 19 
3. De eerste schatting is als volgt tot 
stand gekomen: ik nam het percentage 
'laatste maand' -gebruikers onder de 
Amsterdamse bevolking van twaalf jaar 
en ouder in 1 994 (Sandwijk et al. p. 1 o ), 
en heb dit percentage toegepast op de 
bevolking van twaalf jaar en ouder van 
geheel Nederland in dat jaar, zoals gege
ven door cos-cijfers. Deze uitkomst 
vermenigvuldigde ik met o,81. De 
overweging bij dit laatste was de volgen
de: in 1992 was het 'laatste maand' -can
nabisgebruik onder de schoolgaande 
jeugd in Nederland als geheel gemiddeld 
o,81 van dat in de grote steden. 

Geschat 'laatste maand'-druasaebruik in Nederland, 

19943 

eerste tweede ambulante 

schatting schatting zorg 

cannabis 722.000 429.000 2. 157 

hallucinogenen 11.000 

cocaïne 74-000 3 2.000 3 .026 

amfetamine 32.ooo 139-000 588 

ecstasy 64.000 37·000 29 

heroïne J I .000 12.000 17-572 

De schattingen voor heroïne kunnen niet correct 
zijn. Het aantal regelmatige gebruikers dient op zijn 
minst gelijk te zijn aan dat der hulpzoekenden. Een 
verklaring is mogelijk dat bij de betreffende 

(Zie S.B.M. Kuipers, C. Mensink, 
W .M. de Zwart, jeugd en riskant gedrag; 
roken, drinken, druggebruik en gokken onder 
scholieren van'?ftien jaar. Utrecht 1993, 
p. 2 6) Mijn vooronderstellingen voor de 
schatting waren dus dat de verhouding 
voor Nederland en de grote steden voor 
andere stoffen en leeftijdsgroepen net zo 
lag (en dat 1994 en 199 2 in dit verband 
geen belangrijk verschil maakte). 
De tweede schatting is als volgt 
gemaakt. Op basis van het percentage 
'laatste maand' -gebruikers voor 
Amsterdam berekende ik een geschat 
totaal aantal 'laatste maand' -gebruikers 
in die stad. Vervolgens berekende ik 
voor elke stofhet quotiënt van de lande
lijk en in Amsterdam geregistreerde 
cliënten bij de ambulante verslavings
zorg. De landelijke cijfers betreffen de 
zogenaamde 'Ladis' -gegevens. De 
Amsterdamse werden mij door de 
Jellinek-kliniek verstrekt. Het geschatte 

aantal Amsterdamse 'laatste maand'
gebruikers van verschillende drugs ver
menigvuldigde ik telkens met het 
betreffende quotiënt. Mijn vooronder
stelling hier was dat in Amsterdam en 
landelijk een zelfde percentage der 
regelmatige drugsgebruikers zich tot de 
ambulante zorg zou hebben gewend. 
Een hallucinogenen-schatting is zo niet 
te maken aangezien het Amsterdamse 
cijfer hier nul was. 
De derde kolom betreft genoemde 
'Ladis' -cijfers. Als we het gemiddelde 
nemen van mijn twee schattingen krij
gen we getallen die, behalve voor heroï
ne, in dezelfde grootte-orde ligt als de 
schatting die in 1994 werd gemaakt 
door de Werkgroep Drugsbeheersing 
door legalisatie. (ZieR. Dufour et al., 
Drugsbeheersing door legalisatie. Een plan 
voor regulering van het drugsprobleem. 
Utrecht/ Heemstede 1994. p. 1 7, 
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Amsterdamse 'household survey' alleen geregis
treerde inwoners van de stad betrokken waren. 
Straatbewoners waren uitgesloten. Dit tast mijn 
conclusies echter niet aan. Integendeel, wanneer 
deze categorie van de bevolking wel meegenomen 
was zou de schatting van het totale aantal regelmati
ge gebruikers er dus alleen maar groter op gewor
den zijn. Het zijn maar ruwe gissingen, maar welke 
conclusies kunnen uit bovenstaande cijfers worden 
getrokken? Allereerst nog dit over de cijfers van de 
hulpvraag. Volgens de zogenaamde 'Ladis' -gege
vens waaruit ik deze putte moet hier nog een ruim 
2o procent extra voor cliënten uit de klinische zorg 
aan worden toegevoegd. Omgekeerd echter moet 
er ook weer een ruim 1 o procent van afgetrokken 
worden omdat het deels dubbeltellingen betreft. 
Verder wordt er van uitgegaan dat de zorg in 
Nederland gemiddeld ongeveer 6o procent van de 
opiaatverslaafden bereikt. 4 Als we al met al het aan
tal hulpzoekenden verdubbelen komen we dus ver
moedelijk een heel eind in de richting. We hebben 
dan uiteraard niet alle 'probleemgebruikers' te 
pakken. Dat is een wijd uitdijende categorie waar
van de omvang ook bijvoorbeeld voor alcohol 
extreem varieert naar gelang de criteria die worden 
gesteld. Wel hebben we de groep die naar eigen 
idee zodanig in problemen is geraakt door drugsge
bruik dat hulpverlening in beeld zou kunnen 
komen. 

De conclusie is onontkoombaar dat voor canna
bis, hallucinogenen, amfetaminen en ecstasy het 
aalldeel gebruikers met serieuze problemen buiten
gewoon klein is. Voor coke ligt het wat hoger, maar 
ook hier betreft het een betrekkelijk kleine minder
heid: afhankelijk van de schatting van het totaalge
bruik een getal tussen de 8 en de 19 procent. 
Gelukkig is er juist naar cocaïne-gebruik meer 
onderzoek gedaan. Een onderzoek uit 1992 naar 74 
niet aan opiaten verslaafde cocaïne-gebruikers te 
Rotterdam wees uit dat 1 1 procent van hen gedu
rende een bepaalde periode ernstige problemen 
met hun gebruik had gehad en I 4 procent te eniger 
tijd contact met drugs-hulpverleningsinstanties had 
gezocht. 5 In 1991 was een soortgelijk onderzoek 
gedaan in Amsterdam onder 64 mensen die vier jaar 

4· De Zwart op. cit., p . 1 3. 
5- B.E. Bieleman, E. de Bie, Between the 
/i nes. A study rif the nature and extent rif 
cocaine use in Rotterdam. Groningen/ 
Rotterdam 1992. p. 7 3. 

eerder nog regelmatig gebruikten. Van hen was 
inmiddels de helft gestopt. Van de nog altijd gebrui
kenden had I 2 procent ooit overwogen zich tot de 
hulpverlening te wenden. Slechts één persoon zette 
deze stap daadwerkelijk. 6 Kortom, gegeven het 
huidige gebruikspatroon in Nederland ervaart van 
de regelmatige cocaïne-consumenten vermoedelijk 
een ruime tien procent gedurende een bepaalde 
periode ernstige problemen. 

Heroïne: een uitzonderinn? 

Het is al met al duidelijk dat de overgrote meerder
heid der 'harddrug' -consumenten (heroïne even 
daargelaten) recreatief gebruikt. Ik heb hier een 
doodgezwegen deel van de realiteit op tafel gelegd. 
'De praktijk', waarover ongeruste ministers, 
regenteske stadsbestuurders en strenge politiefunc
tionarissen zo gaarne en met zo veel kennis van 
zaken oreren, is dat de overgrote meerderheid der 
gebruikers hun gebruik in normale banen weet te 
leiden. De overgrote meerderheid van de door hen 
zo ernstig gewaarschuwde en getreiterde jongeren 
gebruiken hun speed, coke en ecstasy, hun joints en 
hun paddestoelen, om hun weekend mee op te lui
steren en nergens anders voor. In Nederland wor
den kortom geen criminelen vervolgd, zelfs geen 
'patiënten', maar eenvoudige consumenten. 

Het is echter de heroïne die traditioneel de 
meeste emoties opwekt . Vermoedelijk zijn er naast 
de geschatte 2 8 duizend 'junkies' relatief weinig 
frequent-recreatieve gebruikers. Ironisch-genoeg is 
het echter bij uitstek deze heroïne die de onge
grondheid van de angst voor een ongecontroleerde 
verslavingsgolf bij !egalisering aantoont. Immers, 
heroïne kent al jaren heel weinig nieuwe regelmati
ge consumenten. Waarom zou dat het geval zijn? 
Beslist niet omdat de handel door de overheid har
der wordt aangepakt dan bijvoorbeeld die in cocaï
ne. De verklaring is eenvoudig deze: een slechte 
naam. Men ziet een stof waar de meeste frequente 
gebruikers kennelijk niet mee om weten te gaan, en 
al spoedig trekt de samenleving er zelf een kring 
van angst om heen. Ook 'onze kinderen', de door 
het bange deel der natie nauwelijks toerekenings
vatbaar geachte jongeren, houden zich er meestal 

6. Peter Cohen, Arjan Sas, Ten Years of 
Cocaine. A follow-up study of 64 
cocaine users in Amsterdam. Amsterdam 
'993· pp. 13-15, 5o-51. 
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verre van. Het effect op de heroïne-consumptie van 
een !egalisering is daarom niet moeilijk te voorspel
len. De junkies zouden uit het straatbeeld verdwij
nen, en daarmee zou na enige tijd ook een deel van 
de angst wegvallen. Er zouden ongetwijfeld nieuwe 
gebruikers komen. Maar dan zou ook spoedig blij
ken of het problematische karakter van het gebruik 
van deze stof gevolg is geweest van met de illegaü
teit samenhangende specifieke omstandigheden, of 
dat een frequent-recreatief gebruikspatroon ook in 
de nieuwe situatie niet goed mogeüjk blijkt. In het 
eerste geval zal de heroïne-consumptie zich ver
moedeüjk uitbreiden. Doch dat zou dan ook niet 
hoeven te worden betreurd. In het tweede geval 
zou de kring van afkeer zich echter snel herstellen. 

Wat zou eigenlijk het te verwachten effect zijn 
van !egalisering op de totale consumptie van drugs? 
Zoals bij alles geldt ook hier dat smaken en behoef
ten verschillen. Het meest nuchtere scenario lijkt 
mij in de volgende richting te gaan: het gebruik van 
veel 'moeilijke' of oninteressante stoffen zou nau
welijks toenemen. Om plezier te hebben van de 
hallucinogenen met hun verrassende maar ook gril
lige en soms angstaanjagende werking is bijvoor
beeld een zeker lef nodig. Ik kan mij niet voorstel
len dat LSD ooit een brede populariteit zou gaan 
genieten. Ook de door opiaten als heroïne geboden 
roes- een lome vergetelheid op bestelling- is slechts 
voor een specifieke groep mensen aantrekkelijk, 
grosso modo voor hen die veel te vergeten hebben. 
Daarentegen zou de consumptie van een klein aan
tal, voor een breed publiek interessante middelen 
inderdaad wel eens sterk kunnen gaan stijgen. 
Stimulantia zoals cocaïne en amfetamine bieden een 
opwindende, communicatieve roes die zich qua 
sociale werking enigszins met die van alcohol laat 
vergelijken. Met name de familiedrug ecstasy gaat 
mijns inziens op termijn een grote toekomst tege
moet in het CDA-gezinsleven. Voor de open haard 
ingenomen biedt hij zijn consumenten vooral een 
gevoel van sterke saamhorigheid. Maar daar waar 
van een drastische uitbreiding van gebruik sprake 
zou zijn, zou ongetwijfeld ook een vervangings
effect gaan optreden, namelijk ten opzichte van 
thans legale drugs als alcohol die een vergelijkbare 
functie vervullen. Waardoor het nog maar de vraag 
is of het gebruik van alle middelen tezamen uitein
delijk veel zou toenemen. 

Maar we blijven bang voor de grote epidemie 
van verslaving die zou losbarsten bij vrijgave, voor 
een nieuwe zondvloed. Nederland zou vast lopen 

doordat we met honderdduizenden of zelfs miljoe
nen junkies te maken zouden krijgen in plaats van 
met de enkele tienduizenden die wij nu kennen. 
Deze angst wordt trouwens bevorderd door berich
ten over de reusachtige omvang die de verslavings
problematiek rond thans legale drugs zoals alcohol, 
tabak en tranquillizers aangenomen zou hebben. Het 
'probleemgebruik' van deze stoffen kan in de tien
tallen procenten worden gerekend. Welnu, wat 
voorspelt dat dan voor een wereld van vrije drugs? 
Ik meen echter dat er ook in de berichtgeving over 
'legaal drugsmisbruik' van een merkwaardige ver
kleuring sprake is, al gaat het dan niet zozeer om de 
feiten als wel om de interpretatie daarvan. Immers, 
de harde kern van treurige gevallen, mensen die 
inderdaad bezig zijn hun dagelijks bestaan of zelfs 
hun leven voor de haaien te gooien, betreft slechts 
enkele procenten der gebruikers. Wie echter een 
nuchter kijkje neemt in de veel bredere kring der 
beperkte 'probleemgebruikers' treft hier ook 
slechts beperkte problemen aan. Men treft er men
sen aan die een afweging maken. Gebruikers die 
hun afhankelijkheid als het kleinere kwaad aanvaar
den- omdat het probleem waarvoor zij het 
betreffende medicijn gebruiken vooralsnog onop
losbaar is. Of genieters die hun ongezonde gewoon
te eenvoudig te lekker vinden om te laten. Ver
slavingen die te weinig problemen opleveren om 
het de moeite waard te maken ze te overwinnen. 

Paniek over verslavinB 

De angst voor verslaving begint zo langzamerhand 
panische vormen aan te nemen. Verslaving wordt 
voorgesteld als een per definitie hels lot, in plaats 
van als een verschijnsel dat als alle andere haar gra
daties kent. Maar horen dwangmatigheden en 
afhankelijkheden dan niet tot op zekere hoogte bij 
het bestaan? Onderdeel van de overdreven versla
vingsangst is ook een immense uitvergroting van de 
onmiddellijke risico's van het optreden van versla
ving. Vergeten wordt vaak dat een gebruiker een 
aantal 'sluizen' door moet voor zich een afhanke
lijkheidspatroon kan vormen. Men moet om te 
beginnen de betreffende roes al bijzonder aange
naam vinden. Vervolgens moet men intensief gaan 
gebruiken. En tot slot moet men de optredende 
onthoudingsverschijnselen, die een tot stand ko
mende afhankelijkheid onvermijdelijk begeleiden, 
niet als aansporing opvatten om het betreffende 
middel toch maar van zich af te schuiven doch daar
entegen als aansporing om door te gaan. Die laatste 
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keuze is bepaald niet vanzelfsprekend. Het is niet 
zo, dat wie met onthoudingsverschijnselen wordt 
geconfronteerd alleen maar terugverlangt naar de 
roes. Deze verschijnselen vormen immers evenzeer 
een waarschuwingssignaal tegen verder gebruik als 
een aansporing daartoe. Paradoxaal genoeg zijn de 
meest verslavende stoffen, de stoffen met de sterk
ste onthoudingsverschijnselen, als het ware tegelijk 
ook de meest afstotende. En terwijl de ene gebrui
ker de hoofdpijn dan ook als aanleiding zal opvatten 
om opnieuw naar de fles te grijpen, zal dezelfde pijn 
voor de andere juist de reden vormen om deze te 
laten staan. 

Het is afhankelijk van de individuele gebruiker 
of deze zich in een spiraal van verslaving zou laten 
wegzakken of niet. En hiermee ben ik gekomen op 
de kwestie waar de zaak naar mijn mening uiteinde
lijk om draait, en waaraan ik in de titel van mijn 
artikel refereer. De hele angst voor een apocalypti
sche verslavingsepidemie die de huidige verboden 
zou rechtvaardigen is een dwaas schrikbeeld, dat 
berust op een miskenning van de verstandigheid en 
nuchterheid van de modale burger. In verreweg de 
meeste gevallen schrikt deze modale burger maar al 
te snel terug voor een verslaving met ontwrichten
de gevolgen voor zijn leven- en wel zodra zulke 
problemen ook maar enigszins in zicht beginnen te 
komen. Hij zal zijn gebruik niet snel uit de hand 
laten lopen- en niet omdat deze gemiddelde burger 
over psychische of andere titanenvermogens 
beschikt, doch simpelweg uit een instinct van zelf
b,ehoud. De overgrote meerderheid van de bevol
king, jong zowel als oud, waardeert een zekere 
orde en regelmaat van leven en is bevreesd voor 
verstoring daarvan. Het is deze alledaagse tuttig
heid van de gemiddelde mens met zijn gezonde 
afkeer van desintegratie, die iedere noodlottige 
verslavingsgolf zou indammen nog voor deze goed 
en wel op gang was gekomen. Dit geldt overigens 
des te nadrukkelijker in welvarende en stabiele 
maatschappijen als de Nederlandse. Kortom, de 
samenleving kent op het gebied van drugs een 
mechanisme van zelfregulering, vanwege het een
voudige gegeven dat de meeste mensen, jong of 
oud, er niet de psychologie van de lemming op na 
houden. 

Al met al is, ook wanneer we uitsluitend in 
medische zin spreken en alle andere overwegingen 
vergeten, het verbod op drugs willekeurig en over
bodig. Bovendien weet iedereen dat het verbod 
niet werkt. Een simpele economische wet leert 

immers dat wie veel gevraagde goederen rantsoe
neert of verbiedt onvermijdelijk een zwarte markt 
creëert. En dat deze de interessante eigenschap 
kent steeds vitaler te worden naarmate repressie de 
prijzen verder opdrijft. Het is dus niet zo, dat de 
verhandeling van drugs weliswaar niet geheel kan 
worden voorkomen, doch dat deze toch wel sterk 
kan worden teruggedrongen. Ook dat laatste is 
onhaalbaar. In dit verband is het aardig ons te reali
seren dat, ironisch genoeg, het verbod op drugs de 
aard van deze stoffen als genotmiddelen eigenlijk 
miskent, en daarmee de vraag ernaar structureel 
onderschat. De war on drugs lijkt deze aard als 
genotmiddelen juist tot uitgangspunt te nemen, en 
wel in een gedemoniseerde vorm: het feit dat drugs 
objecten van verslaving zijn . Doch in feite miskent 
deze hele oorlog dit nu precies. Vreemd genoeg 
onderschatten de nieuwe kruisvaarders met hun 
verboden de 'verslavende werking' van drugs juist 
ook. Deze middelen zijn namelijk zodanig 'versla
vend', zodanig lekker en interessant, dat ook de 
recreatieve consument het eenvoudig niet accep
teert dat zij door welke overheid dan ook worden 
afgenomen. In de Verenigde Staten waar de gekte 
inmiddels de proporties van razernij heeft aangeno
men, en men tientallen jaren gevangenis riskeert, 
wordt nog veel meer gebruikt dan bij ons. 

Al deze overwegingen zijn echter aan dove
mansoren gericht. Want de bizarre angst voor poe
dertjes en pilletjes die nu zelfs het meest nuchtere 
deel van de samenleving onverbiddelijk in zijn 
greep heeft gekregen is helemaal niet ingegeven 
door medische overwegingen. Cijfers en statistie
ken- ze kunnen uitwijzen wat ze willen, het doet er 
allemaal niets toe. We hebben hier te maken met 
niets minder dan een klassieke 'paniek' die zichzelf 
voedt. Vermoedelijk wortelt deze deels in de ver
bijstering over de snelle ontwikkeling van een 
samenleving die slechts over enkele drugs beschikte 
naar een polydrugs-maatschappij. Het moderne 
internationale verkeer van personen en goederen 
voegde in korte tijd de drugs van de andere cultu
ren aan ons arsenaal toe, en onze eigen chemische 
industrie deed er nog een flinke schep bovenop. 
Het is een ontwikkeling die niet te stuiten is, en ook 
beslist gunstig genoemd mag worden. Geest
veranderende middelen horen thuis in de categorie 
sport, godsdienst, kunst, seks en andere bezigheden 
die het overigens ordelijke en rationele dagelijks 
leven opfleuren. Hoe meer variatie aan drugs een 
cultuur kent, hoe rijker deze dan ook is. De waarde 
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van pluriformiteit geldt ook hier. Doch het is voor 
velen kennelijk te veel geweest om het op te bren
gen deze verrijking van ons leven te verwelkomen, 
en de bijkomende risico's op een normale, 
beschaafde wijze tegemoet te treden in plaats van er 
leger, marechaussee en politie tegen te laten uitruk
ken. De angst voor het onbekende is te sterk geble
ken om redelijk beleid mogelijk te maken. 

Een tweede factor in de verklaring van de angst 
voor drugs zou kunnen bestaan in het feit dat de 
preoccupatie met ziekten in het algemeen steeds 
excessiever wordt. Het is de afgelopen tientallen 
jaren duidelijk geworden, dat de technologische 
vooruitgang bepaald niet die wereld van cleane zui
verheid, die utopie van stalen perfectie, heeft 
geschapen waarop we ooit mochten hopen. De 
milieu-problematiek heeft de angst voor vuil en gif 
diep in ons dagelijks bewustzijn gegrift. En waar in 
vroeger tijden ziekte en verval bedreigender waren 
dan thans, werd de illusie dat deze ooit uitgebannen 
zouden kunnen worden ten minste niet gewekt. De 
moderne technologie en geneeskunde doen ons 
echter dromen van een wereld waarin vrijwel alle 
ernstige ziekten tot het verleden behoren- alleen 
komt die wereld maar niet. De nieuwe wereld 
blijkt die van de valse belofte te zijn. In dit licht is 
het misschien niet verrassend dat de burgerij zich 
teleurgesteld en verontwaardigd keert tegen juist 
de drugs. Zij maken het vuil en het gif dat ons alom 
bedreigt opeens zichtbaar, proefbaar en tastbaar. 
En trouwens, de associatie met gif verklaart ook de 
razernij waarmee drugs tegemoet worden getre
den. Zij zijn aanbrengers van de dood, en zij die 
deze middelen verspreiden zijn daarmee eigenlijk 
dus zelf ook de dood waardig. Producenten van 
drugs zijn gifmengers, moordenaars dus. Zij zijn in 
de volle zin van het woord de nieuwe heksen. De 
angst voor drugs boort dezelfde primitieve vrezen 
aan, als die welke in de middeleeuwen naar de 
brandstapels hebben gevoerd. 

Wie echter goed luistert naar de eindeloze jam
merklachten over de 'onontkoombaar verslavende 
werking van drugs' bespeurt nog een derde motief. 
Vaak beschouwt men deze middelen eigenlijk niet 
eens als de echte oorzaak van de ellende. Zij zijn 
slechts de katalysator. Zij brengen aan het licht wat 
anders verborgen zou blijven: het feit dat de mens 

zichzelf niet kan beteugelen, en maar de geringste 
aanleiding nodig heeft om zich in de afgrond te stor
ten. De meerderheid van ons mensen is irrationeel 
en niet oordeelsbekwaam. Onder geen voorwaarde 
mag men de vrije hand gelaten worden. Zonder 
controle vervalt de mens tot primitieve wildheid en 
alleen de stok en de kooi kunnen hem tegen zichzelf 
in bescherming nemen. Het is naar mijn mening 
nog het meest deze angst voor controleverlies, voor 
de losgeslagen mens, voor de mens als lemming, 
die aan de basis ligt van de huidige paniek. En daar
mee ben ik gekomen op wat naar mijn overtuiging 
de kern van de hele problematiek is. De angst voor 
drugs is een elitaire waan. Alleen een elite zou de 
drugs de baas kunnen, de massa valt er echter 
onherroepelijk ten slachtoffer aan. We hebben hier 
te maken met een revival van het naargeestige 
paternalisme van weleer dat al verdwenen leek. De 
argumenten tegen vrijheid van roesmiddelen klin
ken als een echo van die welke eeuwenlang door 
gezagsdragers zijn gebruikt wanneer zij werden 
geconfronteerd met alweer een eis voor verder
gaande ontvoogding. Altijd weer horen we dan een 
variatie op diezelfde melodie: dit kunnen zij niet 
aan! Dit mogen we hun niet toevertrouwen! 

De 'oorlog tegen de drugs' is een nieuwe episo
de in de al eeuwen durende strijd tussen individuele 
zelfbeschikking en autoritair obscurantisme. De 
strijd voor de legaliteit van deze middelen draait 
immers uiteindelijk om de individuele soevereini
teit, en hij is daarmee in alle opzichten te vergelij
ken met die voor het algemeen kiesrecht, voor de 
vrijheid van meningsuiting of van seksuele geaard
heid. Vrijheid van drugs zou een nieuwe stap in de 
emancipatie van burgers zijn. De tragedie van de 
huidige situatie schuilt echter niet alleen hierin dat 
de rechten van burgers hier met voeten worden 
getreden, doch vooral ook in het feit dat de 
beschaafde goegemeente dit in het geheel niet 
onderkend. Het normbesef is hier schokkend laag 
en de onverschilligheid groot. Vermoedelijk zal er 
eerst een krachtige beweging van drugsconsumen
ten moeten ontstaan, een beweging die de klassieke 
weg van belangenbehartiging gaat, voor men zal 
luisteren. Wellicht is dit moment dichterbij dan 
men denkt. 
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