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Voorwoord

Dit is de eindrapportage van het onderzoek naar `het economische gedrag
van regelmatige opiaatgebruikers'. Anders dan de term eindrapportage doet
vermoeden, bestaat er geen interimrapport. Wel is er van de auteurs een
aantal afzonderlijke artikelen verschenen over enkele deelonderwerpen.
Deze artikelen zijn in diverse (criminologische en/of drugs)vakbladen gepu-
bliceerd. In dit boek zijn ze deels opgenomen, uitgebreid met andere onder-
werpen en ingebed in een theoretisch kader.

Het onderzoek is opgezet door het WODC, in samenwerking met de ge-
meente Amsterdam. Het heeft een plaats gekregen binnen het gecoordineer-
de Amsterdamse drugsonderzoekprogramma. De gemeente Amsterdam heeft
financieel aan het onderzoek bijgedragen. Vooral door de inzet van de toen-
malige drugbeleidscoórdinator Tjeerd Bloemsma hebben we in Amsterdam
een goede basis kunnen vinden om ons onderzoek te verrichten.

Het bedanken van mensen en instanties die het mogelijk maakten dit on-
derzoek uit te voeren, is geen obligate exercitie: vaak werd een niet gering
beroep gedaan op medewerking en vertrouwen. In de eerste plaats natuurlijk
van de hoofdpersonen in dit onderzoek, de groep van Amsterdamse drugge-
bruikers met wie we vele en vaak ook goede contacten hebben gehad. On-
danks het feit dat wij om gevoelige informatie vroegen, ervoeren we slechts
weinig reserves en achterdocht. Sommige respondenten lieten ons verder toe
in hun wereld en boden aldus de gelegenheid het drugsbestaan beter te leren
kennen dan alleen met verbale uitwisselingen mogelijk is. We spraken vaak
met onze respondenten in hun zeer variërende woonomstandigheden. Om-
gangs-, transactie- en gebruiksrituelen konden we dikwijls van nabij obser-
veren.

Verder danken we de Amsterdamse GG&GD en het Amsterdamse CAD
voor hun uiterst loyale medewerking in alle stadia van het onderzoek. Dit
betreft vooral het personeel van de wijkposten en de methadonbussen. Hun
inspanningen hebben er zeer aan toe bijgedragen om respondenten te wer-
ven en vaak ook om ze later terug te vinden.

De veldwerkers hebben er met hun actieve en enthousiaste inbreng niet
alleen zorg voor gedragen dat wij nimmer de moed verloren, ook verschaf-
ten zij ons een schat aan informatie. Roberto Aidala, Eva Schoone en Ger-
ben Kroese hebben ieder hun onmisbare aandeel gehad.

In dit rijtje sleutelfiguren mag vanzelfsprekend Marianne Sampiemon niet
ontbreken. Haar taalgevoel en accuratesse hebben van een slordig manu-
script een toonbaar boek gemaakt.

Ten slotte danken we de leden van de begeleidingscommissie, die elk
vanuit zijn of haar specifieke expertise een belangrijke bijdrage heeft ge-
leverd aan het volbrengen van het onderzoek en het totstandkomen van de
rapportage.
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`Zo leerde ik die heroïneverslaving kennen voor wat-ie waard was. Niet een
gevaarlijk dansend leven vol beweging, maar een ordinair dagelijks be-
staan dat draait om de allereenzijdigste kostwinning. Het primitiefst denk-
bare, meest elementaire bestaan. Of liever: de metafoor van zo'n bestaan.
Toen zo, door het ritme van de gevangenis, de grootsheid en het mooie er
wel zo'n beetje af raakten, van dat heroïnebestaan, tegelijk met het ver-
dwijnen van mijn fascinatie, was ook het ergste van de verslaving voorbij.
Ik kon zonder veel moeite afkicken. Ik hield mezelf steeds voor: heroine,
het zou wat! Als ik er weer zin in krijg, nou, dan neem ik het maar, zoals
anderen een sigaret nemen. Maar hou asjeblieft op, Egberts, met het als
iets bijzonders te beschouwen. Het is banaler dan een portie leverworst. '

Uit: Advocaat van de hanen - A.F.Th. van der Heyden



1 Inleiding

Illegale drugs staan al geruime tijd in het centrum van de belangstelling.
Naast de drughandel krijgt ook het gebruik volop de aandacht. Niet in het
minst omdat er talloze problemen mee samen lijken te hangen. Met name
de door gebruikers gepleegde criminaliteit en veroorzaakte overlast vormen
een voortdurende bron van zorg. Hoewel er in brede kring overeenstem-
ming bestaat over de gedachte dat het illegale gebruik van harddrugs (voor-
namelijk heroïne en cocaïne) en criminaliteit met elkaar samenhangen, is de
aard van deze relatie in Nederland nog nauwelijks onderzocht. Ook over de
omvang van de door gebruikers gepleegde criminaliteit is verrassend weinig
systematische kennis voorhanden. Dit onderzoek is onder andere bedoeld
om daarin te voorzien. Maar de doelstelling is breder: in zijn algemeenheid
gaat het om het verwerven van kennis over en inzicht in het economische
gedrag van regelmatige opiatengebruikers. Criminaliteit krijgt bij bestude-
ring van dit economische gedrag speciale aandacht. Voor de gebruiker is
criminaliteit de meest expliciete uitdrukking van zijn marginaliteit. Voor de
maatschappij is criminaliteit de meest expliciete uitdrukking van de schade
en overlast die het illegale druggebruik met zich meebrengt. Zoals in hoofd-
stuk 3 uitgebreider aan de orde zal komen, vinden we in de literatuur diver-
se verklaringen voor de evidente relatie tussen druggebruik en criminaliteit.
Volgens een zeer gangbare benadering is criminaliteit het gevolg van de
schaarste en de illegaliteit van het middel. Illegale activiteiten worden in
deze visie gereduceerd tot puur instrumenteel gedrag, het onvermijdelijke
gevolg van een verslaving aan kostbare middelen. Met andere woorden:
druggebruik is de oorzaak van criminaliteit. In een tweede verklaring wordt
de causaliteit omgedraaid: criminaliteit leidt tot druggebruik omdat dit ge-
drag hoort bij een criminele subcultuur. In een derde benadering van de re-
latie criminaliteit - druggebruik wordt criminaliteit opgevat als dieper gemo-
tiveerd, (sociaal) expressief gedrag dat samenhangt met de identiteit van de
druggebruiker. Daarmee is het van centrale betekenis voor de zingeving en
structurering van zijn leven. Druggebruik is volgens deze visie een van de
uitingen van een deviant bestaan.

Deze verschillende interpretatiekaders hebben belangrijke implicaties
voor het sociale beleid ten aanzien van drugs en gerelateerde problemen.
Centraal in het beleid staat al geruime tijd de verstrekking van methadon.
Binnen de verschillende verstrekkingsprogramma's is het terugdringen van
criminaliteit vrijwel altijd een meer of minder impliciete doelstelling. Gaat
men uit van een direct causaal verband tussen criminaliteit en druggebruik,
dan mag verondersteld worden dat de instrumenteel gerichte illegale activi-
teiten in omvang zullen afnemen wanneer de schaarste van de drug wordt
weggenomen: de vervanging van een duur middel als heroïne door een mid-



4 Hoofdstuk 1

del dat globaal dezelfde effecten heeft, i.c. methadon, zou dus een reductie
van criminaliteit tot gevolg moeten hebben. Vanuit een ander theoretisch
perspectief is zo'n criminaliteitsreductie minder vanzelfsprekend. Als niet
de verslaving maar de deviante levensstijl in de interpretatie voorop staat,
dan is het bijvoorbeeld plausibel dat de met behulp van methadon legaal be-
vredigde heroïnegebruiker zijn/haar deviante levensstijl gaat inrichten rond-
om het gebruik van een ander middel (zoals cocaïne). In dat geval is er geen
logische reden voor een afname van de criminaliteit van de druggebruiker.

Het bovenstaande illustreert dat een realistisch beeld van verwerving en
besteding van inkomsten door regelmatige opiaatgebruikers belangrijk is,
zowel om theoretische als om praktisch-maatschappelijke redenen. Met be-
hulp van dit in Amsterdam gehouden onderzoek wordt gepoogd bij te dra-
gen aan een beter begrip van de relatie tussen druggebruik en criminaliteit.

In het verslag van dit onderzoek hebben wij de vrijheid genomen om het
begrip `verslaving' onbekommerd te hanteren. Om stilistische redenen laten
we de aanhalingstekens verder achterwege. In het vervolg zal blijken dat
we het begrip vooral gebruiken in de zin van subjectieve ervaring en niet
als een psychiatrische ziekte of een farmacologisch geïnduceerde pathologie.
We sluiten hiermee aan bij het door Peele (1985 en 1989) uitgewerkte psy-
chologische verslavingsbegrip, waarbij het verslavingsobject (drugs, alco-
hol, seks, gokken, enz.) voor het wezen van verslaving weinig verschil
maakt. `It is the cycle of desperate search, temporary as inadequate satis-
faction, and renewed desperation that most characterises addiction' (Peele,
1989, p. 152).

Ook is een opmerking op z'n plaats over het gebruik van de term `crimi-
naliteit'. In de praktijk van de druggebruiker gaat het om illegale inkom-
stenproduktie door dealen of varianten van stelen. Commune vermogenscri-
minaliteit wordt in dit boek aangeduid met de term 'verwervíngscriminali-
teit'. Volgens het Wetboek van Strafrecht behoren uiteraard ook overtredin-
gen van de Opiumwet tot de criminaliteit. Om redenen die verderop uiteen-
gezet zullen worden, is er echter voor gekozen de twee typen criminaliteit
gescheiden te behandelen. We gebruiken de formulering `inkomstenprodu-
cerende criminaliteit' wanneer er zowel van geld verdienen op de illegale
drugmarkt als van commune vermogenscriminaliteit sprake kan zijn.

Omdat aan de respondenten vertrouwelijkheid is toegezegd, zijn de ge-
bruikte voornamen in dit rapport vanzelfsprekend gefingeerd.

Het boek is als volgt opgezet. Hoofdstuk 2 behandelt de opzet van het
onderzoek, geeft een verantwoording van de gevolgde werkwijze en be-
schrijft de steekproef op bepaalde kenmerken. In hoofdstuk 3 komt in alge-
mene termen de relatie criminaliteit - druggebruik aan de orde. Niet alleen
gaan we op basis van literatuur in op het empirische bewijsmateriaal daar-
omtrent, ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de theorievorming rond deze
relatie. In hoofdstuk 4 wordt een aanvang gemaakt met de weergave van
het verzamelde empirische materiaal. Trajecten waarlangs respondenten tot
gebruik van harddrugs kwamen en de carrière die zij ontwikkeld hebben
staan hier centraal. Hoofdstuk 5 is toegespitst op de Amsterdamse situatie.
Op beschrijvende wijze doen we verslag van de dagelijkse beslommeringen
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in de drugscene. In de hoofdstukken 6 en 7 besteden we aandacht aan het
gebruik van de (illegale) middelen en de manieren om inkomen te verwer-
ven. In hoofdstuk 8 staat de verstrekking van methadon centraal. In het eer-
ste deel van het hoofdstuk worden de theoretische grondslagen van metha-
donverstrekking behandeld en het tweede probeert de belangrijke vraag te
beantwoorden in hoeverre de verstrekking van methadon effect heeft op het
criminaliteitsniveau van druggebruikers. Hoofdstuk 9 bevat de samenvatten-
de conclusies, theoretische implicaties en consequenties voor het beleid.



2 Verantwoording

Allereerst belichten we de onderzoeksvragen en de operationalisatie van en-
kele begrippen. Vervolgens gaan we in op de aard van het onderzoek en de
gevolgde werkwijze. In paragraaf 2.3 besteden we aandacht aan het karakter
van de verzamelde data, waarna in paragraaf 2.4 de betrouwbaarheid en
validiteit van deze informatie aan de orde wordt gesteld. In de laatste twee
paragrafen beschrijven we achtereenvolgens de steekproef en het veldwerk
met alle daaraan verbonden haken, ogen en oplossingen.

2.1 Onderzoeksvragen

De doelstelling van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het economi-
sche gedrag van opiaatgebruikers. Deze algemene doelstelling is geconcre-
tiseerd aan de hand van de volgende vijf onderzoeksvragen:
- Op welke wijze(n) verwerven regelmatige opiaatgebruikers hun inkom-

sten en hoe verhouden die zich tot elkaar?
- Op welke wijze(n) besteden regelmatige opiaatgebruikers hun inkomsten

en hoe verhouden die zich tot elkaar?
- Welke rol speelt het verstrekt krijgen van methadon in het economische

gedrag van regelmatige opiaatgebruikers?
- Welke functies vervullen criminaliteit en/of heroïne en andere drugs in

het dagelijkse bestaan van de gebruiker?
- Bestaat er in dit opzicht enige relatie met de levensgeschiedenis van de

gebruiker?

Verschillende termen in deze onderzoeksvragen verdienen enige toelichting.
Zo is het begrip `regelmatige opiaatgebruiker' gedefinieerd als `een persoon
die op minstens vier dagen per week heroïne, methadon en/of een ander
opiaat gebruikt'. Als gevolg van deze definitie zijn incidentele of.recreatieve
gebruikers van deelname aan het onderzoek uitgesloten. Ook de zogenoem-
de `weekendgebruiker' van heroine blijft buiten beeld. Het onderzoek richt
zich al met al op de groep gebruikers die als de meest problematische wordt
beschouwd. De hierboven aangegeven frequentie van opiaatconsumptie gold
bij intrede als minimumvereiste voor deelname aan het onderzoek; welke
psychotrope stoffen men daarnaast gebruikte, was hiervoor irrelevant.

Onder de noemer `economisch gedrag' vallen in het kader van dit onder-
zoek alle gedragingen die betrekking hebben op de verwerving van geld,
goederen of diensten en anderzijds de besteding van die inkomsten. In deze
context omvat het begrip criminaliteit niet meer dan de delicten die een eco-
nomisch voordeel voor de betrokkenen hebben opgeleverd. Onze aandacht
is met andere woorden exclusief uitgegaan naar verwervingscriminaliteit.
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Naar `expressieve' geweldcriminaliteit, zoals mishandeling of verkrachting,
is niet gevraagd.

2.2 Aard van het onderzoek en werkwijze

Omdat de belangstelling in dit onderzoek niet alleen uitgaat naar inkomsten-
en uitgavenpatronen sec, maar ook naar de processen die hieraan ten grond-
slag liggen, hebben we gekozen voor een gemengd kwantitatieve/kwalitatie-
ve benadering. Hiertoe hebben we gepoogd de methodieken van de kwanti-
tatieve enquête, de panelstudie (het enige tijd volgen van een vaste groep
respondenten) en het stadsetnografische veldonderzoek te combineren.

Het `harde' onderzoeksmateriaal berust vooral op informatie afkomstig
uit een gestandaardiseerde vragenlijst. Deze is-per respondent-in begin-
sel zevenmaal afgenomen. Nadat een respondent zich tot deelname bereid
had verklaard, werd hem/haar gevraagd inzicht te verschaffen in het econo-
mische gedrag van de zeven daaraan voorafgaande dagen. De twee daarop
volgende weken werd deze vragenlijst opnieuw afgenomen. Vervolgens nam
de interviewintensiteit af en kreeg de respondent in een tijdsbestek van een
jaar nog viermaal met de veldwerker te maken: de vragenlijst werd nu ieder
kwartaal afgenomen. Van de respondenten die de gehele interviewcyclus
hebben afgemaakt, was dus aan het einde van de cyclus informatie beschik-
baar over zeven weken uit zijn of haar leven.

Hoewel ernaar is gestreefd de vier kwartaalinterviews ook inderdaad om
de drie maanden af te nemen, bleek het in een aantal gevallen onmogelijk
deze termijn aan te houden. Het verblijf in een penitentiaire inrichting, zie-
kenhuis of therapeutische gemeenschap kon daar debet aan zijn, alsmede
verhuizing naar een andere stad of overlijden.' Ten slotte stond de hecti-
sche levensstijl van een aantal respondenten de regelmatige deelname vol-
gens onze planning in de weg. Weliswaar kwam het bij de meeste van deze
gebruikers na verloop van tijd tot een hernieuwd contact, maar de termijn
van drie maanden was dan vaak overschreden.

Naast de standaardinterviews is een levensgeschiedenisinterview afgeno-
men. Gezamenlijk met de veldobservaties speelt dit interview een belangrij-
ke rol bij het in perspectief zetten van de `harde' data. De `kale' cijfers
krijgen meer reliëf wanneer ook gekeken wordt naar de perceptie die de res-
pondenten hebben van hun verleden en hun huidige bestaan. Facetten als
het familieleven, de peergroup, de opleiding en een eventueel arbeidsverle-
den geven ons in de eerste plaats meer inzicht in de verschillende wijzen
waarop de respondenten een deviante levensstijl ontwikkeld hebben. Over
de functies die die levensstijl-en daarbinnen het gebruik van drugs en het
plegen van criminaliteit-thans nog voor de respondenten vervult, wordt
meer duidelijk wanneer we ons richten op aspecten als de drugscarrière, de
criminaliteitscarrière, hulpverleningservaringen, het zelfbeeld, het toekomst-

1 Voor meer informatie omtrent de uitval, zie paragraaf 2.5.4.
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perspectief, enz. Omdat voor een goed verloop van het levensgeschiedenis-
interview een zekere vertrouwensrelatie tussen veldwerker en respondent is
vereist, werd dit gepland na de eerste interviewcyclus.

Voor de opzet van het onderzoek is, mede met het oog op vergelijkings-
mogelijkheden, nauw aangesloten bij het New Yorkse onderzoek `Taking
Care of Business' (Johnson e.a., 1985). Ook in dit project werd naast een
gestandaardiseerde vragenlijst gebruikgemaakt van het `life history inter-
view'. Het Amerikaanse onderzoek leunt echter sterker op het kwantitatieve
materiaal.

Met het veldwerk is een begin gemaakt in mei 1987. Ruim twee jaar la-
ter - in juli 1989 - werd het laatste materiaal verzameld. Het longitudinale
karakter van het onderzoek heeft met zich meegebracht dat verschuivingen,
zowel op het persoonlijke vlak van de respondenten als in de drugsubcultuur
in het algemeen, goed te volgen waren. Het langdurig volgen van de res-
pondenten had tevens gunstige gevolgen voor de betrouwbaarheid. Op dit
laatste aspect komen we terug in paragraaf 2.4.

2.3 Aard van de verzamelde gegevens

2.3.1 De vragenlijst

Bij het construeren van de vragenlijst heeft aanvankelijk het onderzoek van
Johnson e.a. (1985) als voorbeeld gediend. Vanzelfsprekend werden de in
New York gebruikte meetinstrumenten aangepast aan de typisch Amster-
damse setting. In Amsterdam is de methadonverstrekking bijvoorbeeld op
een dusdanig andere wijze ingericht dat de onderzoekers genoopt werden
op dit punt specifiekere vragen te stellen. Gezien de verschillende sociale
zekerheidsstelsels in beide landen, was het tevens van belang in het Am-
sterdamse onderzoek meer aandacht te besteden aan de positie van de uitke-
ring in het scala van inkomstenbronnen.

De vragenlijst is gedurende enkele maanden uitgetest. Na het vooronder-
zoek bleken de benodigde veranderingen dermate marginaal dat besloten
werd ook de reeds verzamelde data in de analyse mee te nemen. De belang-
rijkste wijzigingen na het vooronderzoek hadden overigens meer betrekking
op de structuur van de vragenlijst dan op de inhoud.

De zogenaamde weekvragenlijst leverde de belangrijkste kwantitatieve
informatie op over het economische, gedrag van de respondenten. Deze lijst
was op een zodanige wijze gestructureerd dat van alle respondenten inzicht
werd verkregen omtrent achtereenvolgens hun uitgaven, inkomsten, ge-
bruik, contacten met de hulpverlening en eventuele aanhoudingen door de
politie. In bijlage 1 worden deze categorieën beschreven.

Het afnemen van een standaardinterview nam gemiddeld drie kwartier in
beslag.



10 Hoofdstuk 2

2.3.2 Het levens geschiedenisinterview

Het levensgeschiedenisinterview had in dit onderzoek het karakter van een
half gestructureerd interview. Vooraf was een lijst met gesprekspunten op-
gesteld, maar de veldwerkers beschikten over voldoende ruimte om het in-
terview naar eigen goeddunken in te richten. Dit bracht als voordeel met
zich mee dat de veldwerkers zich niet geremd hoefden te voelen om ad hoc
andere onderwerpen aan te snijden. Deze grote bewegingsvrijheid kwam de
sfeer tijdens de gesprekken ten goede. De (meeste) respondenten kwamen
gemakkelijk los en identificeerden het levensgeschiedenisinterview niet met
de psychosociale conversaties, die zij in hulpverleningsverband al zo vaak
gevoerd hadden.

In een later stadium van het onderzoek is een aantal gegevens uit de ver-
schillende levensgeschiedenisinterviews kwantitatief verwerkt.' De belang-
rijkste bijdrage van het levensgeschiedenisinterview aan dit onderzoek was
echter van `verstehende' aard. Het droeg bij aan de mogelijkheid om dieper
tot de beweegredenen van de gebruikers door te dringen. Afhankelijk van
de bereidwilligheid van de respondenten duurde een gemiddeld levensge-
schiedenisinterview anderhalf à twee uur.

2.3.3 De dagboeken

Als derde methode van dataverzameling is gebruikgemaakt van een etnogra-
fische benadering. Vanuit een speciaal voor het onderzoek ingericht veldsta-
tion togen onderzoekers en veldwerkers regelmatig de stad in -naar de bin-
nenstadse scene (incidenteel naar de Bijlmermeer) en naar de plaatsen van
methadonverstrekking - om contacten te leggen, gesprekken te voeren met
verslaafden en hulpverleners en observaties te doen. De vastlegging van dit
soort informatie vond plaats in de vorm van een dagboek, dat elk teamlid
voor zichzelf bijhield en dat op het veldstation voor de andere leden ter in-
zage lag.

Informatie omtrent de analyse van de verschillende gegevens is te vinden
in bijlage 2.

2.4 Betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksgegevens

Zowel binnen als buiten de onderzoekswereld bestaat de nodige scepsis over
de betrouwbaarheid van door druggebruikers verstrekte gegevens. Niette-
min bevat de buitenlandse (drugs)literatuur voldoende aanwijzingen dat de
betrouwbaarheid van self-reportdata niet onder hoeft te doen voor die van
andersoortige data (Stephens, 1972; Amsel e.a., 1976). Ook in eigen land
schatten verscheidene onderzoekers de mate van betrouwbaarheid van de

2 Voor details hieromtrent zie bijlage 1.
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door druggebruikers verschafte informatie hoog in: zo stelt Hoekstra (1987,
p. 50), op basis van een consistentietest binnen haar eigen onderzoeksgroep
en de reeds aangehaalde buitenlandse literatuur, dat `er geen redenen zijn
om aan te nemen dat de door de gebruikers verstrekte gegevens een onjuist
beeld opleveren van het handelen van een groep zware heroïnegebruikers in
Nederland'. Korf (1986) voegt hieraan toe dat de mate van betrouwbaarheid
afhangt van de persoonlijke gevolgen die het verstrekken van informatie
voor gebruikers kan hebben: de dreiging van eventuele repercussies zou
volgens hem de gebruikers in de verleiding kunnen brengen het met de
waarheidniet zo nauw te nemen. Een dergelijke dreiging doet zich met na-
me voor in interacties waarbij de gebruikers een afhankelijkheidspositie be-
kleden. Te denken valt hierbij aan contacten met hulpverleners en politie-
mensen.

In een onderzoek dat zwaar leunt op zelfrapportage van druggebruikers,
is het zeer van belang om een vertrouwensrelatie met de respondenten op te
bouwen. Behalve het garanderen van vertrouwelijkheid van de informatie
- ondermeer door het bieden van de mogelijkheid om anoniem aan het on-
derzoek deel te nemen-moeten de veldwerkers een ongedwongen sfeer
zien te creëren, die de openhartigheid en eerlijkheid van de respondenten
bevordert. In het onderhavige onderzoek bestond het specifieke probleem
dat de vertrouwensrelatie met de respondenten gefrustreerd zou kunnen
worden door het feit dat het WODC een afdeling is van het Ministerie van
Justitie. Het alom bekend raken hiervan zou allicht gevolgen kunnen heb-
ben voor de bereidwilligheid van de respondenten en de betrouwbaarheid
van de onderzoeksgegevens. De veldwerkers besloten daarom de precieze
identiteit van het WODC niet te vermelden, tenzij respondenten hier expli-
ciet op door zouden vragen. Tijdens de introductie werd over het algemeen
niet verder gegaan dan een uitleg omtrent de afkorting van de naam van het
onderzoekinstituut en de vermelding dat het project (mede) gefinancierd
werd door het Ministerie van Justitie. In een later stadium leerden vele res-
pondenten, al dan niet op initiatief van de veldwerkers, de herkomst van
het WODC alsnog kennen. Geen enkele respondent vond hierin aanleiding
om van verdere deelname af te zien.

Een ander element dat de betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens
zou kunnen beïnvloeden, betreft het geldelijk belonen van respondenten. De
respondenten ontvingen f 25 per interview, niet in de laatste plaats om hen
te stimuleren gedurende de gehele interviewcyclus te blijven participeren.
Aan een dergelijke financiële stimulans kleeft het gevaar dat men respon-
denten aantrekt die, in de haast om op eenvoudige wijze een `geeltje' te ver-
dienen, het met de waarheid niet zo nauw nemen. Tevens dient men beducht
te zijn voor participanten die het onderzoeksteam trachten te misleiden door
zich onder een andere naam bij een andere veldwerker aan te melden.

Wellicht was de in het vooruitzicht gestelde geldelijke beloning voor de
meeste respondenten de belangrijkste (initiële) drijfveer om aan het onder-
zoek mee te werken. Niettemin nam men in het merendeel der gevallen uit-
gebreid de tijd om de eigen handel en wandel toe te lichten en uit te weiden
over facetten van het leven waarnaar in de vragenlijsten niet expliciet werd
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gevraagd. Veel respondenten bleken het op prijs te stellen om onder het ge-
not van een kop koffie of een andere versnapering over zichzelf te praten.
De `neutrale' positie van de veldwerker, die in tegenstelling tot een hulp-
verlener geen oordeel hoeft te vellen over bepaalde gedragsvormen, heeft
waarschijnlijk de motivatie tot deelname en openhartigheid bevorderd.

Zes van de 150 respondenten slaagden er aanvankelijk in om door mis-
leiding extra `geeltjes' aan ons te verdienen. Ze namen bij verschillende
veldwerkers - vaak onder verschillende pseudoniemen - aan het onderzoek
deel. Uiteindelijk vielen ze allemaal door de mand. Bij vergelijking van de
(onbedoelde) dubbele metingen bleken deze respondenten consistente infor-
matie over hun economisch gedrag te hebben verstrekt. Zo speelde onze
`meesterfraudeur' het klaar om maar liefst drie veldwerkers in de luren te
leggen, maar werd hij snel ontmaskerd toen bleek dat zijn inkomsten- en
uitgavenpatroon in de vragenlijsten van de veldwerkers in kwestie sterk ge-
lijkluidend waren.

Hiermee zijn we beland bij enkele meer concrete indicatoren voor een
aanvaardbare mate van betrouwbaarheid van de data. Door het longitudinale
element tekende zich tijdens de interviewcyclus per respondent een aantal
voortdurend terugkerende gedragspatronen af. Respondenten meldden bij-
voorbeeld herhaaldelijk hetzelfde type delict gepleegd te hebben en ook op
het terrein van het gebruik van psychotrope stoffen ontwikkelden zich be-
paalde patronen.

Een tweede aanwijzing vloeit rechtstreeks voort uit een check die was
ingebouwd in de vragenlijst. Doordat aan het begin van het interview werd
gevraagd hoeveel uitgaven men had gedaan op drugsgebied en pas veel later
de vraag aan de orde kwam hoeveel men daadwerkelijk gebruikt had, kon
worden nagegaan in hoeverre de antwoorden van de respondenten consistent
waren. In bijlage 1 wordt deze interne checkmogelijkheid nader uiteengezet.

De aanwezigheid van een aantal zakelijke en vriendschappelijke relaties
binnen het netwerk der respondenten bood een derde controlemogelijkheid.
Omdat verschillende respondenten samen op pad gingen om inkomsten te
verwerven, kon in afzonderlijke interviews worden vastgesteld in hoeverre
de door hen verstrekte gegevens onderling spoorden. De praktijk wees uit
dat de informatie van deze `partners in crime' veel samenhang vertoonde.

Ten slotte vormden de talloze observaties van en informele gesprekken
met respondenten tijdens het veldwerk een achtergrond waartegen de gerap-
porteerde gedragingen van de respondenten op geloofwaardigheid konden
worden beoordeeld. De levensstijl van deze participanten werd soms duide-
lijker door directe observatie. Vaak ontstond er een allengs gedetailleerder
wordend beeld van de handel en wandel van respondenten door gevraagde
of ongevraagde informatie uit de drugscene.

Gezien het feit dat de respondenten gevraagd werd een retrospectief over-
zicht te verschaffen van hun economisch gedrag over de zeven aan het inter-
view voorafgaande dagen, is het niet onwaarschijnlijk dat er in een aantal
gevallen sprake is geweest van onnauwkeurigheid door een falend geheu-
gen. Zeker ten aanzien van respondenten die er een zeer druk bestaan op
nahielden, was het soms moeilijk om precies na te gaan wat zij een dag of
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vijf, zes daarvoor hadden gedaan. Afgaande op buitenlands onderzoek naar
over- en onderrapportage van het gebruik van drugs (o.a. Amsel e.a., 1976;
McGlothlin e.a., 1978; Ben-Yehuda, 1980) zijn er echter weinig redenen
om in dit opzicht voor een systematische geheugenafwijking te vrezen.

Slechts ten aanzien van een gering aantal participanten is twijfel gerezen
of zij op criminaliteitsgebied het achterste van hun tong lieten zien. Tot
deze (kleine) minderheid behoorden relatief veel gebruikers van Surinaamse
origine. Ondanks de goede relaties die de veldwerkers met hun Surinaamse
respondenten onderhielden, kon de drempel om vrijuit over de door hen ge-
pleegde delicten te praten dus niet in alle gevallen weggenomen worden.
Om deze reden moeten de gegevens omtrent de gebruikers van Surinaamse/
Antilliaanse afkomst wellicht iets voorzichtiger benaderd worden dan het
materiaal dat betrekking heeft op de `Nederlandse' gebruikers.3

Er bestaan aanwijzingen dat een tweetal aspecten onderbelicht is geble-
ven: het betreft hier het gebruik van alcohol en, zoals eerder gezegd, de
aanwending van geweld. In het eerste geval is onzes inziens sprake van
structurele onderrapportage. Ter verklaring dient te worden gewezen op het
feit dat het gebruik van alcoholhoudende dranken sociaal geaccepteerd is.
Dientengevolge zal het geheugen der respondenten niet al te scherp op de
consumptie van deze middelen afgesteld zijn geweest.

Dat het geweldsaspect in dit onderzoek enigszins op de achtergrond is
gebleven, berust waarschijnlijk op zowel een tekortkoming in de vragenlijst
als een zekere terughoudendheid van de respondenten. In de eerste plaats
was in de gestandaardiseerde enquête alleen ruimte gecreëerd voor de vraag
of respondenten tijdens het plegen van een vermogensdelict geweld hadden
gebruikt. In hoeverre respondenten zich van fysiek geweld bedienden in
interacties met collega-gebruikers, dealers of politiefunctionarissen, is dus
niet systematisch vastgelegd. Afgaande op onze observaties, vindt juist ge-
durende deze interacties het meeste geweld plaats. Daarnaast staat het aan-
tal in de vragenlijst geregistreerde berovingen met geweld in geen enkele
verhouding tot het aantal in de dagboeken vastgelegde opmerkingen van
respondenten 'dat zij dat in het verleden wel eens hadden gedaan'. Waar-
schijnlijk waren de respondenten op dit terrein eerder geneigd tot het geven
van een sociaal wenselijk (ontkennend) antwoord dan op criminaliteitsge-
bied, waarbij het geweldselement ontbrak. Over delicten als diefstal uit
grootwinkelbedrijven, fietsendiefstal, autokraken enz. werd zonder enige
schroom, en soms zelfs met enige trots, verteld, maar zodra het onderwerp
geweld werd aangesneden, werd meer terughoudendheid in acht genomen.

3 Wanneer in het vervolg gesproken wordt over 'Nederlanders' en 'Surinamers', dan wordt
gedoeld op de etnische afkomst en niet op de nationaliteit van de betrokkenen. We prefe-
reren dit onderscheid boven dat van 'blank' versus 'gekleurd' of 'wit' versus 'zwart'.
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2.5 De steekproef nader beschouwd

2.5.1 Wijze van steekproeftrekking

Hoofdstuk 2

Hoewel over de omvang van de gebruikerspopulatie in Amsterdam geen al-
gehele consensus bestaat, volgen de meeste deskundigen de schatting van
Korf (1986), die met behulp van de zgn. `capture-recapture'-techniek uit-
kwam op een totaal van 7000 gebruikers. Ook wij hebben dit aantal als uit-
gangspunt genomen.4

Om de omvang van de steekproef te kunnen bepalen diende een even-
wicht te worden gevonden tussen praktische haalbaarheid aan de ene kant
en wetenschappelijke aanvaardbaarheid aan de andere kant. Gelet op het
tijdrovende karakter van de dataverzameling en de beschikbare menskracht
bleek een aantal van 150 respondenten het maximaal haalbare. Alle opiaat-
gebruikers die in principe in aanmerking kwamen voor reguliere methadon-
verstrekking, maakten deel uit van de onderzoekspopulatie. Dit betekende
in de praktijk dat heroïnetoeristen van deelname aan het onderzoek werden
uitgesloten. Binnen de reguliere verstrekkingsmodaliteiten is voor buiten-
landse gebruikers die Amsterdam niet als vaste verblijfplaats hebben, name-
lijk geen plaats. Aan buitenlandse druggebruikers die wel vast (legaal) in
Amsterdam verblijven, kan in principe wel methadon worden verstrekt.
Onze steekproef bevat enkele respondenten uit deze categorie.

Omdat een van de onderzoeksvragen betrekking had op de invloed van
methadonverstrekking op het economische gedrag, is een uitsplitsing ge-
maakt naar gebruikers die bij een regulier methadonprogramma geregi-
streerd stonden en zij die niet deelnamen aan een verstrekkingsprogramma.
Uit publikaties van de Amsterdamse GG&GD (o.a. Buning, 1986) viel op
te maken dat op jaarbasis ongeveer 65% van de gebruikers op enig moment
deelnam aan een methadonprogramma. Er werd daarom gestreefd naar een
zelfde verhouding in onze onderzoeksgroep. Uiteindelijk bestond de steek-
proef uit 105 deelnemers aan een methadonprogramma en 45 respondenten
die niet ingeschreven stonden bij de methadonverstrekking.

Het genoemde rapport van Buning (1986) leverde ook gegevens op over
vier achtergrondkenmerken: leeftijd, geslacht, etnische achtergrond en ver-
strekkingsmodaliteit. De groep methadongebruikers binnen de steekproef is
gespiegeld aan deze verdeling in de totale methadonpopulatie in Amsterdam.

Over de samenstelling van de gebruikerspopulatie buiten de reguliere
methadonverstrekking is weinig bekend. Dit segment van de steekproef is
samengesteld met behulp van de zogenaamde 'sneeuwbalmethode'. Volgens
Biernacki (1986) en Korf (1986 en 1987) is deze methode speciaal geschikt

4 De meest recente schatting omtrent het aantal druggebruikers in Amsterdam is van Buning
(1990). Op basis van de reeds genoemde 'capture-recapture'-methode komt hij eveneens
uit op een totaal van 7000. Het betreft hier wel een schatting op jaargegevens (1989).
'Kwartaalschattingen' komen lager uit, namelijk op circa 6000 gebruikers. Ongeveer 2500
van hen zijn van Nederlandse origine, 1500 behoren tot een etnische minderheid en circa
2000 gebruikers worden bestempeld als buitenlanders.
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Figuur 1: Sneeuwbalketens ('=vrouw)
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voor onderzoek naar onderwerpen met een potentieel bedreigende vraagstel-
ling. In het kort komt de sneeuwbalmethode erop neer dat interviewers (of
`bounty-hunters' zoals Korf (1986) ze noemt) de gebruikers in hun 'natuur-
lijke' territoir opzoeken om een startpunt te verkrijgen voor een keten res-
pondenten. Volgende respondenten worden aangebracht door een al eerder
geïnterviewde. Nieuwe ketens worden gestart door opnieuw een onbekende
aan te spreken. Op deze manier wordt zolang doorgegaan tot het gewenste
aantal bereikt is. In figuur 1 is schematisch weergegeven hoe deze ketens
eruit zien voor de groep 'sneeuwbalrespondenten'.

Duidelijk valt te zien dat de beide veldwerkers die zich bezig hebben ge-
houden met de werving van `sneeuwbal'-respondenten, onderling enigszins
verschillende werkwijzen hebben gevolgd. Veldwerker 1 legde via het start-
punt over het algemeen meer vervolgcontacten, terwijl veldwerker 2 vaak in
rechte lijn vanaf het begincontact telkens één vervolgcontact had. Welke
consequenties dit verschil voor de samenstelling van de steekproef heeft ge-
had, is moeilijk te zeggen. Veldwerker 1 heeft zich meer met netwerken
respondenten beziggehouden, terwijl veldwerker 2 meer `losse elementen'
in zijn `case load' had. De laatste heeft zich bovendien niet uitsluitend ge-
richt op gebruikers die de binnenstad frequenteerden, maar heeft ook ketens

-1 C*



16 Hoofdstuk 2

weten op te zetten in andere delen van de stad. Het gevaar, waarvoor o.a.
Biernacki en Waldorf (1981) waarschuwen, dat men met de sneeuwbalme-
thode in een kleine subgroep blijft steken, wordt hierdoor verminderd.

2.5.2 Demografische beschrijving van de steekproef

De beschrijving van de steekproef geeft de stand van zaken weer van het
moment waarop de betrokken respondenten hun eerste interview werd afge-
nomen. De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat een aantal fac-
toren in de loop van het onderzoek veranderd is. Zo kan iemand die aan-
vankelijk geen methadon verstrekt kreeg, later wel aan een programma deel
zijn gaan nemen, of kan de huisvestingssituatie zijn veranderd. Hoewel de
steekproef dus gedurende het gehele onderzoek uit dezelfde personen be-
staat, is de samenstelling naar een aantal factoren verre van statisch.

Er is gestreefd naar representativiteit van de steekproef voor de verdeling
over de verstrekkingsmodaliteiten in Amsterdam. In tabel 1 zijn de aantal-
len respondenten weergegeven.

Het aantal druggebruikers dat methadon op recept van de huisarts ont-
vangt, ligt in werkelijkheid hoger dan de verdeling in de tabel suggereert.
Deze ondervertegenwoordiging vloeit voort uit het feit dat de onderzoekers
bij aanvang van het project slechts de beschikking hadden over cijfers van
de GG&GD (Buning, 1986) en niet over die van de `Centrale Methadon Re-
gistratie' (CMR). Op het moment dat de steekproef volgelopen was, werd
duidelijk dat het aantal huisartscliënten aan de lage kant was gebleven. Cor-
rigeren was toen echter niet meer mogelijk.

Zoals reeds is opgemerkt in paragraaf 2.5.1, is bij de samenstelling van
het methadondeel van de steekproef rekening gehouden met de achtergrond
kenmerken leeftijd, sekse en etnische achtergrond. Voor de samenstelling
van het niet-methadondeel werd rekening gehouden met informatie uit de
hoek van de hulpverlening, die ertoe leidde dat proportioneel meer Surina-
mers en vrouwen werden opgenomen in de sneeuwbalketens. Aangenomen
wordt dat deze groepen in mindere mate gebruikmaken van de methadon-
verstrekking. In tabel 2 is de samenstelling van de steekproef weergegeven,
uitgesplitst naar de drie eerdergenoemde variabelen.

Bij de categorie `Nederlands' zijn ook negen respondenten ondergebracht
die feitelijk als buitenlanders moeten worden aangemerkt. Deze negen bezit-
ten niet de Nederlandse nationaliteit, maar aangezien zij al jaren binnen on-
ze landsgrenzen verblijven en op grond daarvan in aanmerking komen voor
deelname aan methadonprogramma's, zijn zij in dit onderzoek tot de groep
Nederlanders gerekend.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is ruim 30 jaar. Dit resultaat
past in een trend die ook in andere publikaties (Buning 1986, 1987, 1988 en
1990; Bartelds e.a., 1987; Intraval, 1989) gesignaleerd wordt: de gemiddel-
de leeftijd van opiaatgebruikers beweegt zich al enige jaren achtereen in op-
waartse richting. Dit wordt vooral veroorzaakt door het uitblijven van aan-
was aan de onderkant van de leeftijdsverdeling. De moeilijkheden die de in-
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Tabel 1: Aantal respondenten per verstrekkingsmodaliteit
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wijkposten 43
bussen 41
huisartsen 15
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 5
avondspreekuur 1

totaal 105

Tabel 2: Samenstelling steekproef

man vrouw
leeftijd Ned. etn. SurJAnt. etn. Ned. etn. Sur./Ant. etn.

<20 3 0 3 0
20-25 11 1 9 2
25-30 29 3 13 2
z30 38 21 13 2

totaal 81 25 38 6

terviewers hadden bij het vinden van jonge (<20 jaar) gebruikers, is een
van de aanwijzingen dat deze trend nog steeds aanhoudt. Vooral opvallend
is dat geen jongeren gevonden werden onder de Surinaamse/Antilliaanse
gebruikers.

2.5.3 Representativiteit

Uit het bovenstaande blijkt dat het methadondeel van de steekproef op een
viertal achtergrondkenmerken representatief kan worden geacht voor de
Amsterdamse populatie van geregistreerde methadongebruikers.

Het is moeilijker om zekerheid te krijgen over de representativiteit in
een meer kwalitatieve zin. Zowel bij de benadering van gebruikers door de
veldwerkers als bij het `zichzelf aanbieden' van gebruikers dreigt het ge-
vaar van systematische selectie. Veldwerkers kunnen geneigd zijn om zich
te richten op de op het eerste gezicht meest toegankelijke druggebruikers en
andersom zijn de laatsten wellicht eerder dan andere gebruikers bereid om
zich voor deelname aan te melden. Om een zo gevarieerd mogelijke samen-
stelling van de `case load' te realiseren hebben de veldwerkers op de diver-
se verstrekkingsmodaliteiten gebruikgemaakt van informatie van hulpverle-
ners. Bovendien waren zij na verloop van tijd en een parallel daaraan oplo-
pende ervaring beter in staat om inzicht te krijgen in deze mogelijke selecti-
viteit. Aan de hand van observaties en informele gesprekken kon aldus beter
worden bepaald of kandidaatrespondenten ook daadwerkelijk bij het onder-
zoek betrokken moesten worden. Zo was het op een gegeven moment zaak
om op de methadonbussen actiever te werven onder gebruikers die deze
verstrekkingsmodaliteit minder regelmatig en minder langdurig bezochten.
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Daarmee werd gecompenseerd voor de aanvankelijke tendens om juist de
cliënten aan te spreken die dagelijks verschenen en die na het nuttigen van
de slok methadon nog wat rond bleven hangen.

2.5.4 Uitval

Van de 150 respondenten hebben er 89 (60%) de totale interviewcyclus vol-
tooid. Door niet te traceren oorzaken bleek van nog eens vier respondenten
een tussenliggend interview verdwenen te zijn. Van 85 respondenten is dus
materiaal beschikbaar over de volledige onderzoekcyclus.

Vanaf het eerste interview met 150 respondenten is de uitval als volgt
verlopen. We vermelden de overgebleven aantallen respondenten per inter-
view. Tweede interview 149, derde 148, vierde (na drie maanden) 122, vijf-
de (na zes maanden) 111, zesde (na negen maanden) 96, zevende (na twaalf
maanden) 89.

Waardoor werd deze uitval veroorzaakt? Drie respondenten ventileerden
argwaan en weigerden na de eerste drie interviews verder mee te doen. Vier
anderen staakten hun medewerking omdat ze net waren afgekickt en niet
langer aan hun drugverleden herinnerd wensten te worden. Van zes respon-
denten is bekend dat ze gedurende het onderzoek zijn overleden. Eén is do-
delijk gewond geraakt door een politiekogel, toen hij ergens buiten Amster-
dam zijn arrestatie probeerde te ontlopen; drie zijn er aan aids overleden;
één heeft suicide gepleegd en van de laatste is de precieze doodsoorzaak ons
niet bekend.

Sommige respondenten raakten buiten beeld doordat zij Amsterdam de
rug toekeerden of langdurig in een therapeutische gemeenschap of peniten-
tiaire inrichting verbleven. Anderen waren domweg niet meer in de stad te-
rug te vinden.

Met het oog op de representativiteit van de steekproef is de vraag rele-
vant of er sprake is geweest van een systematische uitval binnen bepaalde
categorieën gebruikers. Om tot een bevredigende beantwoording van deze
vraag te komen zijn twee strategieën gevolgd. In de eerste plaats zijn alle
veldwerkers nagegaan of de uitval binnen hun groep respondenten even-
redig verdeeld was. Gelet is daarbij op factoren als leeftijd, sekse, etnische
achtergrond, criminaliteits- en gebruikspatronen. Met behulp van de door
alle veldwerkers bijgehouden dagboeken kon deze informatie worden ver-
gaard. Op basis hiervan bestaan geen aanwijzingen van systematische uitval.
Ter extra controle zijn de 89 overgeblevenen door middel van de X2-toets
vergeleken met de 61 uitvallers op een aantal centrale variabelen. De enige
variabele die een significant verschil (p<0,05) tussen de beide groepen liet
zien, was etniciteit. Surinamers en Antillianen bleken relatief vaker de in-
terviewcyclus niet af te maken dan de anderen. Op tal van andere variabe-
len (sekse, leeftijd, verstrekkingsmodaliteit, criminaliteitsniveau, gebruiks-
niveau, duur van heroïnegebruik, enz.) waren de uitvallers gelijkelijk ver-
deeld over de categorieën.
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Als uitvalsbasis voor het veldwerk diende een centraal gelegen veldstation,
waar het onderzoeksteam de beschikking had over voldoende interviewruim-
te. Vooral bij het afnemen van de levensgeschiedenisinterviews voorzag de
stille en van de buitenwereld afgesloten werkruimte in een behoefte. Ten
aanzien van de week- en kwartaalinterviews werd deze behoefte minder ge-
voeld en deze zijn dan ook veelal afgenomen in cafés en coffeeshops. Bij
goed weer kon worden uitgeweken naar een terras, het Vondelpark of een
bankje in de Nieuwmarktbuurt. Ook werd een aantal respondenten regelma-
tig thuis bezocht.

Geen van de vijf teamleden die vanaf de aanvang bij het project betrok-
ken waren, had eerder veldwerk verricht onder harddruggebruikers. Slechts
een van hen had in een ver verleden als hulpverleenster met deze populatie
van doen gehad. Hoewel de overigen dergelijke praktijkervaringen moesten
ontberen, beschikten zij allen over enige ervaring in het doen van onderzoek
onder moeilijk toegankelijke populaties. Zo had een der betrokkenen veld-
werk verricht onder zwarte jongeren in de Zuid-Londense wijk Brixton (Ne-
len en Van Voorst, 1986). Een tweede had een studie op zijn naam naar ge-
detineerdensubculturen in Nederlandse gevangenissen (Grapendaal, 1987a).
Een derde had een cultureel-antropologisch leeronderzoek in een Spaans
dorp achter de rug (Kroese, 1989). De vierde ten slotte had de hippies in
het Vondelpark aan het begin van de jaren zeventig aan een studie onder-
worpen (Leuw, 1973). Na een half jaar veldwerk is het onderzoeksteam uit-
gebreid met een zesde kracht. Deze had zijn medewerking reeds verleend
aan menig onderzoeksproject in de Amsterdamse drugscene en bracht zo-
doende veel ervaring in.

De werving van respondenten binnen de verschillende verstrekkingsmo-
daliteiten werd vergemakkelijkt door de medewerking die van de zijde van
de hulpverlening werd verkregen. Zo werd het team door de GG&GD in de
gelegenheid gesteld om in de wachtkamers van de wijkposten potentiële res-
pondenten te benaderen. Tevens werd toestemming verleend om de metha-
donbussen te frequenteren. Voor het leggen, maar ook voor het onderhou-
den van de contacten betekenden deze faciliteiten een belangrijke steun in
de rug. Bovendien kon in de bussen en wijkposten een aantal interessante
observaties worden gedaan en leverden gesprekken met hulpverleners nieu-
we gezichtspunten op.

Het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) toonde zich welis-
waar cooperatief, maar stelde er prijs op zelf een selectie te maken van
mensen die voor deelname aan het onderzoek in aanmerking kwamen. Om-
dat de medewerkers van het CAD van mening waren dat praten over drug-
gebruik het afbouwproces zou kunnen frustreren, brachten zij slechts de
daartoe geschikt bevonden CAD-cliënten in contact met de veldwerkers.
Gelukkig ging het hier slechts om vijf mensen, zodat hierdoor de represen-
tativiteit van de steekproef niet serieus in gevaar is gekomen.

De respondenten die hun methadon voorgeschreven kregen van een huis-
arts, zijn in twee verschillende apotheken geworven. Dankzij de medewer-
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king van de twee apothekers in kwestie wist het team het vereiste aantal
huisartsrespondenten voor deelname te strikken.

Tegenover het gemak waarmee de respondenten uit het methadoncircuit
geworven werden, stond de moeilijkheid om mensen te vinden die niet van
de gereguleerde methadonverstrekking gebruikmaakten. De veldwerker die
als eerste toegang probeerde te krijgen tot deze categorie, kon in tegenstel-
ling tot zijn collega's niet terugvallen op a priori geregelde faciliteiten.
Door zich veel in de buurt van de Zeedijk op te houden en her en der ge-
sprekjes aan te knopen hoopte deze veldwerker de eerste respondenten voor
het project te winnen. Reeds vrij snel reageerden enkele Surinaamse gebrui-
kers positief op het verzoek om aan het onderzoek mee te werken. Met be-
hulp van de, in paragraaf 2.5.1 beschreven, sneeuwbalmethode breidde het
aantal respondenten zich vervolgens gestaag uit. Het aantrekken van een
extra veldwerker bespoedigde dit proces.

Onderzoek in de drugscene vergt veel tijd en geduld van de veldwerkers.
Vooral bij gebruikers, wier leven volledig is gecentreerd om drugs en die
de gehele dag in beweging zijn, verkeert men voortdurend in onzekerheid
of zij gemaakte afspraken na zullen komen. Wanneer een participant in een
drugtransactie is verwikkeld of juist heeft `gescoord', hoeft de veldwerker
niet direct op medewerking te rekenen en zal hij/zij hierop ook niet te veel
aan moeten dringen. Per situatie dient te worden bezien of deelname van
een participant, die even daarvoor gebruikt heeft, wenselijk is. In dit onder-
zoek bleken bijvoorbeeld verschillende onder invloed verkerende responden-
ten nog goed aanspreekbaar. Met anderen was echter geen land te bezeilen,
getuige bijvoorbeeld deze dagboeknotitie van een van de veldwerkers:

'Max gehaald van de wijkpost. Deze oogt wederom niet al te helder. De hoeveelheid
pillen die hij weet te verstouwen, is schrikbarend. Gezien het mooie weer verkassen we
naar het Vondelpark en nemen daar plaats op een van de terrassen. Zoals vorige week
ook al bleek, heb je aan de zittende - of liever gezegd, onderuitgezakte - Max weinig
tot niets. Deze keer reageert Max op niets. Hij zit er volkomen verdwaasd bij, wat
nogal de aandacht trekt van de omstanders. In de hoop hem met wat lichaamsbeweging
weer enigszins bij de les te krijgen, neem ik hem mee voor een wandelingetje. Ook dit
wordt geen eclatant succes: Max loopt per ongeluk een kinderwagen omver, wat hem
en mij op enkele afschuwelijke verwensingen van de jonge moeder komt te staan. We
mogen van geluk spreken dat de paden in het Vondelpark vrij breed zijn en dat we de
vijvers niet te dicht naderen. Meer ongelukjes blijven ons dan ook bespaard.'

Interviews werden soms ook problematisch wanneer een respondent tijdens
het gesprek drugs gebruikte en zijn gemoedstoestand plotseling aan een ern-
stige verandering onderhevig was. Vooral mensen die een voorliefde aan de
dag legden voor cocaïne, konden van het ene op het andere moment geagi-
teerd, of soms zelfs volslagen paranoïde raken. Voor de veldwerkers was
het dan zaak zo rustig mogelijk te blijven, al kostte dat soms enige moeite.
Zo bevond een veldwerker zich in een precaire situatie toen een van zijn
respondenten tijdens een interview onverwachts in hevige staat van opwin-
ding geraakte en hijzelf geen kant meer op kon. Dit interview vond name-
lijk plaats in een tent die de respondent in kwestie op een door hemzelf
vervaardigd 'vlot' had opgezet. De hier bedoelde - gammele - constructie,
bestaande uit aan elkaar gebonden plastic containers, lag afgemeerd aan een
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platbodem in een van de Amsterdamse grachten. Gedurende enige maanden
bood dit `vaartuig' de bewuste respondent onderdak, maar ondanks het aan
boord brengen van enkele plantjes, een schommelstoel en een boekenkastje
lukte het hem niet om zijn droom, de creatie van een woonboot, te verwe-
zenlijken: nadat het vlot enige tijd dienst had gedaan als slaapplaats en
`shooting-gallery', werd het verlaten en enige tijd later in onttakelde staat
aangetroffen in het water naast het Centraal Station.

Behoudens incidenten als hierboven beschreven, ging er geen enkele
dreiging uit van druggebruikers jegens leden van het onderzoeksteam. Hoe-
wel de veldwerkers zich regelmatig in de avonduren-en een aantal malen
ook 's nachts - in het natuurlijk territoir van de gebruikerspopulatie ophiel-
den, werden zij nimmer het slachtoffer van crimineel gedrag van welke ge-
bruiker dan ook. Eenmaal balanceerde een respondent op het randje, toen
hij de tas van een veldwerker, die in gesprek was met een andere gebruiker,
aan een nadere inspectie wilde onderwerpen.

De veldwerkers zagen zich in moreel opzicht voor een dilemma gesteld
wanneer respondenten in hun bijzijn overgingen tot het plegen van delicten.
Zo voelde een der veldwerkers zich hoogst ongelukkig toen zijn respondent
de verleiding niet kon weerstaan om een greep te doen in de op het trottoir
uitgestalde fruitwaren van een plaatselijke middenstander. Een andere veld-
werker bemerkte in een café tot haar ongenoegen dat haar gesprekspartner
druk doende was zich een deel van de inventaris onrechtmatig toe te eige-
nen. Op dit soort momenten prevaleerde de inmiddels opgebouwde vertrou-
wensrelatie met de respondenten boven het normbesef van de bewuste veld-
werkers en deden zij er tandenknarsend het zwijgen toe.

Om in een later stadium misverstanden omtrent de aanwezigheid van een
onderzoeksteam in de binnenstad te voorkomen, is voor de aanvang van het
veldwerk contact opgenomen met het politiebureau Warmoesstraat en het
openbaar ministerie te Amsterdam. Gelukkig hebben zich nimmer situaties
voorgedaan waardoor hetzij de onderzoekers, hetzij de politie en het open-
baar ministerie, in verlegenheid werden gebracht. Het enige incident, voor-
zover je daar in dit verband van kunt spreken, betrof een politionele mep
met de lange lat op de arm van een veldwerker die zich naar de mening van
de bewuste agent niet snel genoeg verwijderde.



3 De samenhang tussen druggebruik en
criminaliteit: feiten en verklaringen

`Opiate use itself is the principle cause of high crime rate among addicts'
(Jarvis en Parker, 1989). Deze uitspraak heeft betrekking op jeugdige heroï-
negebruikers afkomstig uit verpauperde stadsbuurten. Die generatie heden-
daagse problematische druggebruikers wordt in Engeland aangeduid met het
begrip `new users' (Pearson, 1991). In het begin van hetzelfde decennium
leidde een terugblik op resultaten van onderzoek over druggebruik en crimi-
naliteit in de voorafgaande twintig jaar tot een geheel andere slotsom: `(...)
addicts are no more likely to be convicted than are non-users. Opiate addic-
tion has never been regarded as a major source of criminal behaviour in the
United Kingdom' (Molt, 1980).

Dit drastische verschil in consequenties van heromneverslaving in één en
dezelfde samenleving kan niet anders betekenen dan dat de relatie tussen
druggebruik en criminaliteit inhoud krijgt binnen een specifieke historisch/
culturele context. Met andere woorden: de stelling dat druggebruik crimi-
naliteit veroorzaakt, blijkt alleen geldigheid te hebben binnen nader te spe-
cificeren omstandigheden. Vergelijking van de cultuur van het `oude' en
het `nieuwe' heroïnegebruik in Engeland geeft hieromtrent enige belangrijke
aanwijzingen. Rond het jaar 1970 begonnen heroïnegebruikers gemiddeld
op veel oudere leeftijd met hun gebruik dan in 1990. Veel belangrijker is
dat er geen epidemische concentraties van druggebruik in `lower-class'-
buurten bestonden. De junkies van de jaren zestig en zeventig werden voor-
al getypeerd als `drop-outs', eenlingen en non-conformisten van diverse
pluimage. Hun levensstijl werd in zekere zin en ten dele gelegitimeerd door
de waarden van de tegencultuur. Junkies personifieerden niet louter `losers',
armoedzaaiers en schrikwekkende desperado's. Ze vertegenwoordigden ook
een uiterste consequentie van individuele autonomie tegenover de vrijheids-
beperkende conventies van de respectabele orde. De breuk in de heroïne-
cultuur rond het jaar 1980 moet worden geplaatst tegen de achtergrond van
grootschalige sociaal-politieke ontwikkelingen. Om het maar simpel aan te
duiden: de ontwikkeling van heroïnegebruik als probleem in de gedepriveer-
de lower-classbuurten loopt parallel met het aanbreken van economisch
laagtij aan het eind van de jaren zeventig en de opkomst van het `Thatche-
risme' sindsdien (Pearson, 1987 en 1991).

Sinds het midden van de jaren zeventig heeft zich in Nederland een
soortgelijke sociale ontwikkeling voorgedaan, alhoewel de sociaal-economi-
sche continuïteit hier doorgaans groter is geweest (Gerritsen, 1991). Net zo-
als traditioneel in de Verenigde Staten al veel langer het geval is, staat het
hedendaagse drugprobleem in onze streken sterk in het teken van (relatieve)
sociale deprivatie en culturele achterstand. Het heeft zich vooral genesteld
in ook anderszins problematische deelpopulaties. Gezien vanuit een vogel-
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vluchtperspectief is de verspreiding van het problematische druggebruik ge-
concentreerd binnen leeftijdsgroepen (adolescenten en jong volwassenen),
in de sociaal-economisch lagere strata, in (etnische) minderheidsculturen en
veelal zelfs in geografisch te lokaliseren gebieden (bepaalde urbane woon-
gebieden).

Bij een bespreking van de theorie van illegaal druggebruik en criminali-
teit is enige nadruk op Amerikaanse studies moeilijk te vermijden. Zowel in
oorsprong als in omvang is deviant druggebruik vooral een Amerikaans pro-
bleem. Hetzelfde geldt voor het moderne, empirisch georiënteerde sociaal-
wetenschappelijk onderzoek. Dit neemt niet weg dat verslaving aan illegale
drugs echter in alle moderne westerse maatschappijen een vergelijkbaar
karakter heeft aangenomen. Om deze reden gaan we ervan uit dat vooral het
Engelstalige onderzoek over druggebruik en criminaliteit ook voor Neder-
land van belang is.

In dit hoofdstuk onderwerpen we de relatie tussen harddruggebruik en
criminaliteit aan een nadere theoretische beschouwing. In paragraaf 3.1
gaan we in op de empirische samenhang tussen druggebruik en criminaliteit
zoals die uit onderzoek blijkt. Daarna zullen we in paragraaf 3.2 de inter-
pretatie van deze samenhang nader aan de orde stellen. We richten ons daar-
bij op drie theoretische modellen. Twee daarvan kunnen worden opgevat als
causaliteitsverklaringen, de derde staat in het teken van de functionaliteit
van het drugsbestaan en de betekenis van criminaliteit daarin binnen het de-
viantieperspectief. Binnen dit deviantieperspectief neemt het begrip carrière
een belangrijke plaats in. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt daaraan aan-
dacht besteed.

3.1 Empirische samenhang tussen druggebruik en criminaliteit

3.1.1 Samenhang in historisch en ecologisch perspectief

Er bestaat een parallelle ontwikkeling in de tijd van problematisch drugge-
bruik en criminaliteit. Rond 1973 kreeg het problematische druggebruik in
ons land vaste voet aan de grond. In een kleine tien jaar tijd ontwikkelde
het zich tot een verspreidingsniveau van circa 15.000 tot 20.000 problema-
tische gebruikers, van wie ongeveer 40% zich in Amsterdam bevindt (De
Zwart, 1989; Buning, 1990). Driessen (1990) schat het maximum aantal op
circa 25.000. De geregistreerde (vermogens)criminaliteit in Nederland laat
globaal een vergelijkbare ontwikkeling zien. In de jaren 1975-1985 groeide
de vermogenscriminaliteit met 150% (van circa 346.000 tot circa 850.000
delicten; CBS, 1986).

Relevanter dan deze wel zeer globale trends zijn echter vergelijkingen
met betrekking tot (vermogens)criminaliteit tussen steden die verschillen in
de mate van drugproblematiek. Indien harddrugs en criminaliteit sterk sa-
menhangen, dan moet dit zichtbaar worden bij de vergelijking van steden
die verschillen in de mate van drugproblematiek. Voor dit doel vergelijken
we Amsterdam met twee andere grote steden (Rotterdam en Utrecht), waar



De samenhang tussen druggebruik en criminaliteit: feiten en verklaringen 25

veel minder harddruggebruik voorkomt. Tot aan 1970 is de criminaliteits-
ontwikkeling in Amsterdam geheel vergelijkbaar met die in de andere ste-
den. Met name na het voor de verspreiding van het problematische drugge-
bruik cruciale jaar 1973 beginnen deze ontwikkelingen sterk uiteen te lopen.
In Amsterdam is de toename van geregistreerde criminaliteit na dat jaar
twee tot drie keer zo sterk als in de andere steden (Berghuis, 1987). Een
analyse van meer gedetailleerde gegevens over de jaren 1980-1984 is nog
veelbetekenender. Bovendien kan men in deze criminaliteitscijfers meer
vertrouwen stellen, omdat ze ten dele zijn gebaseerd op 'dark number'-on-
derzoek.S Het blijkt dat de verschillen tussen Amsterdam en de andere ste-
den vooral zijn te herleiden tot typen delict die passen in het beeld van de
verwervingseriminaliteit, zoals fietsendiefstal en diefstal uit auto's. Of dit
beeld van junkiecriminaliteit ook uit dit onderzoek blijkt, zullen we later
zien. Het delict beroving verdient hierbij enige speciale aandacht. Alhoewel
het in absolute aantallen een van de minder voorkomende delicten is, heeft
het door zijn zeer bedreigende karakter een grote invloed op gevoelens van
(on)veiligheid en daarmee op de leefbaarheid van de stad. Beroving is niet
`typisch' een vorm van junkiecriminaliteit zoals bijvoorbeeld kleine opportu-
nistische diefstal, in de zin dat veel delinquente druggebruikers zich daar-
mee zouden bezighouden. Het is andersom echter wel goed mogelijk dat bij
dit soort desperate criminaliteit relatief veel verslaafden zijn betrokken. In
de literatuur zijn hiervoor ook wel aanwijzingen te vinden (Goldstein en
Brownstein, 1987). In elk geval blijkt uit de cijfers dat er in de `drugsstad'
Amsterdam bijna vier keer zoveel berovingen worden aangegeven als in de
andere grote steden (Berghuis, 1987). Het past in dit globale patroon van
samenhang tussen druggebruik en vermogenscriminaliteit dat bij typisch `ex-
pressieve' gewelddelicten, zoals mishandeling, aanranding/verkrachting en
vandalisme, de geregistreerde criminaliteit van Amsterdam op hetzelfde ni-
veau ligt.

In de Verenigde Staten bestaan er sinds het begin van deze eeuw grote
concentraties van problematisch druggebruik binnen zowel geografisch als
sociaal-economisch nauwkeurig te trekken grenzen (Chein e.a., 1964; Dus-
ter, 1970). Zoals gezegd, heeft in Engeland ditzelfde sociale verschijnsel
zich sinds ongeveer een decennium ontwikkeld. Het is nauwelijks verras-
send te noemen dat het gaat om drugproblemen binnen veelzijdig gedepri-
veerde sociale groepen (werkloos, laagste inkomens, slechtste opleiding,
slechtste behuizing, slechtste gezondheidstoestand, sterk instabiele gezinssi-
tuaties, vaak etnische minderheden). In Amerika is deze economische en
culturele achterstand gelokaliseerd in de zwarte of `Spaanssprekende' get-
to's. Deze verschijningsvorm van drugproblematiek heeft met name in de
Verenigde Staten aanleiding gegeven tot een ecologische benadering.

Ecologisch georiënteerde beschrijvingen en verklaringen hebben niet de
individuele druggebruiker of de specifieke subcultuur van druggebruikers

Onderzoek dat niet is gebaseerd op officieel geregistreerde delicten, maar op informatie
van bijvoorbeeld daders en slachtoffers van criminaliteit.
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tot object, maar eerder het sociale systeem in een bepaald woongebied. De
overheersende sociaal-economische en culturele condities binnen een bepaal-
de woonbuurt vormen tezamen de achtergrond waartegen het complex van
sociaal problematische verschijnselen wordt verklaard. Dergelijke analyses
van woonbuurten leiden bijna als vanzelfsprekend tot de conclusie dat op
het collectieve niveau druggebruik en criminaliteit niet causaal tot elkaar te
herleiden zijn, maar dat `(...) both (...) are the products of a constellation
of variables in the ecologica) environment and that both behaviors are an
attempt to adapt to such an environment' (Dobinson and Ward, 1985).

Het is een belangrijke vraag in hoeverre in de Nederlandse situatie de
ecologische benadering een rol kan spelen bij de verklaring van druggebruik
en criminaliteit. In ons land bestaan niet de getto's en de traditionele, groot-
schalige verpaupering van woonbuurten waarop het Amerikaanse en Engelse
ecologische onderzoek betrekking heeft. Anderzijds mag niet worden uitge-
sloten dat ook in ons land buurtgebonden sociale condities de ontwikkeling
van zowel druggebruik als criminaliteit bepalen. In hoofdstuk 4 zullen we
op dit punt terugkomen. Typerend voor de ecologie van het problematische
druggebruik zijn de resultaten van een sociaal-geografische studie naar de
verwevenheid van indices voor sociale pathologie in Baltimore (Nurco e.a.,
1984). Epidemiologische gegevens over de verspreiding van harddrugge-
bruik over de verschillende 'census-tracts'6, bleken een gezamenlijk patroon
te vormen met een grote verscheidenheid aan andere verschijnselen. Zij
hebben gemeenschappelijk dat ze een indicatie zijn voor sociale desintegra-
tie en (economische) deprivatie. Drugproblematiek in de verschillende dis-
tricten bleek onder meer hoog te correleren met de aanwezigheid van etni-
sche minderheden, kleine behuizing, incomplete gezinnen, afhankelijkheid
van de bijstand, geslachtsziekte, arrestaties door de politie en ernstige ge-
welddelicten.

Deze traditie van drugsonderzoek is recentelijk voortgezet in Engeland.
Drugsonderzoek en drughulpverlening in verpauperde arbeidersbuurten zo-
als in Londen en Liverpool, worden uitdrukkelijk geplaatst in een dergelijk
ecologisch perspectief. Zoals gezegd, doelt de term `the new heroin users'
('of the 1980s') op de nieuwe generatie van jeugdige druggebruikers uit de
arme stedelijke woonbuurten (Burr, 1987; Pearson, 1987; Parker e.a.,
1988). In een sociologische casestudy van problematisch druggebruik in een
sociaal probleemgebied bij Liverpool worden het historische en het ecologi-
sche perspectief gecombineerd (Parker e.a., 1988). Van vijf districten in het
omringende gebied van Liverpool worden criminaliteitstrends vergeleken.
In de periode 1979-1986 ontwikkelde zich in een van deze districten (Wir-
ral) een epidemie van problematisch druggebruik. Juist in dit district nam
de criminaliteit veel sterker toe dan in de vier andere districten (113% ver
sus 50%). Een nadere analyse op basis van de aard van de criminaliteit in
Wirral bevestigt de veronderstelde samenhang met drugproblematiek. Net
als bij de Nederlandse criminaliteitscijfers blijkt ook hier een veel sterkere

6 Een woongebied waarvan sociografische kenmerken zijn geregistreerd.
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toename van verwervingscriminaliteit, zoals inbraak en diefstal uit auto's,
dan van meer expressieve criminaliteit, zoals bijvoorbeeld mishandeling
(ruim 200% versus 33%). Al veel eerder werden in de Verenigde Staten
soortgelijke resultaten gevonden. Chein e.a. voerden in het begin van de ja-
ren zestig hun klassieke studie uit naar het drug- en criminaliteitsprobleem
in dezelfde context van buurtgebonden sociale deprivatie. Hun boek `The
road to H.' gaat over de heroïne-epidemie die zich in de jaren vijftig ont-
wikkelde in enkele arme (zwarte) woonbuurten van New York. De versprei-
ding van druggebruik bleek sterk gerelateerd aan de mate van sociaal-econo-
mische en etnische problematiek in de woonbuurten. De opkomst van het
heroïneprobleem in de jaren 1949-1952 ging hand in hand met de escalatie
van delinquentie. In buurten met een sterke verspreiding van het harddrug-
gebruik bleek altijd ook veel criminaliteit voor te komen. Het omgekeerde
was volgens deze studie echter niet altijd waar: buurten met veel crimina-
liteit kenden niet noodzakelijk tegelijkertijd veel harddruggebruik. Volgens
Chein e.a. is dit een blijk van culturele weerstand tegen de sociale patholo-
gie van het heroïnegebruik in sommige gedepriveerde en sterk delinquente
woonbuurten. Het sociale en culturele negativisme wordt geuit in het delin-
quente gedrag. Problematisch druggebruik representeert volgens deze studie
een verdere escalatie van sociale pathologie, waarbij negativisme gepaard
gaat met een klimaat van hopeloosheid en uitzichtloosheid. `The high delin-
quency Lareas most vulnerable to the spread of drug use are the ones that
are most heavily populated by the two most deprived and discriminated
against minority groups in the city, and they are the areas with the highest
poverty rates' (Chein e.a., 1964, p. 64). Ook in dit New Yorkse onderzoek
werd na de intrede van het heroïnegebruik in bepaalde woonbuurten een
verschuiving in de aard van criminaliteit geconstateerd. Net zoals in Wirral
ging het om een relatieve vermindering van expressieve criminaliteit, ge-
paard met een toename van verwervingscriminaliteit.

3.1.2 Vergelijkingen tussen groepen

Bij de vergelijking van zowel tijdvakken als woonbuurten blijkt dus een dui-
delijke en consistente samenhang tussen problematisch druggebruik en cri-
minaliteit. De vraag naar de samenhang wordt meer rechtstreeks benaderd
wanneer we het ecologische of historische perspectief verlaten en nagaan in
hoeverre groepsgegevens over druggebruik en criminaliteit met elkaar sa-
menhangen. Globaal kunnen hierbij twee typen onderzoekstrategie onder-
scheiden worden. In het ene geval worden groepen die variëren in drugge-
bruik, vergeleken op het punt van delinquentie. Waar het hier gaat om de
mate van samenhang tussen beide variabelen en niet om de verklaring daar-
van, kunnen met hetzelfde oogmerk logischerwijze ook groepen die variëren
in delinquentie, worden vergeleken op het punt van druggebruik. Het ande-
re type onderzoek is meer gericht op de specificatie van de samenhang tus-
sen druggebruik en criminaliteit. Centraal staat de vraag welke patronen van
(illegale) inkomensverwerving typerend zijn voor welke patronen van mid-
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delengebruik. Hierbij gaat het dus niet zozeer om vergelijking van groepen
met verschillende globale patronen van druggebruik, maar eerder om de
(co)variaties in de tijd van inkomensverwérving en druggebruik, binnen één
bepaalde groep gebruikers. Op dit laatste type onderzoek, dat het meest
verwant is aan het hier gerapporteerde onderzoek, komen we in de volgende
paragraaf terug.

Het grootste probleem van onderzoek van verschillende groepen met
druggebruik als ja/nee-variabele is de vergelijkbaarheidsvoorwaarde. Nog
afgezien van de betrouwbaarheid van het onderscheid in gebruikers en niet-
gebruikers, is de kans groot dat druggebruikers ook in andere voor delin-
quentie belangrijke opzichten zullen verschillen van niet-gebruikers. In een
van de weinige bekende onderzoeken in dit type is dit probleem vermin-
derd, doordat onderzoeksgroepen werden gerecruteerd met een betrekkelijk
homogene sociale achtergrond. De respondenten waren allen Mexicaans-
Amerikaanse gedetineerden in een `county jail'. Er blijkt een sterk verschil
in mate van criminaliteit tussen wel- en niet-gebruikers van heroine. Drug-
gebruikers pleegden in het jaar voorafgaande aan hun detentie meer typen
(verwervings)criminaliteit. Bovendien pleegden zij binnen deze typen fre-
quenter delicten en gebruikten zij vaker een wapen (Chambers e.a., 1981).
Vergelijkbaar zijn de resultaten van Australisch onderzoek onder gedetineer-
den (Dobinson, 1989). Bij 88 respondenten werd de relatie tussen de mate
van druggebruik en criminaliteit in het laatste halfjaar voor de gevangen-
schap vastgesteld. Degenen die in deze periode gebruikten, bleken tien keer
zoveel inbraken te hebben gepleegd als de niet-gebruikers.

Naast `wel of geen druggebruik' is voor de relatie met criminaliteit ook
de aard en mate van druggebruik van betekenis. Vreemd genoeg is er wei-
nig onderzoek dat rechtstreeks ingaat op de voor de hand liggende vraag in
hoeverre groepen met een verschillend patroon van problematisch drugge-
bruik verschillende criminaliteitsprofielen vertonen. In een recent Engels
onderzoek werden in een groep van 150 (deels gedetineerde) delinquenten
vijf patronen van druggebruik onderscheiden, opklimmend naar intensiteit
en `hardheid' van het gebruik (Hammersley e.a., 1989). Onderaan deze
reeks was sprake van uitsluitend alcoholgebruik, in het midden van poly-
druggebruik, exclusief opiaten, en als zwaarste patroon van druggebruik
gold het intensieve gebruik van opiaten. Er bleek ondermeer een positieve
lineaire relatie van `life-time crime experience' en de zwaarte van het mid-
delengebruik. Bovendien vertoonden de groep intensieve opiaatgebruikers
ook verreweg de meeste actuele inkomstenproducerende criminaliteit. Matig
opiaatgebruik hing daarentegen niet significant samen met actuele criminali-
teit. Mogelijk van veel belang is het gegeven dat er bij vrijwel alle crimina-
liteitsindices een scherp onderscheid bleek tussen de uitsluitend-alcohol-
groep en alle illegale-middelengroepen. Het gemiddelde wekelijkse inkomen
afkomstig van diefstal was bijvoorbeeld bij de alcoholgroep £ 12, bij de
cannabisgroep £ 102 en bij de intensieve-opiaatgroep £ 303. Dit betekent
dus dat de alcoholgroep vergeleken met de cannabisgroep relatief veel min-
der criminaliteit pleegde dan de cannabisgroep vergeleken met de intensie-
ve-opiaatgroep. Dit resultaat is dus op zich niet strijdig met een mogelijk
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causaal effect van psychofarmacologische afhankelijkheid aan een duur mid-
del. Anderzijds laat het echter ook de mogelijkheid open dat eerder de con-
notaties van de gebruikte middelen met illegaliteit en deviantie de belang-
rijkste rol spelen. Cannabis is een relatief goedkoop en in farmacologisch
opzicht niet-verslavend middel, dat in Engeland echter wel sterk gestigmati-
seerd is.

Vergelijkbare resultaten werden gevonden bij een ander soort onderzoek
in een andere lokale en historische context. Preble (1977) ondernam in het
midden van de jaren zeventig in New York een stadsetnografisch onderzoek
naar patronen van druggebruik en inkomensverwerving onder cliënten van
methadonverstrekkingsprogramma's, die in die tijd in de Verenigde Staten
op grote schaal werden ingevoerd. In ongelukkige tegenspraak met de opti-
mistische verwachtingen en ook met eerdere eigen evaluaties van de metha-
donverstrekkers werd geen bewijs gevonden dat heroïnegebruikers die me-
thadon kregen voorgeschreven, een `normaal', geïntegreerd en produktief
leven gingen leiden. Preble constateerde in deze groep cliënten drie levens-
stijlpatronen, waarin de aard van druggebruik en de aard en mate van (ille-
gale) inkomensverwerving met elkaar samenhingen. De niveaus van drugge-
bruik konden worden getypeerd aan de hand van de middelen die regelmatig
naast de methadon werden gebruikt. Drie gebruikspatronen werden onder-
scheiden: methadon+wijn, methadon+wijn+pillen, methadon+cocaïne. De
eerste groep werd qua levensstijl (inkomensverwerving) getypeerd als apa-
thische clochards, de tweede groep als opportunistische scharrelaars en krui-
meldieven, terwijl 'de laatste groep zich onderscheidde door veel frequentere
en zwaardere criminaliteit, waaronder berovingen.

Over de omgekeerde vraag of onder delinquenten meer druggebruikers
voorkomen dan onder niet-delinquenten, kunnen we kort zijn. Uit simpele
registratiegegevens wordt direct al duidelijk dat er met name op de lagere
niveaus van de strafrechtspleging een zeer sterke oververtegenwoordiging is
van druggebruikers. Zo valt uit een gesprek met een medewerker van de re-
classeringsvroeghulp op te maken dat actieve harddruggebruikers zelfs een
meerderheid vormen van de arrestanten in Amsterdamse politiecellen. Blij-
kens gegevens van de Directie Gevangeniswezen van het Ministerie van Jus-
titie is 25% van de gedetineerden bekend als druggebruiker (v66r detentie)
bij de medische diensten van de penitentiaire instellingen. Uit steekproefon-
derzoek komen nog hogere percentages naar voren, in huizen van bewaring
circa 40% en in gevangenissen is dit circa 30% (Erkelens, 1987; Grapen-
daal, 1987b). Deze sterke concentratie van druggebruikers in het strafrecht
is bepaald geen typisch Nederlands verschijnsel. Uit een recent rapport
bleek stelselmatig bij meer dan de helft van de arrestanten in 16 grote Ame-
rikaanse steden een positieve uitkomst van urine-onderzoek naar harddrug-
gebruik (National Institute of Justice, 1989). Ook het reeds genoemde En-
gelse onderzoek van Parker e.a. (1988) vermeldt een hoge mate van drug-
gebruik onder de geregistreerde delinquenten. In deze studie worden
percentages druggebruikers geconstateerd bij de verschillende delicttypen,
die variëren van 55% bij inbraak tot 10% bij vandalisme. Het percentage
harddruggebruikers in hetzelfde district onder 16- tot 34-jarigen bedraagt
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1,5. In dit geval is de extreme overrepresentatie van druggebruikers onder
geregistreerde delinquenten zeker veelbetekenend, omdat het wordt gecon-
stateerd binnen een betrekkelijk homogene populatie in hetzelfde woon-
gebied. Eén relativering dient echter te worden aangebracht. Er zijn goede
redenen om aan te nemen dat binnen de populatie delinquenten, problema-
tische druggebruikers wellicht niet alleen meer of ernstiger criminaliteit
plegen, maar ook meer kans lopen om met de politie in aanraking te komen
dan niet-gebruikers. De gestigmatiseerde, veelal gemakkelijk aan het uiter-
lijk herkenbare identiteit van de gebruiker en een mogelijk meer achteloze
en opportunistische stijl van het bedrijven van criminaliteit spelen hierin
een rol.

3.1.3 Individuele samenhang tussen druggebruik en criminaliteit

Dat druggebruikers `gemiddeld' meer criminaliteit plegen en dat er onder
delinquenten `gemiddeld' meer druggebruik voorkomt, zegt nog niets over
de (relatieve) betekenis van criminaliteit in het inkomsten- en uitgavenpa-
troon van druggebruikers. Met name geeft het geen antwoord op de vraag
naar het aandeel van criminaliteit in het totale inkomen van de druggebrui-
ker en op de vraag in hoeverre het (illegale) inkomen is gerelateerd aan het
patroon van druggebruik. Gaat toe- of afname van intensiteit van drugge-
bruik en criminaliteit met elkaar samen? Dit laatste impliceert een longitudi-
naal element, waarbij de individuele ontwikkeling van relevante gedragsken-
merken over een bepaalde periode wordt gevolgd. Het dagelijkse patroon
van druggebruik kan variëren onder invloed van tal van omstandigheden.
Deze liggen zowel binnen als buiten de persoon van de druggebruiker. De
aard en de intensiteit van het (problematische) druggebruik varieert onder
invloed van bijvoorbeeld de motivatie van de gebruiker, contacten met de
hulpverlening of de omstandigheden op de drugmarkt. Relatering van deze
zich ontwikkelende gebruikgeschiedenis aan het patroon van (illegale) inko-
mensverwerving biedt het meeste uitzicht op een specificatie van de relatie
tussen druggebruik en criminaliteit.

De gangbare sociale omstandigheden van het `nieuwe' druggebruik im-
pliceren een zeer laag niveau van legale inkomsten. Slecht opgeleide, veelal
werkloze jongeren staan - of ze nu drugs gebruiken of niet - vrijwel auto-
matisch onderaan de reguliere inkomstenpiramide. Onderzoek binnen sub-
culturen van harddruggebruikers moet dus welhaast onvermijdelijk tot het
resultaat leiden dat regelmatig gebruik van deze middelen wordt gefinan-
cierd uit onconventionele/illegale inkomensbronnen. Uit een eerdergenoemd
self-reportonderzoek bij 46 Londense `nieuwe' druggebruikers bleek dat
criminaliteit voor 80% de primaire inkomstenbron was (waaronder 65%
verwervingscriminaliteit en 11% drugdealen). Wellicht nog sprekender is
de constatering dat in een gemiddelde onderzoeksweek er tien keer meer
aan drugs werd uitgegeven dan aan legaal inkomen werd ontvangen (Jarvis
en Parker, 1989). Praktisch identieke resultaten kwamen naar voren in het
eerdergenoemde onderzoek in Wirral. Van de groep ondervraagde actieve
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druggebruikers geeft 65% vermogenscriminaliteit op als belangrijkste in-
komstenbron. In 11% van de gevallen geldt dit voor dealen en 13% heeft
primair legale inkomsten (Parker e.a., 1988).

In schril contrast met deze bevindingen met betrekking tot jeugdige
grootstadse druggebruikers in een sterk gedepriveerde sociaal-economische
setting staan de resultaten van Korfs onderzoek in de landelijke 'Noesveense
heroïnescene'. Het qua frequentie en intensiteit betrekkelijk gematigde hero-
inegebruik blijkt zich af te spelen in de doorzonwoningen in de provinciale
buitenwijk 'Heestergaard', met `een muisgrijs tapijt, blank-eiken eethoek en
een zwarte rib-bank en overal planten (...)' . Blijkens zelfgerapporteerde ge-
gevens is in deze context criminaliteit voor niet meer dan 15% van de ge-
bruikers de belangrijkste inkomstenbron (Korf e.a., 1989, pp. 56 en 130).

Het feit dat grootstedelijke problematische druggebruikers een belangrijk
deel van hun inkomsten verwerven door het plegen van criminaliteit, impli-
ceert op zichzelf nog niet dat deze inkomsten ook voornamelijk aan drugs
worden besteed. Het zou bijvoorbeeld heel goed denkbaar zijn dat het snelle
geld van de criminaliteit voor een groot deel wegvloeit in gevarieerde en
snelle bestedingspatronen. Tenslotte bestaan er in onze maatschappij schier
onuitputtelijke mogelijkheden tot overdadige consumptie op ultrakorte ter-
mijn: gokken, 'stappen', seks, taxi's, enz. Hier komt bij dat dit type geld-
intensieve tijdsbesteding past in een (deviante) levensstijl waarin niet zelden
ook druggebruik een rol speelt.

De intensiteit van de relatie tussen (illegale) inkomsten en druggebruik
wordt bevestigd door een onderzoek in New York, waarbij problematische
druggebruikers rapporteerden over de gepleegde criminaliteit op een wille-
keurige dag en over de besteding van de opbrengst van die criminaliteit.
Van de opbrengst van criminaliteit werd 85% binnen 24 uur besteed aan
drugs (Johnson e.a., 1988). Gedeeltelijk dezelfde groep onderzoekers heeft
een uitvoerige studie gewijd aan het economische gedrag (inkomensverwer-
ving en -besteding) van druggebruikers in New York (Harlem) (Johnson
e.a., 1985). De resultaten van dit New Yorkse onderzoek worden in hoofd-
stuk 5 vergeleken met de resultaten van ons onderzoek in Amsterdam.

De meest kritische test voor het bestaan van intrinsieke samenhang van
druggebruik en delinquentie ligt op het individuele niveau. Hoe zorgvuldig
groepen gebruikers ook gematcht worden, bij vergelijking kan nooit worden
uitgesloten dat problematische druggebruikers per definitie devianter en
marginaler zijn. Theoretisch zijn daar zelfs sterke argumenten voor. In dat
geval zijn ze dus juist op een rechtstreeks aan de criteriumvariabele (delin-
quentie) gerelateerd punt niet vergelijkbaar. Om deze reden is onderzoek
waarbij individuele gebruikers gedurende een bepaalde periode worden ge-
volgd, van veel belang. Hierbij kan worden nagegaan in hoeverre zij meer
criminaliteit plegen in actieve gebruiksperioden dan in perioden van niet-ge-
bruik. De ontwikkeling van gebruikspatronen wordt doorgaans gekenmerkt
door kortere of langere perioden van abstinentie of van sterk verminderd
gebruik (Bennett en Wright, 1986). Vaak is dit het geval onder invloed van
enige vorm van op de verslaving gerichte behandeling of begeleiding. Der-
gelijke perioden treden echter ook op ten gevolge van dwingende omstan-
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digheden, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk niet-beschikbaar zijn van het mid-
del op de illegale markt, of ze treden `spontaan' op, bijvoorbeeld ten gevol-
ge van de eigen beslissing van de gebruiker om zijn gebruik (tijdelijk) te
verminderen. Omdat behandeling en begeleiding van druggebruikers geacht
wordt in te werken op het sociale gedrag van de verslaafden in het algemeen
en niet alleen op het druggebruik als zodanig, zijn voor het onderzoek naar
de samenhang tussen druggebruik en criminaliteit met name deze laatste ty-
pen van abstinentie van belang.

Uit (vooral Amerikaans) onderzoek blijkt ook los van mogelijke behande-
lingseffecten een zeer sterke negatieve relatie tussen abstinentie en verwer-
vingscriminaliteit te bestaan. Een groep Amerikaanse onderzoekers heeft
over een reeks van jaren diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd waarbij zij
`crime-days per year at risk' hebben gehanteerd als operationalisatie voor
de mate van criminaliteit van de druggebruiker. Deze maat is een uitdruk-
king van het voor een jaar omgerekende aantal dagen dat de gebruiker vrij
rondliep en hij minimaal één nader gespecificeerde criminele handeling rap-
porteerde. Meervoudige delinquentie op één dag werd niet verdisconteerd.
Dit betekent dus dat de gehanteerde maat een onderschatting vormt van de
feitelijk gepleegde criminaliteit (Ball e.a., 1982; Nurco e.a., 1984; Nurco
e.a., 1988). Al deze Amerikaanse self-reportonderzoeken leiden tot de eens-
luidende conclusie dat verslaafden gedurende actieve gebruiksperioden ge-
middeld drie- tot zesmaal zoveel (verwervings)criminaliteit pleegden als ge-
durende perioden waarin niet (of veel minder) werd gebruikt. In onderzoe-
ken onder Australische druggebruikers werd geconstateerd dat circa 85%
van degenen die tijdens perioden van druggebruik criminaliteit pleegden,
daarmee stopten in perioden van abstinentie (Dobinson, 1989). Voor de in-
terpretatie van deze resultaten dient te worden overwogen dat (perioden
van) abstinentie doorgaans episodes waren binnen een langduriger gebruiks-
carrière. Dit betekent dus dat het element van druggebruik tijdelijk wegviel,
terwijl de meer langdurige sociale en psychologische kenmerken van het
drugsbestaan (identiteit, levensstijl, vriendenkring, sociale positie, enz.)
waarschijnlijk voortduurden. Deze redenering verleent extra kracht aan de
conclusie dat de mate van criminaliteit van de problematische druggebrui-
kers sterk samenhangt met de mate van hun druggebruik.

Samenvattend blijkt dus uit onderzoek van overwegend Engelstalige ori-
gine dat druggebruikers als groep veel crimineler zijn dan niet-gebruikers,
dat de opbrengst van criminaliteit een belangrijk en structureel onderdeel
van het budget van de gebruiker vormt, dat er een sterke synchroniteit is in
individuele patronen van gebruiks- en delinquentie-intensiteit en dat ten slot-
te het illegale inkomen van gebruikers primair voor het druggebruik wordt
aangewend.

Het is dus zeker niet verwonderlijk dat enkele onderzoekers wensen af te
stappen van plichtmatige sociaal-wetenschappelijke relativeringen en ronduit
stellen dat: `it is opiate use itself which is the principle cause of high crime
rates among addicts.' Mogelijk is hier zelfs sprake van de verheffing van
`alledaags vooroordeel' tot sociaal-wetenschappelijk gewaarmerkt oordeel:
`Common-sense notions about drug takers have long supposed that so called
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"addicts" commit crime to finance their habits. Recent empirical research
has born out the truth of this assertion - a somewhat unusual occurence in
the social sciences' (Jarvis en Parker, 1989).

We zullen nagaan in hoeverre het mogelijk en zinvol is om de onont-
koombaar lijkende notie dat criminaliteit het noodzakelijke gevolg is van
druggebruik te nuanceren.

3.2 Verklaringen

Uitgaande van de als vaststaand aangenomen empirische samenhang tussen
problematisch druggebruik en criminaliteit, worden er (logisch) drie typen
van samenhang verondersteld:
1. druggebruik leidt tot criminaliteit;
2. criminaliteit leidt tot druggebruik;
3. druggebruik en criminaliteit zijn nevengeschikte symptomen met een ge-

meenschappelijke oorzaak.

Bij het eerste model ligt de nadruk op het middel en de verslaving. De cri-
minaliteit is eenvoudig een functie van de psychofarmacologische (het ver-
slavende) en de economische (de prijs) kenmerken van het middel. Volgens
het tweede gaat het primair om een delinquente levensstijl waarin drugge-
bruik een onontkoombare verschijnsel is. Het druggebruik wordt gezien als
een secundair gevolg van socialisatie binnen een deviante (delinquente) sub-
cultuur. Het derde model zegt dat zowel druggebruik als criminaliteit elkaar
wederzijds beinvloedende uitingen zijn van een deviant bestaan. Gemeen-
schappelijke condities en processen liggen ten grondslag aan zowel het
druggebruik als de criminaliteit.

3.2.1 Causaliteit in de relatie druggebruik - criminaliteit

De stelling dat druggebruik criminaliteit veroorzaakt, kan in verschillende
betekenissen worden opgevat. Van belang hierbij is de reikwijdte van het
oorzakelijkheidsbegrip. Swiersta maakt een verhelderend onderscheid tussen
etiologische causaliteit en `causale versterking' (Swierstra, 1990, p. 55).
Het laatste betekent dat, gegeven collectieve of individuele ontwikkelingen
van deviante sociale gedragspatronen, het verschijnsel druggebruik een sti-
mulerende invloed heeft op delinquentie. Met andere woorden, de drugver-
slaving is een `"multiplier" van al langer bestaand crimineel gedrag' (Swier-
stra, 1990, p. 58). `Free cash from crime might determine the amount or
heroin used one day, but the need for heroin might determine the amount
of crime committed the other day' (Hammersley en Morrison, 1987). Op
grond van de in paragraaf 3.1.1 vermelde resultaten kunnen we `causale
versterking' opvatten als eens empirische wetmatigheid. Zoals meestal heb-
ben dergelijke evidenties inhoudelijk helaas weinig betekenis (McBride en
McCoy, 1982).
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Het etiologische causaliteitsbegrip gaat veel verder. Centraal staat hierin de
aanname dat het druggebruik een beslissende rol speelt bij zowel de lange-
re-termijnontwikkeling van delinquente gedragspatronen van het individu
als bij diens actuele criminele gedrag. Wegdenken van drugverslaving zou
dus betekenen dat doorslaggevende redenen voor verwervingscriminaliteit
komen te vervallen. Dit zou er bijvoorbeeld logisch toe moeten leiden dat
bij gebruikers die het middel krijgen verstrekt, de criminaliteit drastisch af-
neemt.

De kwalificatie etiologisch doelt echter ook op een ontwikkelingsaspect,
dat niet kan worden losgezien van de criminaliteitplegende persoon. Crimi-
nele inkomensverwerving als gangbaar individueel gedragspatroon veron-
derstelt niet alleen een meer of minder dwingend motief, maar onder meer
ook criminele competenties, de beschikbaarheid van niet-criminele alterna-
tieven en de relatieve afwezigheid van goede redenen tot `respectabel'
gedrag. Deze laatste categorie redenen wordt wel aangeduid met het begrip
remmende factoren. Dit omvat al hetgeen dat het individu te verliezen heeft
met zijn criminele gedrag. Schaamte en de angst voor het verlies van socia-
le, affectieve en materiële belangen in de conventionele orde behoren hier-
toe. Etiologische causaliteit impliceert een beslissende betekenis van drug-
gebruik bij de individuele ontwikkeling van delinquentie.

Dat illegaal druggebruik noodzakelijkerwijze wel moet leiden tot crimi-
naliteit, is in het alledaagse (en het beleids)denken over het drugprobleem
veelal eerder een uitgangspunt dan een vraag. Goldman (1981) spreekt in
dit verband van de `inevitability hypothese'. Deze `vanzelfsprekendheid'
vloeit uit een verslavingstheorie waarbij verslaving wordt begrepen als een
ziekteverschijnsel. Deze theorie heeft een sterke interne logica en consisten-
tie bij de verklaring van het sociale gedrag van druggebruikers. Het (socia-
le) handelen van de verslaafde wordt waargenomen als vergaand gedetermi-
neerd door de verslaving. Normalerwijze worden er meervoudige bedoelin-
gen, betekenissen en functies waargenomen als verklaringen/zingevingen
van het sociale gedrag. Deze verklaringen hebben te maken met sociale po-
sities en individuele strevingen. Zo wordt aan vermogens- of gewelddelin-
quentie van niet-verslaafden een veelheid van motieven en functies toege-
schreven: economisch voordeel, statusbevestiging in de `peer-group'', uit-
drukking van sociale frustratie en protest, uitdrukking van een machts- of
dominantiebehoefte of simpelweg het plezier in het competente handelen en
de vervulling van een levensstijl.

Dit alles lijkt er niet meer wezenlijk toe te doen wanneer het gaat om
verslaafde personen. In dat geval ontstaat een extreme reductie van de soci-
aal geconstrueerde zingeving van het (deviante) handelen van de verslaafde.
Diens motieven verschijnen als transparant, enkelvoudig en dwingend. De
druggebruiker of zware drinker wordt in deze maatschappelijk gangbare
constructie begrepen als een responsmachine, onderworpen aan een autono-
me en allesoverheersende drijvende kracht van de ziekte die verslaving heet:

7 Groep van gelijkgestemde leeftijdgenoten.
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`(...) the logic of the disesse concept (...) leads all concerned (...) to deny,
to ignore, to discount what meaning that way of life may have. Seen as an
involuntary symptom of a disease, the drinking is isolated from the rest of
life, and viewed as the meaningless but destructive effect of a noxious con-
dition, a "disease"' (Peele, 1989, p. 86). Binnen dit ziektemodel is de vraag
naar het waarom van de criminaliteit van illegale-druggebruikers nauwelijks
relevant. Met betrekking tot de symptomen van een ziekteverschijnsel lijkt
de vraag naar de doelgerichtheid van het gedrag misplaatst. Zo zou het bijna
ongepast zijn om aan een zieke de vraag te stellen waarom hij zoveel
slaapt. Ook vragen naar het waarom van het delinquente gedrag van de de-
viante druggebruiker verdwijnen goeddeels uit het gezichtsveld vanwege de
sterke evidentie van het waardoor. In dit denkkader is de delinquentie van
de (minvermogende) verslaafde dus een onvermijdelijke consequentie van
de verslaving. Dealen, stelen, helen, rippen en cheques vervalsen zijn bin-
nen dit perspectief manifestaties van puur utilitair, instrumenteel gedrag op
basis van een volstrekt eenduidig en dwingend geachte motivatie. `Inevita-
bility' staat dus voor instrumentele oorzakelijkheid, waarbij het delinquente
gedrag in wezen geen andere betekenis heeft dan dat het een noodzakelijke
voorwaarde vervult om de verslaving te kunnen bevredigen. Dit impliceert
dat delinquentie enerzijds sterk oorzakelijk gedetermineerd is, maar dat het
anderzijds weinig persoonlijke betekenis heeft voor de verslaafde. Volgens
de verslaving-veroorzaakt-criminaliteit-theorie is de druggebruiker wel in
sterke mate gedwongen om criminaliteit te plegen, maar is hij er niet of
nauwelijks mee verbonden. In alledaagse termen betekent dit dat de ver-
slaafde uit jatten gaat, omdat hij nu eenmaal geen keus heeft, maar dat hij
er graag mee zou willen ophouden als hij zou kunnen afkicken, of als hij
zijn dope gratis zou krijgen, of als hij tevreden zou zijn met methadon.

Deze constructie lijkt een grote populariteit onder de junkies zelf te bezit-
ten, maar niet alleen bij hen. Het optimistische (?) maar wat simpele mens-
en verslavingsbeeld fungeert vaak als stilzwijgende afspraak tussen partijen
in de alledaagse werkelijkheid van het drugprobleem, zoals junkies, hulp-
verleners en justitiefunctionarissen. Met deze constructie kunnen al die par-
tijen hun voordeel doen. De veronderstelde ik-vreemdheid van het delin-
quente gedrag van verslaafden stelt deze in staat zich te plaatsen buiten de
morele aansprakelijkheid voor hun delinquente gedrag. Stelen wordt van
hen verwacht en ze zijn er bij voorbaat voor geëxcuseerd. De hulpverleners
kunnen daardoor tot op grote hoogte confrontaties met de verslaafden over
hun sociale gedrag ontgaan en de justitie en politie zijn bij voorbaat geëxcu-
seerd voor hun machteloosheid om enige controle over de criminaliteit van
verslaafden te kunnen uitoefenen. In de praktijk betekent dit dat verslaafden
ook na hun twintigste arrestatie in een jaar weer uit de politiecel kunnen
worden gegooid, `omdat het bij die jongens toch niets uitmaakt'.

Binnen het perspectief van de vanzelfsprekende oorzakelijkheid bestaat
een helder antwoord op de vraag naar de bijdrage van illegaal druggebruik
aan criminaliteit. Drugs verschijnen hierbij als een zelfstandig kwaad in de
samenleving, dat een ander kwaad, zoals criminaliteit, genereert. De aard
van het probleem wint aan tastbaarheid en de mogelijke oplossingen ervoor
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Figuur 2: Causale ketens

A = Antecedent variables

X = Criminal involvement

Intervening
Variables

Y = Drug involvement

winnen door deze constructie aan geloofwaardigheid: als verslaving aan
drugs kan worden bestreden, dan zal de criminaliteit `vanzelf wel vermin-
deren. Voor deze bestrijding kan dan naar believen worden geput uit het
hele ideologisch-instrumentele scala van sociale reacties. In al deze gevallen
zijn patentoplossingen voor het probleem denkbaar, hoe tegengesteld die
oplossingen op zich ook mogen zijn. Legalisering of consequente strafrech-
telijke repressie van het druggebruik, medische of psychosociale interventie
en methadonverstrekking zijn allemaal rationele middelen tegen de aan
drugs gerelateerde criminaliteit onder het axioma dat verslaving aan dure
middelen vanzelfsprekend tot criminaliteit leidt. Deze voor de hand liggen-
de en alom gangbare reductie bergt echter het gevaar in zich van al te opti-
mistische en rituele sociale (beleids)reacties. Het is zeer de vraag of crimi-
naliteit van deviante druggebruikers zinvol wordt benaderd wanneer alleen
de utilitaire functie ervan in aanmerking wordt genomen.

De bevestiging van de 'inevitability hypothese' wordt moeilijker naarma-
te de ontwikkeling van druggebruik en delinquentie sterk samenhangen bin-
nen groepen waarin deviantie en marginaliteit reeds historisch gegeven ken-
merken zijn. Binnen een dergelijke sociale context blijkt de voor etiologi-
sche causaliteit essentiële tijdsorde tussen beide verschijnselen eerder omge-
keerd te zijn. Delinquente gedragspatronen ontwikkelen zich in `traditioneel
delinquente' subculturen meestal op gemiddeld jongere leeftijd dan het pro-
blematische druggebruik (Burr, 1987; Clayton en Tuchfield, 1982). Volgens
het uitgebreide overzicht van de relevante literatuur in de studie van Swier-
stra (1990, pp. 50-68) is de gezamenlijke ontwikkeling van beide verschijn-
selen-zonder dat daarbij duidelijk wordt welk verschijnsel primair is-
dermate algemeen dat etiologische causaliteit een zinloze en onbewijsbare
constructie is: 'De vraag of harddrugverslaving enerzijds en crimineel ge-
drag anderzijds uit elkaar te verklaren zijn, is in causale zin een schijn-
vraag, een kwestie van kip of ei (...) verslaving roept niet criminele activi-
teit in het leven, noch andersom. De oorzakelijke verklaring voor de gevon-
den verbanden tussen beiden ligt in een gemeenschappelijke achtergrond'.
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Clayton en Tuchfield (1982) pleiten in dit verband voor het achterwege la-
ten van een simplistisch causaliteitsconcept bij de verklaring van de relatie
tussen druggebruik en criminaliteit. In plaats daarvan veronderstellen zij
het bestaan van `causale ketens' (zie figuur 2), waarin zowel `antecedente'
als `interveniërende variabelen' een plaats hebben. Volgens deze auteurs
kan er geen rechtstreekse causaliteit tussen druggebruik en criminaliteit
worden verondersteld, maar komt deze relatie tot stand door middel van de
werking van de interveniërende factoren die de, in dit model beperkte en
geclausuleerde, samenhang tussen beide verschijnselen kunnen verklaren.
Helaas gaat dit artikel niet in op de vraag welke deze factoren dit dan zijn.
Speckart en Anglin (1986a en 1986b) hebben de causaliteitsvraag onderwor-
pen aan rigoureus empirisch onderzoek. Zij verzamelden retrospectieve ge-
gevens over een groep van 671 verslaafden. De gegevens hadden betrekking
op druggebruik en delinquente gedragingen over de periode die één jaar
voor het eerste illegale druggebruik aanving. Zij concluderen dat er:
1. een zekere individuele stabiliteit van zowel druggebruik als patronen van

illegale inkomensverwerving (dealen en vermogenscriminaliteit) bestaat;
2. dat criminaliteit sterk instrumenteel gebonden is aan druggebruik, zonder

dat dit echter als een oorzakelijk verband kan worden geinterpreteerd,
vanwege het feit dat er geen exclusieve lange-termijneffecten tussen
druggebruik en criminaliteit uit hun resultaten blijken.

Zij stellen ten slotte dat de resultaten van hun onderzoek ten dele alle theo-
retisch mogelijke causaliteitsrelaties kunnen bevestigen: `The fact that each
of these three positions holds some validity is a consequence of the hetero-
geneity of types or styles within addict samples and reflects the need to se-
gregate addict types in search of lawful relationships and to specify the con-
ditions under which such relationships hold' (Speckart en Anglin, 1986a).

De verschijnselen waarover we hier spreken, druggebruik en criminali-
teit, blijken moeilijk te kunnen worden gereduceerd tot statische en geiso-
leerde elementen in een causale orde. Er is sprake van een wijkend perspec-
tief, zowel voorafgaand aan de veronderstelde oorzaak als volgend op het
veronderstelde gevolg. Als druggebruik leidt tot criminaliteit, wat is dan de
`oorzaak' van het druggebruik, en wat zijn de gevolgen van de aldus ver-
oorzaakte criminaliteit? Deze vragen zijn met name van belang wanneer er
redenen zijn om aan te nemen dat complexe sociale gedragscategorieën in
levensechte sociale situaties niet alleen `oorzaken' en `gevolgen' in een sim-
pel causaal eenrichtingsverband kunnen zijn, maar ook wederzijds op elkaar
zullen inwerken en terugwerken.

Factoren die mede ten grondslag liggen aan het ontstaan van de veroor-
zakende factor (i.c. druggebruik), kunnen ook een zelfstandige rol spelen
bij de ontwikkeling van het veronderstelde gevolg (i.c. criminaliteit). Dit
betekent bijvoorbeeld dat de structurele frustratie ('strain') die inherent is
aan sociaal-economisch gedepriveerde posities, zowel rechtstreeks kan bij-
dragen tot delinquente bestaanswijzen (al of niet in combinatie met drugge-
bruik) als tot de ontwikkeling van problematisch druggebruik. Dit laatste
`gevolg' van de maatschappelijke achterstandspositie is dus een `oorzaak'
van het delinquente gedrag.
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Delinquent gedrag levert echter ook de voorwaarden op die (bevorderend)
terugwerken op het druggebruik.. Het produceert de noodzakelijke (financië-
le) middelen om illegale drugs te kunnen kopen en tegelijkertijd bevordert
het de beschikbaarheid van noodzakelijke sociale contacten voor toegang tot
de illegale-drugmarkt. Op het individuele, psychologische vlak verleent
druggebruik een sterke motivatie en een sterke legitimering aan delinquent
gedrag. Wie verslaafd is, voelt zich door lichamelijke en/of psychische hun-
kering gedreven om de benodigde middelen (illegaal) te verwerven. Deze
zelfde hunkering dient bijgevolg ook als een geloofwaardige reden om de-
linquent te zijn, zowel voor de verslaafde zelf als voor de maatschappij in
het algemeen. Ten slotte is het aannemelijk dat concentratie van deze devi-
antiefenomenen in een minderheidscultuur de marginaliteit van deze cultuur
verder zal versterken en bestendigen. Hiermee zijn we weer terug bij de uit-
gangspositie: structurele marginaliteit ligt ten grondslag aan deviante symp-
tomen als delinquentie en druggebruik, terwijl deze symptomen de margina-
liteit van het desbetreffende milieu weer kunnen versterken.

3.2.2 Druggebruik en criminaliteit in het deviantieperspectief

In dit model staat als uitgangspunt centraal dat het drugsbestaan een devian-
te levensstijl vertegenwoordigt waarvan zowel het druggebruik als het de-
linquente gedrag belangrijke elementen zijn. Beide gedragsvormen zijn aan
elkaar gerelateerd, maar criminaliteit is, anders dan binnen het causaliteits-
perspectief wordt aangenomen, niet tot de verslaving te herleiden. In deze
sterk op de persoon van de druggebruiker in diens sociale context gerichte
benadering wordt sociaal gedrag eerder begrepen als doelgericht en functio-
neel, dan als gedetermineerd. Dit uitgangspunt houdt in dat criminaliteit van
deviante druggebruikers meer betekenis heeft en meer doelen dient dan al-
leen als instrument tot het verwerven van het verslavingsmiddel. Criminali-
teit in het drugsbestaan is enerzijds minder onvermijdelijk en anderzijds van
groter sociaal en psychologisch belang dan veelal wordt aangenomen. Het
geldt als evidentie dat de deviante druggebruiker sterk is betrokken bij zijn
druggebruik. Voor de interpretatie van het criminele gedrag van druggebrui-
kers is echter nog wezenlijker dat, voorzover dit gedrag in zijn bestaan een
rol speelt, de druggebruiker hierin evenzeer is geïnvolveerd. In deze visie
is criminaliteit dus niet een `noodzakelijk kwaad' ten dienste van het ge-
bruik, maar biedt het een wezenlijke bijdrage aan de realisering van het de-
viante drugsbestaan. Met andere woorden: de criminaliteit is een van de at-
tracties van het deviante drugsbestaan. Als (overwegend) zelfstandig gemo-
tiveerd gedrag is criminaliteit verbonden met de levensgeschiedenis van de
druggebruiker en met de situationele omstandigheden van zijn druggebruik.
Beide kunnen op hun beurt niet los worden gezien van de maatschappelijk-
culturele context.

Binnen dit deviantieperspectief neemt het begrip deviante carrière een be-
langrijke plaats in. Het begrip carrière, zoals dat in het normale spraakge-
bruik en in relatie tot conventionele levensstijlen bestaat, wordt gekarakte-
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riseerd door een bepaalde tijdsduur en een gefaseerd verloop. Inhoudelijk
heeft het betrekking op de ontwikkeling van sociale gedragspatronen. De
carrière heeft een min of meer duidelijk begin- en een eindpunt en vaak een
zekere cycliciteit. Een aanloop en opbouwfase, een middenfase waarin het
gedragspatroon op een gemiddeld hoog niveau wordt gehandhaafd en een
apbouwfase typeert een veelvoorkomend verloop van bijvoorbeeld sport- of
beroepscarrières. Een dergelijke beschrijving hoeft kortere cycli binnen dit
meer globale en langduriger tijdsperspectief niet uit te sluiten.

In het algemeen zullen biologische, psychologische en maatschappelijke
factoren het verloop van een carrière bepalen. Waar het om langdurige ont-
wikkelingen gaat, is de biologische levenscyclus van belang. Normale vitale
processen van groei en veroudering bepalen in zekere mate de opbouw en
vermindering van kennis, vaardigheden, ervaringen en fysieke of mentale
competenties van de voor de carrière relevante gedragspatronen. Bij een
sportcarrière is dit uiteraard het meest evident, maar ook bij beroepscarriè-
res speelt deze vitaliteitscyclus een duidelijke rol. Van veel belang ten slot-
te is de subjectieve, psychologische kant van het carrièrebegrip. Deze wordt
bepaald door het belang van het individu bij het sociale gedragspatroon en
de mate waarin het (emotioneel) daarbij is betrokken.

Samenvattend kunnen we dit aanduiden met de mate waarin de persoon
zijn identiteit ontleent aan de carrière. Er wordt hier wel een onderscheid
gemaakt tussen normatieve, economische en sociale betrokkenheid (Adler
en Adler, 1985, p. 144). Ook bij deze psychologische elementen van be-
trokkenheid veronderstellen we globaal een zelfde cycliciteit als bij de meer
objectieve kenmerken van de carrière.

In de criminologie is het begrip deviantiecarrière, dat in wezen voldoet
aan het hierboven geschetste patroon, sinds lang ingeburgerd (Sutherland,
1937). Net zoals voor een wielrenner of een journalist bestaat er ook voor
een inbreker een zekere minimum- en maximumleeftijd waarop hij het vak
kan uitoefenen, moeten kennis en vaardigheden worden aangeleerd, bestaat
er een periode in zijn leven dat het vak een centraal en veelbepalend ele-
ment in zijn bestaan is en komt er een tijd dat hij er moe van wordt en er
minder zin in heeft. De net zo algemeen gebezigde term drugscarrière kan
worden beschouwd als een andere variant van de deviantiecarrière.

Naast overeenkomsten bestaan er ook verschillen tussen deviante en con-
ventionele carrières. Zo wordt in de sociologische etiketteringstheorie de
deviante carrière tot op grote hoogte gezien als een produkt van (afkeuren-
de) sociale reacties (Becker 1963; Lemert, 1967). Deze theorie is bij uitstek
relevant voor sterk gesocialiseerde deviante carrières, waarbij morele oorde-
len een belangrijke rol spelen. De etiketteringstheorie beschrijft de gebrui-
kelijke ontwikkeling van een deviante drugscarrière als een escalatieproces,
waarvan de aanvang typisch in de leeftijdsfase van puberteit en adolescentie
ligt. Het normale psychosociale ontwikkelingsproces tijdens deze fase be-
staat mede uit experimenteren met een variëteit aan gedragsvormen. Daar-
toe behoort gedrag dat in de (conventionele) volwassenenwereld als lastig,
riskant, moreel dubieus of zelfs delinquent wordt aangemerkt.
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De eerste ontwikkeling van het drugsbestaan is sterk gebonden aan de le-
vensfase van de adolescentie. De aanvang van drugscarrières wordt alge-
meen gesitueerd rond het 15de tot 17de levensjaar. Het verdere verloop van
drugscarrières wordt doorgaans geplaatst in een tijdskader van circa 20 jaar.
We spreken hier van een maximale carrièretermijn, die slechts door een
deel van degenen die in hun puberteit begonnen met het gebruiken van ille-
gale drugs, zal worden voltooid. Longitudinaal onderzoek van druggebrui-
kers dat zich over een dergelijke langdurige periode uitstrekt, houdt zich
doorgaans bezig met gebruikers die op het moment van opname in het on-
derzoek reeds een gevestigde deviante drugscarrière hebben. In Swierstra's
overzicht van 28 buitenlandse longitudinale onderzoeken gaat het in vrijwel
alle gevallen om door het justitiële apparaat en/of door behandelingsinstel-
lingen geregistreerde harddruggebruikers. Uit deze onderzoeken wordt een
curve geëxtrapoleerd waaruit blijkt dat twee jaar na het begin van onderzoek
circa 20% niet meer gebruikt en dat na 20 jaar iets meer dan 40% abstinent
is, terwijl circa 15% tot 20% gedurende deze periode overlijdt (Swierstra,
1990, pp. 78-92 en 122-124). Dit zou dus betekenen dat circa 40% van de
verslaafde druggebruikers na 20 jaar nog steeds gebruikt.

De ontwikkeling van verslaving aan illegale drugs is binnen de sociolo-
gische etiketteringstheorie veelvuldig beschreven als een proces waarbij pri-
maire deviantie overgaat in secundaire deviantie. In het eerste geval is
slechts sprake van onconventionaliteit, waaraan het individu niet gebonden
is, in het tweede geval vormt de afwijking van de normaliteit het wezens-
kenmerk van de persoon en van diens positie in de maatschappij. `They (de
deviante gedragingen) become the central facts of existence for those expe-
riencing them, altering psychic structure, promoting specialised organisa-
tion of social roles and self regarding attitudes. The secondary deviant, as
opposed to his actions, is a person whose life and identity are organized
around the facts of deviance' (Lemert, 1967, p. 41).

Gegeven bepaalde voorwaarden, zoals de aanwezigheid van drugs en
druggebruikers, ontwikkelt de eerste experimentele fase van het druggebruik
zich typisch in de adolescentiefase (15 tot 18 jaar). Druggebruik is een van
de typen (riskant) gedrag die voortvloeien uit leeftijdgebonden spanningen,
problemen en behoeften. Zo moeten adolescenten zich bijvoorbeeld verzoe-
nen met het schrille contrast tussen hedonistische en consumptieve behoeften
en de ontberingen die moeten worden geleden om deze behoeften op respec-
tabele wijze te kunnen bevredigen. Het illegale druggebruik biedt een uit-
weg uit dit fundamentele conflict. Adolescenten kunnen met het experimen-
terende druggebruik een behoefte aan onafhankelijkheid bevredigen en de-
monstreren. Wellicht het meest wezenlijk zijn de sociale beloningen die
worden gezocht in de peer-group van mede-experimenteerders (Glassner en
Loughlin, 1987; Carpenter e.a., 1988). Dit soort leeftijdgebonden deviantie
is doorgaans vrijblijvend en vlottend. Tot op zekere hoogte kunnen pubers
dit gedrag vertonen zonder dat zij daarmee sterk persoonlijk worden geïden-
tificeerd. Primaire deviantie heeft een zeker `onschuldig' karakter. De (mo-
rele) verwerping ervan betreft eerder de handelingen dan de handelende per-
soon zelf. Fundamenteel voor de verklaring van escalatie van deviantie is
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de sociaal-psychologisch gefundeerde aanname dat het zelfbeeld van indivi-
duen in belangrijke mate een reflectie is van het door de sociale buitenwe-
reld gevormde en uitgedragen beeld van het individu (Mead, 1939). Door
dit mechanisme treedt onder bepaalde omstandigheden een identificatie op
van de handelende persoon met diens deviante gedrag. Deze identificatie
wordt onvermijdelijker naarmate het afwijkende gedrag als (moreel) ver-
werpelijker verschijnt (i.c. een sterker taboekarakter heeft), naarmate het
langduriger wordt vertoond, naarmate het een meer publiek karakter heeft
en naarmate er minder sociaal geaccepteerde omstandigheden als excuses
voor het gedrag kunnen worden aangevoerd die de `schuld' van het individu
voor het afgekeurde gedrag kunnen verminderen.

Onder dergelijke condities voltrekt zich in sommige levensgeschiedenis-
sen de ontwikkeling van primaire naar secundaire deviantie. In dit geval
vervalt - eerst voor de sociale buitenwereld en later ook voor het betreffen-
de individu zelf-het onderscheid tussen de persoon en zijn deviante hande-
lingen. Het individu ontwikkelt (accepteert) een identiteit, waarin de devian-
tie duurzamer, centraler en minder vrijblijvend is.

Volgens de etiketteringstheorie is met name het als `immoreel' aange-
merkte gedrag sterk stigmatiserend en daarmee bepalend voor levensstijl en
zelfbeeld van individuen (Goffman, 1963). Eventuele illegaliteit van het ge-
drag is vaak eerder een bijkomende en versterkende dan een wezenlijke fac-
tor. Prostitutie is een legale vorm van inkomensverwerving, maar leidt des-
ondanks vaak tot een sterk gedetermineerde deviante ontwikkeling. Versla-
ving aan illegale drugs is bij uitstek gevolgrijk, omdat er zowel morele als
juridische verboden aan kleven. Drugverslaving heeft hierdoor kenmerken
van het schenden van een maatschappelijk taboe. Dergelijke schendingen
geven aanleiding tot een tweevoudig proces van isolering en collectivering.
De morele overtreders worden uitgestoten door de `respectabele' samenle-
ving en tegelijkertijd worden ze aangetrokken door en vinden ze een nieuwe
plaats in een `collectief van gelijkgestemde lotgenoten. Hiermee ontwikkelt
zich een marginaliseringsproces, waarbij de uitstotende (re)acties van de
conventionele samenleving en de zich op het eigen bastion terugtrekkende
(re)acties van het individu, elkaar wederzijds versterken. In dit proces kan
de deviante subcultuur ontstaan, als een structureel gegeven in de samenle-
ving waarin de deviante vormen en gedragingen in zekere zin zijn verzelf-
standigd van de individuen die ze vertonen. De subcultuur biedt gereedlig-
gende repertoires van (deviante) gedragingen die oplossingen bieden voor
(dagelijkse) sociale, psychische en economische behoeften van degenen die
er (gedurende een fase van hun individuele levensgeschiedenis) deel van
uitmaken.

De mate van marginalisering die hoort bij een deviante carrière, kan
worden beschouwd als een functie van genoemde collectivering en isolering.
Dat wil zeggen dat marginalisering sterker is naarmate het individu sterker
wordt geabsorbeerd door de deviante subcultuur en anderzijds naarmate de
sociale kloof tussen de deviante subcultuur en de conventionele samenleving
groter is. Deviante drugverslaafden zijn om deze redenen veel vollediger
opgesloten binnen een marginale subcultuur dan bijvoorbeeld alcoholisten.
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Anders dan junkies kunnen alcoholisten in hun verslavingscarrière geduren-
de een lange periode de werelden van café en van werk en gezin van elkaar
gescheiden houden en daarmee de complete determinering van hun bestaan
door de verslaving vermijden.

De tot nu toe in abstracto beschreven aanzet tot en ontwikkeling van een
deviante carrière zal in het volgende hoofdstuk concreter worden gemaakt
aan de hand van de levensgeschiedenissen van een groot deel van de drug-
gebruikers die aan dit onderzoek deelnamen.



4 Deviantie- en drugscarrières

Levensgeschiedenissen, deviant of niet, zijn de produkten van maatschappij-
en en individuen. Bij hun ontwikkeling spelen historisch-maatschappelijke
omstandigheden een rol, evenals bij de persoon behorende kenmerken zoals
persoonlijkheidsstructuur en individuele ervaringen. Bij de analyse van ver-
slavingscarrières ligt de nadruk op de (gedepriveerde) sociale positie van
druggebruikers, op het ontbreken van aansprekende, motiverende en reali-
seerbare verwachtingen van een zinvol bestaan binnen de conventionele or-
de, of op het bestaan van individuele psychische pathologie. Het gaat dus
om het (relatieve) belang van drie typen determinant: structurele, culturele
en psychologische. Dit onderscheid correspondeert met drie veel gehanteer-
de verklaringsmodellen. Hierbij staat een specifieke vorm van functionaliteit
van het drugsbestaan centraal: het `noodgedwongen' bestaansalternatief, de
rebellie en het medicijn. Volgens het eerste model is drugverslaving vooral
een gevolg van armoede en sociale achterstand. De drugwereld biedt, voor
degenen die in de reguliere sociaal-economische orde buiten spel staan, een
alternatieve leefwereld, met zijn eigen economie, sociale contacten en dage-
lijkse bezigheden. Volgens de tweede verklaring zou drugverslaving voorna-
melijk een zingevingsverschijnsel zijn: drugverslaving als een 'cultuurziek-
te', die zich voordoet onder lagen in de bevolking die (zoals bijvoorbeeld
adolescenten) sterk bevattelijk zijn voor zingevingsproblemen. Drugproble-
men van verveelde en van school en gezin vervreemde jeugdigen uit respec-
tabele milieus zijn in dit verband spreekwoordelijk. Maar ook andere (niet-
deviante) vormen van (mogelijk) problematisch druggebruik, zoals van me-
dicinale middelen bij huisvrouwen of van cocaïne onder yuppies, vallen in
deze categorie. De derde verklaring zoekt het in psychopathologie: drugver-
slaving als uiting van individuele psychische stoornissen. Meer dan bij voor-
gaande sociologische perspectieven ligt hier de nadruk op de psychofarma-
cologische effecten van het druggebruik op het emotionele welbevinden van
de gebruiker. Persoonlijke problemen en traumatische ervaringen zouden
bij een bepaalde persoonlijkheidsstructuur een sterke behoefte creëren aan
de bedwelmende en verdovende effecten van psychotrope middelen.

De bestudering van individuele levensgeschiedenissen leent zich bij uit-
stek om inzicht te krijgen in het relatieve belang van en de samenhang tus-
sen de verschillende typen determinant bij de ontwikkeling van de deviante
drugverslaving. Hierbij wordt het verloop van de verslaving benaderd als
een langdurig proces, waarbij het individu als antwoord op en in interactie
met zijn of haar omgeving doelen nastreeft, keuzes maakt en oplossingen
voor zijn of haar levensproblemen tracht te vinden. Binnen bestaande maat-
schappelijke condities ontlenen deviante drugverslaafden beloningen aan hun
gedrag en tegelijkertijd betalen ze daar een zekere prijs voor. De drugscar-
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rière kan dus worden begrepen als een dynamisch ontwikkelingsproces,
waarbij een meer of minder bewuste afweging van kosten en baten zowel
het dagelijkse handelen van de deviante druggebruiker als het langere-ter-
mijnverloop van de drugscarrière bepaalt.

Het deviante drugsbestaan is functioneel en soms zelfs aantrekkelijk te-
gen de achtergrond van alternatieve opties die het individu (subjectief) ter
beschikking staan om een bevredigend bestaan te realiseren en een zinvolle
toekomst te ontwerpen. Tegen de achtergrond van de beschikbaarheid van
alternatieven wordt het kunstmatige onderscheid tussen genoemde typen
determinant opgeheven. Sociale deprivatie, culturele vervreemding en de
psychologische behoefte aan bedwelming en verdoving zijn op het niveau
van de individuele levensgeschiedenis vaak moeilijk los van elkaar te zien.
Met name geldt dit voor de eerste twee typen determinant. Armoede ener-
zijds en het slecht functioneren van sociale instituties (zoals school en gezin)
en een geringe betrokkenheid bij de doelstellingen van de conventionele cul-
tuur anderzijds, liggen in de praktijk sterk in elkaars verlengde. Maar ook
traumatische psychische ervaringen waarvoor drugeffecten als medicijn ge-
zocht worden, liggen in deze context meer voor de hand.

In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van de levensgeschiedenis-
sen van onze respondenten een overzicht van de wijze waarop hun devian-
tie- en drugscarrières zich ontwikkeld hebben. In paragraaf 4.1 gaan we in
op de sociale afkomst en de primaire en secundaire socialisatie. Op grond
hiervan typeren we de aanloop tot de drugscarrière in onze steekproef van
Amsterdamse harddrugverslaafden. In paragraaf 4.2 besteden we aandacht
aan de verdere ontwikkeling van de drugscarrière. In paragraaf 4.3 ten slot-
te richten we ons specifiek op de delinquentiepatronen die de respondenten
in hun carrières gaandeweg ontwikkeld hebben.

4.1 De aanlooptrajecten naar het gebruik van illegale harddrugs

4.1.1 Sociaal-economische achtergrond

In hoofdstuk 3 kwam naar voren dat vooral de Amerikaanse en Engelse de-
viante drugverslaving sterk lijkt te zijn bepaald door de sociale positie van
de gebruiker. Niet alle Amerikaanse adolescenten afkomstig uit gedepriveer-
de etnische minderheidsmilieus zijn problematische druggebruikers. Maar
andersom is de Amerikaanse illegale-drugverslaving wel op overweldigende
wijze geconcentreerd in de armoedecultuur van zwarte en Latijnsamerikaan-
se minderheidsgroepen. We hebben ook gezien dat de relatief recente op-
komst van het `new heroin use' in Engeland onverkort wordt gesitueerd in
verpauperde arbeidersbuurten. Beide westerse voorbeelden suggereren dus
een massieve determinering van deviante verslavingscarrières door de struc-
turele/culturele problematiek in de `onderste' sociale lagen van de samenle-
ving. Bij zo'n sterke samenhang met sociale positie is het goed denkbaar dat
voor de ontwikkeling van deviante drugscarrières geen bijzondere, individu-
ele redenen hoeven te bestaan. De drugscarrière is dan als het ware een van
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klasse 1 42%
klasse 2 44%
klasse 3 14%

de `normale' en vanzelfsprekende levenslopen, met een verleidelijk begin
en een ongelukkige afloop, binnen het gedepriveerde milieu.

Omdat het zwaartepunt van deze verklaring van drugscarrières ligt bij de
sociaal-economische structuur, zullen we allereerst nagaan of in de Neder-
landse `welzijnsmaatschappij' met haar relatief minder scherpe tegenstellin-
gen ook zo'n evidente samenhang tussen deprivatiecultuur en de ontwikke-
ling van problematisch druggebruik wordt aangetroffen.

De sociaal-economische achtergrond van de respondenten is geoperatio-
naliseerd aan de hand van het beroep van de vader en/of moeder. Indien
beide ouders werkten - meestal was dat niet het geval - gold de hoogste
functie van de twee als maatstaf. Er is een onderscheid gemaakt tussen de
volgende drie sociaal-economische milieus: tot klasse 1 behoren de respon-
denten wier ouders hetzij (langdurig) werkloos zijn, hetzij ongeschoolde ar-
beid verrichten. In klasse 2 zijn de respondenten opgenomen wier ouders
gerekend kunnen worden tot de respectabele arbeidersklasse en lagere mid-
denklasse. Klasse 3 ten slotte bestaat uit respondenten afkomstig uit hogere
(middenklasse)milieus. In tabel 3 is de verdeling van de steekproef over de-
ze drie categorieën gepresenteerd.

Ook in onze steekproef zijn de lagere sociaal-economische klassen rela-
tief oververtegenwoordigd. Uit vijf andere Nederlandse onderzoeken, sa-
mengevat door Korf, komt een zelfde beeld naar voren: `Bij de harddrug-
gebruikers in ons land is sprake van een sterke oververtegenwoordiging van
personen uit een arbeidersmilieu en de lagere middenklasse' (Korf, 1990).
Toch dient niet uit het oog verloren te worden dat ruim de helft van onze
steekproef niet behoort tot de `echte' lower class. De relatie tussen hard-
druggebruik en een lage sociale positie is dan ook minder sterk dan in Enge-
land en de Verenigde Staten. Volgens onze gegevens bestaan er qua sociaal-
economische status geen significante verschillen tussen autochtone en al-
lochtone gebruikers en evenmin tussen mannen en vrouwen.

4.1.2 Geboorteplaats

Een minderheid (38%) van de respondenten werd geboren in Amsterdam.
Op vijftienjarige leeftijd woonde precies de helft van de respondenten in de
hoofdstad. Van de allochtonen vierde 32% de vijftiende verjaardag in Am-
sterdam; 34% van de Surinamers/Antillianen kwam na hun 21ste in Neder-
land. Uit de levensgeschiedenissen blijkt dat de geboren en getogen Amster-
dammers veelal afkomstig zijn uit de arbeiderswijken, zoals Oud-west, de
Pijp en de Indische buurt. Hoewel elke vergelijking tussen deze woonwijken
en de Amerikaanse getto's mank gaat, lijkt de sociale omgeving waarin de
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jeugdjaren zich hebben afgespeeld, ook in Amsterdam enige invloed te heb-
ben op de ontwikkeling van een delinquente carrière. Veel van de uit boven-
genoemde wijken afkomstige jongens meldden namelijk dat de setting waar-
binnen de eerste schreden op het deviante pad werden gezet, sterk buurtge-
bonden was. Deze jongens vertoefden al op jeugdige leeftijd veel op straat,
troffen lot- en leeftijdsgenoten in de buurtsoos en vormden met hen een
soort jeugdbende.

4.1.3 Primaire socialisatiefase: gezin en kinderjaren

Van 37% van de respondenten zijn de ouders nog bij elkaar. Incomplete ge-
zinssituaties deden zich vaak voor toen de respondenten nog heel jong wa-
ren; 41 % werd geconfronteerd met echtscheiding, van de resterende 22 % is
(ten minste) een van de ouders overleden.

Bijna de helft (48%) van de respondenten omschreef de relatie met de
ouders als slecht tot zeer slecht. Niet minder dan 37% van de steekproef
kwam voor het 16de levensjaar in aanraking met een instelling voor jeugd-
bescherming. Bij 24% betrof dit een civielrechtelijk contact, zoals met de
Raad voor de Kinderbescherming; de resterende 13 % werd in het kader van
een strafrechtelijke sanctie naar een penitentiaire inrichting voor minderjari-
gen gezonden. Ter vergelijking: de afgelopen decennia heeft het percentage
jongeren dat - op jaarbasis - in contact kwam met de civielrechtelijke of
strafrechtelijke tak van de jeugdbescherming, de 2% nimmer overschreden
(Junger-Tas en Kruissink, 1990; Van der Laan, 1990; CBS, 1962-1991).
Alleen al uit deze biografische gegevens blijkt dus dat een groot deel van
onze steekproef in typisch problematische gezinsomstandigheden opgroeide.

Hieronder geven we een typering van de kinderjaren van de responden-
ten. We onderscheiden, uitgaande van de stabiliteit van het gezin, twee ca-
tegorieën: de meer problematische gezinsomstandigheden en de volgens de
respondenten `normale', weinig problematische gezinnen. Beide groepen
evenaren elkaar in omvang; tot elke categorie behoren ongeveer 60 respon-
denten.'

De problematische gezinsachtergrond
Deze respondenten beschreven de gezinssituatie in hun kinderjaren vooral in
termen van spanningen, ontwrichting en problemen. In de regel leidde dit
ertoe dat een van de ouders het gezin voortijdig de rug toekeerde. De kin-
deren groeiden vervolgens veelal op in eenoudergezinnen of werden door
de kinderbescherming uit huis geplaatst.

De problemen thuis werden geweten aan een veelheid van factoren. Met
name werden genoemd verslaving van vader en/of moeder, geweld in het
gezin en de regelmatige afwezigheid van de ouder(s) om uiteenlopende re-
denen, waaronder ziekte of psychische problemen.

Met 136 mensen heeft een levensgeschiedenisinterview plaatsgevonden. Van 14 van hen
bleef de gezinssituatie onduidelijk.
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In één op de vijf gezinnen kampte (ten minste) een van de ouders, meestal

de vader, met een alcoholprobleem. De last van de opvoeding van de kin-

deren kwam in deze gezinnen geheel op de schouders van de moeder te-

recht. Wanneer ook die zich aan haar ouderlijke plicht onttrok, waren de

kinderen aan zichzelf overgeleverd. De levensgeschiedenis van Annie biedt

een illustratie van de sterke verwaarlozing die deze ontwikkeling oplevert:

Annie heeft haar vader nooit anders gekend dan als een man die zijn dagen sleet in het
café. Volgens Annie volgde haar moeder na enige tijd haar echtgenoot naar de kroeg.
Om ze rustig te houden kregen de kinderen met enige regelmaat een spacecake- een
cake waarin cannabis is verwerkt-voorgezet (de eerste keer toen Annie 4 jaar oud
was). Ook gingen ze mee naar het café en verbleven daar vaak tot 2 uur 's nachts. Na
verloop van tijd bleek dat vader zich ook met andere vrouwen inliet. Moeder kwam
daarachter en stuurde Annie en haar jongere broertje achter vader aan om die op over-
speligheid te betrappen. Als vader dat merkte, konden er twee dingen gebeuren: ofwel
hij negeerde haar, ofwel hij ontstak in razernij. Annie weet niet wat erger was. Op
school ging het niet goed. Met hangen en wurgen maakte Annie de lagere school af.
Vlak na het verlaten van de basisschool kwam het thuis tot een radicale omwenteling.
Moeder kwam in aanraking met iemand die lid was van de Jehova's getuigen en be-
steedde veel tijd aan bijbelstudie. Als reactie bleef vader nog langer van huis weg. Na
enige tijd ging moeder zelf ook langs de deuren en Annie moest met haar mee. Annie
kwam in opstand en liep van huis weg. Ze kwam terecht bij het HVO (Hulp Voor On-
behuisden). Ze was op dat moment 14 jaar oud.

Niet alleen excessief alcoholgebruik kwam in menig gezin voor, ook op de
overmatige consumptie van psychofarmaca werd met enige regelmaat gewe-
zen. Hierbij bleken de moeders oververtegenwoordigd. Ook het gebruik van
softdrugs door één of beide ouders werd regelmatig gemeld. De consumptie
van harddrugs daarentegen behoorde tot de uitzonderingen. Als dit al ge-
bruikt werd, dan waren het meestal broers of zusters van de respondenten
die met pepmiddelen of opiaten experimenteerden.

Vijftien procent van de respondenten maakte er expliciet melding van
dat de spanningen thuis ontaardden in gewelddadig gedrag jegens de part-
ner en/of de kinderen. Meestal was daarbij de vader de agressor. Uit het
beeld dat deze respondenten van hun vader schetsten, komen uiterst autori-
taire mannen naar voren die door middel van geweld hun gezag in het gezin
extra wilden doen gelden.

Bij een aantal respondenten was naast mishandeling sprake van seksueel
geweld. Van acht vrouwen en drie mannen is bekend dat zij door een fa-
milielid seksueel zijn misbruikt. Analoog aan de bevindingen van Draijer
(1988) rapporteerden de respondenten ontkenningsmechanismen van de zij-
de van de moeder en intimidatie van de zijde van de vader.

Alle respondenten die de situatie thuis als conflictueus omschreven, voel-
den zich tijdens hun kinderjaren sterk emotioneel verwaarloosd. Bij een aan-
tal respondenten was dit gebrek aan interesse direct terug te voeren op de
drukke werkzaamheden van de ouders. Zo werd een respondent bij zijn
grootmoeder ondergebracht toen bleek dat zijn ouders hun activiteiten op de
Amsterdamse wallen - moeder tippelde en vader ontpopte zich als pooier -
niet langer konden combineren met het opvoeden van hun zoon. Verwaar-
lozing bleek overigens bepaald niet typisch voor de lagere sociaal-economi-
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sche klassen. Juist respondenten afkomstig uit de hogere sociale milieus, be-
klaagden zich er regelmatig over dat naar hen niet werd omgekeken. Vader
had het in deze gezinnen te druk met zijn carrière en moeder ontbeerde de
kracht danwel de lust om zich om de kinderen te bekommeren. Ter illustra-
tie schetsen we hier de jeugd van Carl.

Toen Carl 10 jaar oud was, overleed zijn moeder. Zijn vader verwerkte dit verlies
door zich nog intensiever op zijn carrière bij de bank te storten. Carl had naar zijn
gevoel niet één, maar twee ouders verloren: 'Ik was het grootste deel van de tijd alleen
en ontwikkelde me tot een vrije jongen, zogezegd. Dat ging van kwaad tot erger, ik
sloeg een beetje los'. Dit uitte zich ondermeer in het ingooien van ruiten op scholen en
het plegen van kleine diefstalletjes. Gaandeweg werden zijn criminele handelingen ern-
stiger van aard. Hij legde zich met een aantal vrienden uit een jongerencentrum toe op
het plegen van inbraken. Zijn vader was inmiddels hertrouwd, maar de pogingen van
zijn stiefmoeder om hem weer in het gareel te krijgen, bleken vruchteloos. Hij stoorde
zich in het geheel niet aan wat zij hem opdroeg en omzeilde een sanctie als huisarrest
door simpelweg uit het raam te klimmen. Na Carls zoveelste inbraak liep hij tegen de
lamp. Op 15 jarige leeftijd belandde hij in een penitentiaire inrichting voor jeugdigen.

Zoals reeds eerder aangestipt, was de gebrekkige opvoeding van enkele res-

pondenten te wijten aan ziekte of psychische nood van de ouders. Dit werd
door 20% van de respondenten gezien als een belangrijke oorzaak van de

vergaande destabilisering van het gezin. Psychische problemen manifesteer-

den zich vooral bij de moeders. Problemen met de vaderfiguur werden door

deze respondenten vooral in verband gebracht met langdurige werkloosheid.

De bedoelde fysieke en geestelijke problemen leidden in een niet gering

aantal gevallen tot opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis of vroegtijdig

overlijden.

Drie respondenten noemden als reden voor de (tijdelijke) afwezigheid
van een van de ouders het verblijf in een penitentiaire inrichting. Voorzover
bekend, hielden de vaders en/of broers van zes respondenten zich onledig
met het plegen van delicten.' Vier respondenten meldden dat een familielid
uit de tweede lijn (een oom of een neef) betrokken was bij criminele activi-
teiten. Slechts weinigen zijn dus van huis uit vertrouwd geraakt met crimi-
neel gedrag.

Zoals reeds is vermeld, kwam bijna een kwart van de steekproef op jeug-
dige leeftijd in aanraking met de justitiële jeugdbescherming of een niet-
justitiéle hulpverleningsinstelling. De overgrote meerderheid van deze res-
pondenten is in het kader van een ondertoezichtstelling uit huis geplaatst:
zij brachten een belangrijk deel van hun jeugd door in observatiehuizen,
gezinsvervangende tehuizen of pleeggezinnen. Sommige respondenten be-
schouwden een dergelijke periode als een positieve omwenteling na de mi-
sère die ze thuis hadden moeten doorstaan, anderen voelden zich in de steek
gelaten en vonden dat zij van de regen in de drup waren beland. In deze
setting raakte men al vroeg vertrouwd met een sterk marginaal maatschap-
pelijk perspectief.

9 De geweldmisdrijven die binnenshuis plaatsvonden, zijn in dit getal uiteraard niet verdis-
conteerd.
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Ook een substantieel deel van de jongeren die ondanks een precaire gezins-
situatie thuis `mochten' blijven wonen, richtte zich wat de ontwikkeling van
normen en waarden betreft, eerder op ervaringen die buitenshuis werden
opgedaan dan op de binnen het gezin geinternaliseerde patronen. De be-
klemmende thuisomgeving werd door deze kinderen zoveel mogelijk ont-
vlucht en hun dagelijkse leven speelde zich goeddeels af op straat, in het
buurthuis, het jongerencentrum of in het kraakcafé. Deelname aan het regu-
liere schoolsysteem paste steeds minder bij de langzaam tot wasdom komen-
de deviante levensstijl. Deze bracht overigens niet altijd op jeugdige leeftijd
criminaliteit met zich mee. Bij een aantal respondenten ging het deviante ge-
drag aanvankelijk niet verder dan het rondhangen in gokhallen, clubhuizen
of buurtcentra, bezoeken die gepaard gingen met de overmatige consumptie
van alcohol, cannabis en/of pepmiddelen. Criminaliteit werd voor deze jon-
geren pas later - en voor een enkeling zelfs nooit - een serieuze optie.

De niet problematische gezinssituatie
Aan het gebruik van harddrugs ligt zeker niet altijd een problematische ge-
zinssituatie ten grondslag. Iets meer dan de helft van de respondenten meld-
de een `normale' tot `zeer leuke' jeugd te hebben gehad. Aan deze groep
respondenten wordt hieronder aandacht besteed.

Door 15% van de respondenten werd de gezinssituatie als `goed' geka-
rakteriseerd. Zij zagen geen enkel verband tussen de ervaringen die zij als
kind hadden opgedaan en de latere ontwikkeling van een drugscarrière. Res-
pondente Monique:

'Als je me vraagt of mijn druggebruik iets te maken heeft met de situatie thuis, dan zeg
ik meteen nee. Ik heb een prachtjeugd gehad, echt waar. Ik kon alles hebben wat ik
wilde, ik werd eigenlijk door allebei mijn ouders verwend. Ik kan me niet herinneren
dat ze ooit onaardig tegen mij waren.'

Slechts een enkeling betoonde zich zo uitgesproken positief over de gezins-
achtergrond. De meesten typeerden hun kinderjaren met uitspraken als 'on-
bezorgde jeugd', 'geen problemen thuis' of 'harmonieus gezinnetje'. Na
enig doorvragen bleek dat er zich in een aantal van deze gezinnen wel dege-
lijk fricties voordeden, maar deze waren niet van dien aard dat zij de ge-
zinsstructuur fundamenteel aantastten. Vaak ging de kritiek van responden-
ten op het ouderlijk gezin over een strenge (soms sterk religieus getinte) op-
voeding. Echte conflicten ontstonden veelal pas tijdens de puberteit. Tegen-
vallende schoolprestaties, 'verkeerde' vrienden, frequent uitgaansgedrag en
softdruggebruik zorgden in deze fase voor de nodige aanvaringen.

4.1.4 Secundaire socialisatiefase: opleiding, vriendenkring, beginnend
druggebruik

We geven eerst een cijfermatig overzicht van opleidingsniveau, gemiddelde
leeftijd waarop met diverse drugs werd begonnen en de aan het druggebruik
voorafgaande criminaliteit. Daarna zullen we deze gegevens op basis van
het kwalitatieve materiaal meer inhoud geven.
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Opleidingsniveau
Op het gebied van scholing is zowel de laatst gevolgde als de laatst afgeron-
de opleiding vastgesteld. In figuur 3 wordt het opleidingsniveau van de res-
pondenten nader uiteengezet.

Het opleidingsniveau van de respondenten is niet erg hoog; 49% maakte
geen vervolgonderwijs af, terwijl 5 % - dit laatste percentage is overigens
in de figuur niet te zien - zelfs de basisschool niet voltooide. Bijna een
kwart (23 %) van de steekproef behaalde wel een diploma van middelbaar of
hoger voortgezet onderwijs. Een mbo-opleiding werd door 6% afgemaakt.
Zes respondenten begonnen aan een hbo of universitaire opleiding; drie van
hen rondden hun studie af met een diploma. Deze gegevens vertonen weder-
om een sterke gelijkenis met die van Korf en Hoogenhout (1990). Alleen
met betrekking tot de factor etniciteit doen zich enige verschillen voor. In
de steekproef van Korf blijkt het opleidingsniveau van de allochtonen (nog)
lager dan dat van de autochtonen. In onze steekproef vinden we dergelijke
afwijkingen niet. Evenmin doen zich verschillen voor tussen de seksen.

Eerste gebruik diverse drugs
Cannabis heeft met 16 jaar de laagste gemiddelde beginleeftijd. Daarna ko-
men trips/speed met 17 jaar. Gemiddeld rond het 20ste jaar werd een begin
gemaakt met opiaten. Voor oudere respondenten betrof het hier opium (eind
jaren zestig, begin jaren zeventig). Deze gebruikers zijn zonder uitzondering
overgegaan op heroïne. Twee respondenten zeggen begonnen te zijn met
methadon als roesmiddel om later over te stappen op heroïne. In z'n alge-
meenheid geldt dat cocaïne pas 1,5 jaar nadat kennis gemaakt werd met he-
roïne, voor het eerst werd gebruikt. Niettemin zijn er 15 respondenten bij
wie cocaïnegebruik aan heroïnegebruik voorafging. Deze gevallen represen-
teren een belangwekkende ontwikkeling van recreatief, niet-deviant cocaïne-
gebruik in discotheken, enz. naar deviant druggebruik. Medicinale drugs
komen het laatst in deze ontwikkeling. Zo rond het 22ste levensjaar begon
het eerste psychofarmacagebruik binnen de harddrugscene.

Pre-drugscriminaliteit
Uit een studie van Erkelens e.a. (1979) onder drugverslaafde gedetineerden
blijkt dat ongeveer de helft (geregistreerde) delicten pleegde voorafgaand
aan het druggebruik. Ondanks het feit dat onze steekproef niet werd getrok-
ken uit een populatie van gedetineerden, vinden we een zelfde resultaat. Bij
51% (64% van de mannen versus 13% van de vrouwen) van de responden-
ten ging delinquentie vooraf aan de eerste kennismaking met opiaten. Au-
tochtone en allochtone gebruikers vertonen op dit punt nauwelijks verschil-
len. Bij meer dan de helft van de genoemde 51 % was de eerstgemelde cri-
minaliteit van relatief ernstige aard, zoals diefstal met geweld, inbraak, mis-
handeling, overige geweldmisdrijven en activiteiten in de drug(groot)han-
del. Zes respondenten dealden drugs voordat ze deze gebruikten. De fre-
quentie waarmee de hierboven aangeduide delictstypen gepleegd werden,
loopt nogal uiteen. Bij 28% van de mannen (20% van de gehele steekproef)
kunnen we spreken van een vroegtijdige, sterk criminele ontwikkeling. Bij
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Figuur 3: Hoogst gevolgde en hoogst afgemaakte opleiding (n=132)
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een ongeveer gelijk deel van de steekproef bleef de pre-drugscriminaliteit
beperkt tot `kleine' delicten zoals winkeldiefstal, vandalisme, joyriding,
enz. Met uitzondering van één respondente waren alle `criminele' vrouwen
bij deze lichtere delictscategorieën betrokken.

De verschillende opstaproutes naar het gebruik van harddrugs
Uit de levensgeschiedenissen komen verschillende trajecten tot het gebruik
van harddrugs naar voren. Sommigen ontwikkelden reeds op jeugdige leef-
tijd een deviante levensstijl waarbinnen het druggebruik als vanzelfsprekend
werd geintegreerd, anderen liepen in de recreatieve sfeer tegen psychotrope
stoffen aan. Tussen deze twee uitersten ligt nog een variëteit aan opstapmo-
gelijkheden. In de nu volgende beschrijving is deviant (delinquent) gedrag
als uitgangspunt genomen. We beschrijven eerst de aanloop tot de drugscar-
rière in de context van een meer algemene deviante ontwikkeling. Daarna
doen we hetzelfde voor degenen die vanuit een meer conventionele levens-
stijl vertrokken.

Zoals geschetst in de vorige paragraaf, raakte een niet onaanzienlijk deel
van de respondenten al op jeugdige leeftijd verwijderd van conventionele
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kaders als school en gezin. Deze respondenten doken al snel onder in een
wereld van jongeren die met identieke problemen kampten. Van meet af aan
hielden zij zich op in marginale jongerenculturen, waarin (overmatig) alco-
hol en (soft)druggebruik normaal waren. Vaak werd ook het plegen van de-
licten als zodanig beschouwd. Hierbij was veelal sprake van een collectieve
ontwikkeling, waarbij het groepsgedrag opschoof van `veel voorkomende
criminaliteit' naar ernstiger vergrijpen, zoals inbraken en geweldmisdrijven.

De invloed van de peergroup op het doen en laten van dit type jongere -
overigens zonder uitzondering van het mannelijke geslacht - was van cruci-
aal belang voor het verdere verloop van hun delinquente carrière. In de re-
gel waren deze `gang'-achtige groepen sterk buurtgebonden, kenden zij een
min of meer vaste kern en een duidelijke statusstructuur. De ingenomen po-
sitie werd sterk bepaald door de dosis bravoure die aan de dag werd gelegd
en de hoeveelheid geld waarover men de beschikking had. Niet toevallig
zijn `gevaarlijk leven' en overvloedige consumptie ook centrale elementen
in het (later optredende) drugsbestaan. Enkele respondenten beschikten over
de benodigde eigenschappen om zich op te werken tot leider van een jeugd-
bende. Respondent Jaap behoorde tot dit selecte gezelschap.

Jaap was op z'n 16e een erkend bendeleider van een beruchte buurtgang, die herhaal-
delijk in de krant stond. Ze pleegden inbraken, kraakten telefooncellen, rukten sigaret-
tenautomaten van de muur en hadden vooral hevige gevechten met andere gangs en met
de Heli's Angels. Later kregen zij van de gemeente een eigen buurthuis. De Hell's An-
gels kwamen toen een keer wraak nemen, omdat ze kwaad waren dat ze minder subsi-
die hadden gekregen dan de club van Jaap. Auto's jatten deden ze ook regelmatig.
Normaal werden op een avondje een stuk of twintig, dertig pilsjes gedronken, maar in
het weekend of als het eens echt gezellig was, soms ook wel twee keer zoveel. Jaap
vertelt dat hij ook nog een keer een paar duizend gulden heeft gejat uit een kluis in zijn
eigen buurthuis.

Harddrugs deden in dergelijke criminele subculturen reeds snel hun intrede.
Van groot belang daarbij was de druk om zich aan de groepsnormen te con-
formeren. Gezichtsverlies diende ten enenmale voorkomen te worden. Dit
betekende overigens niet dat deze jongeren ambivalente gevoelens koester-
den ten aanzien van het gebruik van drugs en de drempel overgeholpen
moesten worden. Integendeel zelfs, de meesten omschreven het initiatiepro-
ces als `spannend' en gaven aan dat nieuwsgierigheid naar de werking van
verschillende substanties een van de belangrijkste drijfveren was om zoveel
mogelijk te experimenteren. Anderzijds bleek vaak een opzienbarende naïvi-
teit over de aard en effecten van de middelen, zodat verslavingsrisico's niet
of nauwelijks werden onderkend. Soms wisten deze respondenten niet eens
aan welk middel ze nu eigenlijk waren begonnen. `We dachten dat het een
soort hasj was, pas later begrepen we dat we met heroïne bezig waren.'

Naast de `buurtgang' was ook de penitentiaire inrichting een regelmatig
voorkomende setting van beginnend harddruggebruik. Zoals reeds eerder
opgemerkt, belandde 13 % van de respondenten voor korte of langere tijd in
een dergelijk instituut. Opmerkelijk genoeg memoreerde het merendeel van
deze respondenten vooral de positieve aspecten van hun tijdelijke insluiting.
Het verhaal van Nico laat bijvoorbeeld zien dat de institutionele setting van
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een tuchtschool of behandeltehuis compensatie bood voor de in emotioneel
opzicht armoedige thuissituatie.

Nico belandde na een veroordeling door de kinderrechter op 13-jarige leeftijd in een
orthopedagogisch behandelingstehuis. Hij zou daar in totaal drie jaar en twee maanden
blijven. Zijn voogd oefende druk uit om hem zo lang mogelijk in dit tehuis te houden.
Nico zat bepaald niet stil gedurende zijn gedwongen verblijf in het oosten des lands.
Hij meldt bijvoorbeeld het stichten van een bosbrand en het plegen van een aantal dief-
stallen en inbraken. Ook experimenteerden Nico en zijn kameraden met een verschei-
denheid aan drugs, zoals speed, trips, hasj, heroïne, rohypnol, mandrax, enz. Op zijn
16e mocht Nico het tehuis verlaten. Het afscheid van zijn vrienden viel hem zwaar:
'Ja, ik weet het, het klinkt gek, maar ik heb daar echt staan janken. Het is ook niet
niks, bijna 3,5 jaar in zo'n huis. Je gaat je op de een of andere manier toch aan dat
huis en de mensen binden.'

Bij de ontwikkeling van druggebruik door vrouwen in een deviante context
speelt de 'jeugdgang' een minder belangrijke rol. Het beginnende harddrug-
gebruik van vrouwelijke respondenten blijkt meer samen te hangen met re-
laties en (de exploitatie van) seksualiteit. Soms lijkt dit een actief gezocht
proces. Soms is het beginnende harddruggebruik ingebed in een patroon van
seksuele victimisering. We geven twee illustraties.

Op tienjarige leeftijd is Marisca met haar vijf broers en zuster uit huis geplaatst door
de kinderbescherming. Samen met enkele andere meisjes liep ze een paar jaar later
weg uit het internaat. Ze zetten koers naar Amsterdam en rookten op de dag van aan-
komst te midden van de hippies op de Dam hun eerste stickie. Marisca beschrijft deze
periode vol overgave: 'Ik leefde als de koningin in het paradijs'. Marisca liep een tijdje
op straat en in het Vondelpark. Na bemiddeling van het JAC vond ze onderdak op een
boot. De man die de boot beheerde, handelde in hasj en stelde de bij hem inwonende
meisjes in staat gratis stoned te worden. Marisca wilde zelf geld verdienen en kwam
via een vriendin in de prostitutie terecht. Ze was toen 14 jaar. De politie kwam haar al
spoedig op het spoor en bracht haar naar een tehuis voor moeilijk opvoedbare meisjes,
want zo zegt ze zelf: 'Ik was onhandelbaar voor de maatschappij geworden'.

Karin werd geruime tijd seksueel misbruikt door haar stiefvader. Ze liep op 15-jarige
leeftijd van huis weg en trok in bij een Chinese jongen die ze in een discotheek had
ontmoet. Kort tevoren had ze in die disco voor het eerst heroïne gebruikt. Karin was
op dat moment nog zo groen als gras wat drugs betreft: 'Ik wist niet eens wat hasj
was, laat staan heroïne. Van die eerste keer weet ik alleen nog dat ik helemaal van de
kaart raakte'. Karins Chinese vriend dealde op de Zeedijk en zodoende kwam ook zij-
zelf daar al spoedig terecht. Ze had er geen flauw benul van wat de uiteindelijke conse-
quenties van heroïnegebruik zouden kunnen zijn. Het enige wat ze direct wist, was dat
heroïne haar een enorm lekker gevoel gaf.

Karin is uit vrije wil met het gebruik van heroïne begonnen en is hiertoe
niet door haar toenmalige vriend aangezet. In veel gevallen lag dat ontegen-
zeglijk anders en was wel degelijk sprake van dwang. Vrienden probeerden
deze meisjes door middel van de toediening van heroïne afhankelijk van hen
te maken, zodat ze gemakkelijker tot prostitutie of pornografisch poseren te
dwingen zouden zijn. Dit ging soms gepaard met geweld en opsluiting.
Over het algemeen wisten de vrouwen na verloop van tijd te ontkomen aan
hun (inmiddels tot pooier geworden) 'vriend', zij het verslaafd aan heroïne.
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Op zichzelf aangewezen, raakten ze dan van de regen in de drup en zetten
hun prostitutieloopbaan voort aan de Lange Niezel en de Liesdelsluis.

Opmerkelijk is dat beduidend meer vrouwen dan mannen individuele
(psychologische) motieven ter verklaring van de opstap naar heroïnegebruik
aandroegen. Een veel onder vrouwen beluisterde legitimeringsgrond om
met opiaten in de weer te gaan was dat zij daarmee hun problemen tijdelijk
naar de achtergrond wilden dringen. Ook meldde een aantal meisjes ver-
woede pogingen in het werk te hebben gesteld om hun vriend van de drugs
af te helpen. Als deze pogingen op niets uitliepen, begonnen zij vaak zelf
maar te gebruiken. Voor de meeste mannen stond, zoals gezegd, het initia-
tieproces in het teken van spanning, nieuwsgierigheid en angst voor ge-
zichtsverlies. Pas later in hun drugscarrière percipieerden zij heroïne niet
langer primair als genotmiddel, maar veeleer als vluchtmiddel.

Ontwikkeling van de drugscarrière in een meer conventionele context
Tot dusverre is de secundaire-socialisatiefase belicht van respondenten die
onmiddellijk en hevig ontspoorden. Bij een groot deel van de respondenten
verliep de ontwikkeling richting een drugscarrière geleidelijker. Tijdens de
puberteit werden weliswaar deviante trekken zichtbaar, maar tegelijkertijd
bleven de banden met de conventionele samenleving redelijk in stand. Deze
op de grens balancerende respondenten namen langer dan de hierboven be-
schreven randgroepjongeren deel aan het reguliere onderwijs. Slechts wei-
nigen slaagden er echter in een opleiding ook daadwerkelijk af te ronden.
Desinteresse voor de leerstof, conflicten met docenten en spijbelen bepaal-
den ook hier het beeld. Na de ontijdig afgebroken schoolcarrière deden ve-
len nog wel een poging om emplooi te vinden bij een werkgever. In het
merendeel van de gevallen was het verblijf op de arbeidsmarkt echter van
korte duur. Het bleek voor deze jongeren moeilijk, zo niet onmogelijk om
een werkbare combinatie te vinden tussen de deviante interesses en een re-
gulier arbeidsbestaan. Reeds spoedig werden verplichtingen niet meer nage-
komen: men begon te verzuimen, nam het niet zo nauw meer met de aan-
vangstijden, rookte tegen de zin van de chef cannabis op de werkvloer of
verscheen dronken ten tonele. Ontslag was het gevolg.

Kenmerkend voor deze respondenten is dus dat zij gedurende enige tijd
als het ware in twee werelden leefden. Langzaam maar zeker schoven de
elementen van een deviante levensstijl over die van een conventioneel be-
staan heen. Deze ontwikkeling kende niet altijd een rechtlijnig verloop.
Soms hield men zich gedurende een kortstondige periode bezig met devian-
te/delinquente activiteiten, om zich vervolgens weer tijdelijk te richten op
een meer conventionele bestaan, zoals de afronding van een opleiding of
het aannemen van een baan.

Na het beëindigen van de lagere school ging Chris naar de lts. Met zijn klasgenoten
daar had hij weinig contact, hij zocht zijn heil liever bij zijn buurtvrienden: 'We waren
een beetje hippies, die in een oude schuur, die we als jeugdhonk hadden ingericht, re-
laxed zaten te wezen op keiharde muziek'. In deze sfeer konden de stickies natuurlijk
niet ontbreken en op zijn 13e deed Chris zijn eerste ervaring op met hasj. Chris zat al
vrij snel dagelijks te blowen. Hij was afhankelijk van de vrijgevigheid van zijn vrien-
den, want van zijn ouders kreeg hij weinig geld. Veel contact met zijn ouders had hij
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overigens niet meer: 'Ik kwam alleen nog maar thuis om te eten en te slapen of zat op
mijn kamertje keiharde muziek te draaien'. In hetzelfde jaar dat hij met hasj begon, ex-
perimenteerde Chris voor het eerst met LSD en ('bommetjes') speed: 'Ik wilde erbij
horen, maar als ik het nu bekijk, ging het toch allemaal wel erg snel'. De drukke be-
zigheden buitenshuis leidden ertoe dat Chris regelmatig de school verzaakte. Niettemin
verliet hij op zijn 16e de lts met het bakkersvakdiploma op zak. Op dat moment brak
het tijdperk van de brommers aan, wat gepaard ging met nog meer branie en met
vechtpartijen met andere jongens uit de buurt. Ook gaf hij zich met een kompaan over
aan het plegen van winkeldiefstallen. Chris omschrijft dit nu als 'Spielerei': 'het ging
ons duidelijk om de kick van het jatten'. Op voorspraak van zijn vader kon Chris na de
zomervakantie als kok aan de slag in een naburig hotel. Hij behield deze baan een klei-
ne twee jaar. Gedurende het eerste jaar van het dienstverband voldeed hij goed, maar
in het tweede jaar begon zijn druggebruik-in zijn vriendenkring was inmiddels heroï-
ne geïntroduceerd- hem danig parten te spelen en verscheen hij steeds vaker te laat of
helemaal niet. Uiteindelijk werd hij ontslagen.

Een aantal (oudere) respondenten heeft de introductie van heroïne op de
Nederlandse drugmarkt aan het begin van de jaren zeventig nog van dichtbij
meegemaakt. Zij behoren tot de generatie die het gebruik van heroïne nog
enigszins ideologisch kon onderbouwen als een protest tegen de 'burger-
maatschappij'. In de terminologie van Janssen en Swierstra (1982) hebben
we het hier over de 'culturele rebellen'. Hoewel hun levensstijl indertijd
door menigeen als deviant werd aangemerkt, wordt het gedrag van de hip-
pies heden ten dage als tamelijk onschuldig aangemerkt en wordt er zelfs
met enige weemoed op teruggekeken, niet in de laatste plaats door de res-
pondenten in kwestie zelf.

Tot slot van deze casuïstische descriptie van de verschillende aanlooptra-
jecten naar het gebruik van harddrugs besteden we aandacht aan een tame-
lijk omvangrijke groep (20% van de steekproef) die voorafgaand aan de
drugscarrière geen deviante levensstijl ontwikkeld hebben. De oudere gene-
raties kunnen worden getypeerd als 'gewezen weekendstappers' uit een con-
ventioneel arbeidersmilieu. De nieuwere lichtingen zijn te typeren als 'res-
pectabele jongeren' met een sterkere middle-classachtergrond. Swierstra
e.a. (1986). De eerste groep onderscheidt zich door een conventioneel ar-
beidsethos en conformistische moraal: deze jongeren rondden hun -veelal
lage - opleidingen met succes af, vonden werk, zagen daar de importantie
van in en droomden van het stichten van een gezin. De kennismaking met
harddrugs leidde ertoe dat dit toekomstbeeld danig diende te worden bijge-
steld. De eerste drugservaringen werden overigens veelal in het reguliere
uitgaansleven opgedaan.

De lichting 'respectabele jongeren' liep vaak in de modieus-stadse uit-
gaanssfeer tegen verschillende drugs aan. Aangezien dit meestal op jeugdige
leeftijd geschiedde en zij dus nog niet over een uitgekristalliseerd toekomst-
beeld beschikten, zagen zij in het gebruik aanvankelijk vooral een tamelijk
onschuldige bron van vermaak. Zolang de consumptie van de verschillende
psychotrope stoffen de schoolprestaties niet negatief beïnvloedde of de con-
tacten met ouders en vrienden niet aantastte, zag men er geen been in om
zo nu en dan te experimenteren. Hoewel de bindingen met de conventionele
samenleving sterk waren en deze jongeren niet bepaald geporteerd waren
voor de ontwikkeling van een deviante levensstijl, ontbrak het hen aan een
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organiserend principe in het bestaan. Men had weliswaar verschillende ele-
menten van de reguliere samenleving als vanzelfsprekend in het eigen leven
geïntegreerd, maar kon voor zichzelf de zingeving daarvan niet achterha-
len. Deze identiteitsproblematiek, gevoegd bij de hoge beschikbaarheid van
drugs in de nabije omgeving, resulteerde uiteindelijk in een doorschieten in
het verslavingsbestaan.

Elly ging na de lagere school naar de mavo. De vriendenclub die ze om zich heen ver-
zamelde, was in de vrije tijd veelal te vinden in een naburige sporthal. In die sporthal
werden op vrij grote schaal drugs gebruikt. Elly, die tot op dat moment nog nooit een
stickie of zelfs maar een sigaret had gerookt, kreeg op haar 16e een snuif heroine aan-
geboden. Ze ging grif op dit aanbod in, al ontkent ze nu dat nieuwsgierigheid voor
haar de belangrijkste drijfveer was om met drugs te beginnen: 'Ik liep er bij toeval te-
genaan, ik had wel behoefte aan een lekker gevoel en onderschatte de gevaren. Dan
ben je snel verkocht'. De eerste ervaring met heroïne was overigens niet je dat: 'Ik
vond het niet bepaald lekker; ik werd misselijk en kreeg er een onwerkelijk gevoel van
en dat beviel me niks.' Ondanks deze teleurstellende eerste ervaring zei Elly 'ja' toen
ze enkele weken later achtereenvolgens cocaïne en heroine voor de neus kreeg. 'De
tweede keer beviel het me al stukken beter.' Elly had de smaak te pakken gekregen en
nam nu bijna elk weekend heroïne (en soms cocaïne): 'Ik werd een weekendgebruik-
ster, alleen werd het weekend op een bepaald moment steeds langer en gebruikte ik op
dinsdag en woensdag nog'. Volgens Elly heeft het feit dat ze de jongste van zes kinde-
ren en daarenboven een nakomelingetje is, veel te maken met haar druggebruik: 'Het
was heel gezellig bij ons thuis, maar toch stond ik voor mijn gevoel onder een enorme
druk om aan het beeld te voldoen dat mijn familie van me gecreëerd had. In mijn ogen
schoot ik in dat opzicht tekort'.

Ter afsluiting van deze paragraaf staan we even stil bij de aanlooproutes die
de gebruikers van Surinaamse origine hebben.` Het allochtone traject naar
de drugscarrière blijkt zijn eigen specifieke kenmerken te hebben. Een rele-
vant onderscheid bestaat tussen de respondenten die in Nederland geboren
en getogen zijn en zij die hun kinderjaren en puberteit in Suriname hebben
doorgebracht. We beginnen met een beschrijving van de laatste categorie.

Zoals eerder opgemerkt, bracht ruim twee derde van de Surinaamse res-
pondenten de eerste 15 levensjaren door in de vroegere Nederlandse kolo-
nie. Op een enkeling na groeiden zij op in de hoofdstad Paramaribo. Het
gros is afkomstig uit grote gezinnen, vaak zonder een 'vaste' vaderfiguur.

Een kwart van de Surinamers -het gaat hier uitsluitend om mannelijke
respondenten - ontwikkelde reeds in het geboorteland een delinquente le-
vensstijl. De gezinsachtergrond van al deze respondenten was tamelijk pre-
cair, soms sterk autoritair, vaak ook verwaarlozend en zonder enig duide-
lijk toezicht. Doordat al heel vroeg een einde kwam aan de schoolloopbaan,
ging hun leven zich vooral op straat, te midden van gelijkgestemde
leeftijdgenoten afspelen. Veel drinken, softdruggebruik en delinquentie be-
hoorden tot het normale gedragsrepertoire in deze groep. Alle jongeren van
dit type kwamen al in Suriname in contact met de justitiële autoriteiten.

10 De respondenten met een Antilliaanse achtergrond laten we hier buiten beschouwing. Het
is niet verantwoord om op basis van de levensgeschiedenissen van slechts drie gebruikers
gefundeerde uitspraken te doen.
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Voor de overtocht naar Nederland werden in het algemeen twee motieven
genoemd. In de eerste plaats de hereniging met het reeds eerder gemigreer-
de deel der familie. Ten tweede deelden ze de hoop om in het welvarende
Nederland een betere toekomst op te bouwen. Veel van deze respondenten
behoorden tot de omvangrijke groep die rond 1975 -het jaar van de onaf-
hankelijkheid van Suriname - koos voor het aanvragen van de Nederlandse
nationaliteit.

De hierboven beschreven groep Surinaamse jongens met criminele ante-
cedenten belandde reeds snel na aankomst in Nederland in een marginale
positie. Bij gebrek aan een passende vooropleiding en voldoende werkerva-
ring beschikten zij over weinig mogelijkheden om soepel in de Nederlandse
samenleving te integreren. Uit teleurstelling over de teloorgang van een
fraaie toekomstverwachting keerden deze jongeren zich af van de blanke
componenten van de samenleving en richtten zij zich primair op de bele-
vingswereld van Surinaamse lotgenoten. Via hen kwam men reeds spoedig
in aanraking met harddrugs. Geen van deze jongens had in Suriname heroï-
ne of cocaïne gebruikt, om de simpele reden dat die middelen daar indertijd
niet beschikbaar waren.

Deze snelle marginalisering was niet voorbehouden aan de jongeren die
reeds in Suriname een criminele carrière hadden opgebouwd. Ook van de
jongeren die zich in het vaderland verre hadden gehouden van criminele ac-
tiviteiten, bezweek een substantieel deel reeds spoedig na aankomst in Ne-
derland voor de verleidingen van het druggebruik. Ter legitimering van hun
snelle opstap naar een drugscarrière vielen deze Surinamers terug op dezelf-
de argumenten als hierboven omschreven: teleurstelling over het gebrek aan
kansen in de Nederlandse samenleving, een sterke oriëntatie op de `eigen'
Surinaamse leefwereld en-daarbinnen-de vanzelfsprekendheid om met
verschillende drugs te experimenteren.

Een minderheid van de in Suriname opgegroeide respondenten bleek na
de overtocht in staat zich redelijk aan de Nederlandse samenleving aan te
passen. Zij volgden een opleiding en/of bewogen zich een tijd op de ar-
beidsmarkt alvorens de eerste schreden op het drugpad te zetten. Vaak was
in hun directe omgeving het gebruik van drugs reeds ingeburgerd, maar de
bindingen met de conventionele samenleving weerhielden hen vooralsnog
van experimenten die verder gingen dan het roken van een joint. Onvrede
met de eigen leefsituatie zorgde er uiteindelijk voor dat de barrière tot het
gebruik van harddrugs alsnog geslecht werd. De aanlooproute van een res-
pondent is tekenend in dit verband.

Mike stapte op 17-jarige leeftijd op het vliegtuig naar Nederland. Al zijn broers en zus-
ters waren hem reeds voorgegaan en zij hielpen hem in Amsterdam zijn aanpassings-
problemen te overwinnen. Hij werkte gestaag aan de opbouw van een vrienden- en
kennissenkring en vond emplooi als huisschilder. Na twee jaar werd hij dit werk beu
en besloot hij zijn muzikale talenten aan te spreken. Hij werd drummer in een band,
die later zelfs landelijke bekendheid zou krijgen. Vijf jaar lang maakte hij deel uit van
deze formatie. Hij was inmiddels getrouwd en vader van twee kinderen.
Mike maakte tijdens een feestje na afloop van een concert voor het eerst kennis met he-
roïne. Hij was toen 24 jaar. Een vriend waarschuwde hem toch vooral van 'die troep'
af te blijven, maar Mike sloeg alle raadgevingen in de wind. Zijn eerste 'chineesje'
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nam hij uit nieuwsgierigheid en om de verveling te verdrijven: 'Ik had natuurlijk met
die band al een hoop mensen heroine zien gebruiken, en toen op dat feest dacht ik, ach
laat ik dat nou ook maar eens proberen. Daar komt bij dat ik in die tijd weinig te doen
had. We traden weinig op, mijn vrouw was voor een paar maanden in Suriname en ik
wou weer eens wat leuks doen. Er waren op dat feest trouwens zoveel mensen die ge-
bruikten, dat je een buitenbeentje was als je het niet deed.'

De Surinaamse jongeren die in Nederland de primaire- en secundaire-socia-
lisatiefase doormaakten oriënteerden zich niet per definitie op de eigen cul-
turele achtergrond, maar richtten zich ook op de denk- en belevingswereld
van blanke leeftijdsgenoten. Gedurende de puberteit lag het accent zelfs
sterk op het laatste. Het proces van `vernederlandsing' verliep echter wel
met horten en stoten. Regelmatig werden de jongens aan hun `afwijkende'
huidskleur en achtergrond herinnerd. Voor hen vormde dit aanleiding om
zich nog nadrukkelijker in de vriendengroep te manifesteren. Neem bijvoor-
beeld het gedrag van Maarten.

Maarten raakte op zijn 14de steeds meer betrokken in het buurthuiscircuit. In zijn
vriendenkring namen alcohol en hasj een belangrijke plaats in. Maarten meldt dat dege-
nen met het meeste geld ook over het meeste aanzien beschikten. Hij hunkerde naar
enige status, want: 'Je begint als je ouder wordt steeds meer te begrijpen dat je als Su-
rinamer niet alleen in de maatschappij op de tweede of derde plaats komt, maar ook in
je eigen vriendenkring. Met extra lef moet je dat compenseren. Ik was nogal handig
met het stelen van portemonnees in het zwembad en toen m'n vrienden dat wisten, ke-
ken ze niet langer op me neer.'

De Surinaamse respondenten die in Nederland opgroeiden raakten bekneld
tussen twee werelden: ze raakten vervreemd van de moedercultuur, die be-
lichaamd werd in het ouderlijk gezin, vonden geen aansluiting bij de regu-
liere samenleving en moesten alle zeilen bijzetten om door blanke leeftijd-
genoten geaccepteerd te worden. In een later stadium zou deze identiteits-
problematiek leiden tot een heroriëntatie op de 'eigen' culturele kenmerken,
zoals geincorporeerd in de hosselcultuur op de Zeedijk e.o.

4.2 Verloop van de drugscarrière

4.2.1 Een theoretisch ontwikkelingsmodel

In haar studie over de levensgeschiedenissen van vrouwelijke heroinever-
slaafden beschrijft Rosenbaum (1981) de ontwikkeling van de verslavings-
carrière als een gefaseerd proces, beheerst door het principe van de 'ex-
panding and narrowing options'.. Zij stelt dat het verloop van deze aan de
drugscarrière verbonden kosten-batenverhouding tegengesteld is aan die van
conventionele (beroeps)carrières. Conventionele carrières beginnen door-
gaans met een sterk gelimiteerde beslissingsvrijheid van het individu; vrij-
heden, keuzemogelijkheden en beloningen nemen typisch toe naarmate de
conventionele carrière zich verder ontwikkelt.

Voor de drugscarrière hanteert Rosenbaum het beeld van de fuik. In de
eerste stadia overweegt de toenemende individuele bevrijding van sociale en
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morele belemmeringen. Voor de beginnende druggebruiker gaat een nieuwe
wereld van kansen, uitdagingen en aangename opwinding open. Continue-
ring van de drugscarrière blijkt volgens haar onderzoek, na het intreden van
`verslaving', vrijwel altijd te verkeren in het tegendeel, een verregaande
restrictie van individuele keuzevrijheid. Eerst vervallen de banden met en
de mogelijkheden in het conventionele bestaan. De gelimiteerde kansen in
het conventionele bestaan, die al van invloed waren op de aantrekkelijkheid
van het deviante bestaan, worden juist door de keuze voor het gestigmati-
seerde leven in de drugscene drastisch verder gereduceerd.

In de latere stadia van de drugscarrière blijken ook de primaire en de se-
cundaire beloningen van het deviante drugsbestaan zelf sterk te verminde-
ren. Het plezier van de drugconsumptie wordt bij gecontinueerde verslaving
steeds vluchtiger en dubieuzer. De euforie van de drugeffecten gaat verlo-
ren. Een meestal vreugdeloze bestrijding van pijnlijke (fysieke en psychi-
sche) onthoudingsverschijnselen resteert. In de latere stadia van de versla-
vingscarrière worden volgens het onderzoek van Rosenbaum ook de secun-
daire beloningen (zoals het plezier in het succesvolle en autonome 'hosse-
len') van het drugsbestaan gaandeweg problematischer. De vrouwen in haar
onderzoek konden zich steeds moeilijker verweren tegen manipulaties en
uitbuiting in de harde drugwereld. Adequate inkomensverwerving werd on-
mogelijk of vroeg een steeds hogere prijs naarmate de verslaafden slechter
in staat waren om de risico's van prostitutie of (drugs)criminaliteit te blij-
ven beheersen.

Inhoudelijk is het hierboven geschetste verloop van de drugscarrière on-
getwijfeld mede bepaald door de relatief sterk repressieve Amerikaanse
reacties op druggebruik en door het feit dat het hier ging om vrouwelijke
verslaafden die, zoals de auteur laat zien, om verschillende redenen in een
kwetsbaarder positie verkeren dan mannelijke verslaafden. Formeel wordt
het verloop mogelijk aardig benaderd door dit model van de aanvankelijk
keuzeverruimende, maar gaandeweg keuzelimiterende effecten van de
drugscarrière.

Rosenbaum onderscheidt in haar studie over de verslavingscarrière van
heroïnegebruiksters vijf stadia: `(1) an initial stage when people explore
drug use lifestyles; (2) a "becoming" stage when regular visits into addict
life are made as an apprentice; (3) a "maintaining" phase when opiates are
used regularly and the individual takes on an addict social identity and
commitment; (4) an "on again, off again" stage when addicts slowly find
drug use alternatively functional and disfunctional; and (5) a "conversion"
phase when the addict intends to become clean permanently' (Rosenbaum,
1981, pp. 15-16).

De overgangen tussen de stadia worden gemarkeerd door keuzemomen-
ten waarmee de deviante gebruik(st)er tijdens zijn/haar ontwikkeling te ma-
ken krijgt. In het verloop van de drugscarrière passeert hij/zij grenzen,
waarmee systematische veranderingen optreden in levensstijl, patroon van
druggebruik en patronen van (illegale) inkomensverwerving. Waarschijnlijk
bestaan er binnen elk stadium condities die noodzakelijk of bevorderend
zijn voor de overgang naar een volgend stadium, of die de escalatie van de
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deviantiecarrière juist afremmen (Bennett en Wright, 1986). Speciaal voor
onderzoek naar criminaliteit van druggebruikers zijn de elementen in de le-
vensgeschiedenissen van belang die de hoogte van de drempels voor het
plegen van criminaliteit bepalen.

dI h f b d i f di Ret restant van eze paragraan rengen we e v j sta a van osen-
baum onder in twee blokken. Allereerst schetsen we de opbouw van de
drugscarrière, dat wil zeggen de ontwikkeling van gelegenheidsgebruiker
tot full-time junkie. Vervolgens gaan we in op de a, fbouw van de loopbaan,
ofwel op het stadium waarin de kosten de baten langzaam maar zeker gaan
overstijgen.

4.2.2 De opbouw van de drugscarrière; van gelegenheidsgebruiker tot
full-time junkie

Een van de meest cruciale, gevolgrijke momenten in de drugscarrière is de
ontdekking van het `verslaafd zijn'. Verdringing, zelfbedrog, maar soms
ook grote naiviteit spelen een rol bij de overgang van gecontroleerd naar
verslaafd druggebruik. Veel gebruikers zijn aanvankelijk overtuigd van het
eigen vermogen om het gebruik van harddrugs in de hand te houden. In de
volgende uitspraak van een respondent zal menige (drug)verslaafde zich dan
ook herkennen.

`Ik dacht altijd: mij kan niets gebeuren, ik sta daarboven. Ik geloofde al die verhalen
niet dat je echt hooked zou kunnen raken. Dat was voorbestemd voor de zwakkelingen,
maar zeker niet voor mij.'

Anders dan de beginnende gebruiker zich meestal zal (wil) realiseren, treedt
verslaving op na de overgang van incidenteel naar (bijna) dagelijks gebruik.
Verslaving wordt vermeden bij rigoureuze matiging van de gebruiksfrequen-
tie, bijvoorbeeld door alleen in de weekends te gebruiken. Een dergelijke
opgave valt juist in de sociale context van het (beginnende) harddruggebruik
moeilijk te vervullen. De deviante ontwikkeling die menigeen al tijdens de
puberteit heeft doorgemaakt, resulteert veelal in een spoedig afglijden naar
een full-time verslavingsbestaan. Een substantieel deel van onze onderzoch-
te groep beschouwde zichzelf in een relatief kort tijdsbestek - variërend van
een paar weken tot een half jaar - als 'verslaafd'. Voor degenen die dankzij
een vaste baan, een vaste partner, niet-gebruikende vrienden, enz. nog over
enige aansluiting beschikken met de conventionele samenleving, duurt deze
aanloopperiode doorgaans langer. Enkelen waren in staat om zo goed en zo
kwaad het ging, jarenlang het druggebruik te combineren met een deels con-
ventionele levenswijze. Pas wanneer de stabiliserende elementen afbrokkel-
den, bijvoorbeeld bij het wegvallen van werk of relaties, escaleerde ook
hun gebruik en doken zij sterker onder in.het deviante drugsbestaan.

Na de ontdekking van de onthoudingsverschijnselen en het toeschrijven
daarvan aan het druggebruik volgt veelal een doorslaggevende omslag in de
identiteit van de gebruiker. Deze is vaak de eerste om de mythologie van
het `hooked zijn' en het `nu voor eeuwig als junkie te moeten leven' op zich



Deviantie- en drugscarrières 61

te nemen. Heeft men zich eenmaal bij het `onvermijdelijke' neergelegd, dan
breekt voor de meeste gebruikers het aantrekkelijkste stadium van de carriè-
re aan. Bezien vanuit het kosten-batenperspectief worden in deze fase de ba-
ten van het drugsbestaan nog niet door de kosten overtroffen. Het drugge-
bruik wordt intensiever en compulsief, sociale contacten worden steeds
meer beperkt tot andere gebruikers. Aan drug gerelateerde manieren van
inkomensverwerving, zoals criminaliteit, prostitutie of drughandel, belanden
daarmee logischerwijze op het hoogste niveau. In deze fase brengt het
drugsbestaan een zeer hoog activiteitenniveau met zich mee: veel verdienen,
veel consumeren, snel leven. Het is uiteraard geen toeval dat deze leeftijds-
fase (zo globaal tussen de 24 en 30 jaar) aardig blijkt samen te vallen met
de beste periode voor beroepsvoetballers, handelaars op de effectenbeurs of
stadse nachtbrakers. Tijdens deze middenfase van de drugscarrière kunnen
zich vele korte-termijnwisselingen in het drugsbestaan voordoen. Er is dus
(meestal) zeker geen sprake van een constant volgehouden individueel maxi-
maal niveau in het drugsbestaan. De meeste geïnvolveerde gebruikers varië-
ren hun drugsbestaan episodisch, door afkickpogingen, minderen, in behan-
deling gaan, op vakantie gaan, enz. Bij dergelijke over het algemeen be-
wust gecontroleerde episodes treedt meestal ook een vermindering van in-
komensverwerving op.

Wat zijn in dit stadium nu de functies van het deviante druggebruik en
welke relaties met criminaliteit treffen we daarin aan? Preble en ` Casey
(1969) hebben baanbrekend werk verricht voor de verheldering van de func-
tionaliteit van het traditionele heroïneprobleem in de onderste regionen van
de maatschappij. Zij bedienen zich van de uit Mertons (1957) anomietheorie
afkomstige notie van doelgerichtheid en functionaliteit van positiegebonden
criminaliteit. Zij beschrijven het heroïnebestaan van jonge mannen in het
zwarte getto als een aan de eigen sociale realiteit aangepaste manier om cen-
trale waarden en doelstellingen van de (conventionele) maatschappij te ver-
wezenlijken. Deze heroïnegebruikers zijn volgens hen allerminst door ziekte
voortgedreven `losers', die huns ondanks verzeilen in een vicieuze cirkel
van criminaliteit en een onvermijdelijk proces van maatschappelijke en psy-
chische ondergang. Eerder zien zij deze verslaafden als subculturele variant
van het (Amerikaanse) prototype van conventionaliteit, de kleine hardwer-
kende zelfstandige. De illegale druggebruiker conformeert op deviante wijze
aan een dominant sociaal model van de conventionele consumptiecultuur:
door inzet en volharding consumptie-artikelen verwerven en daarmee zelf-
respect en een plaats in de maatschappij verdienen. 'When I'm on the way
home with the bag safely in my pocket, and I haven't been caught stealing
all day, and I didn't get beat and the cops didn't get me - I feel like a work-
ing man coming home; he's worked hard, but he knows he done something,
even though 1 know it's not true' (Preble en Casey, 1969).

Junkies realiseren via het rolmodel van de heroïneverslaving een zinvol
bestaan. Dit reflecteert eerder een actieve transformatie van de maatschap-
pelijke realiteit dan een pathologische '(...) euphoric escape from the psy-
chological and social problems of ghetto life'. 'On the contrary it provides
a motivation and rationale for the pursuit of a meaningful life, albeit a de-
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viant one' (Preble en Casey, 1969). Het verslavingsbestaan als een van de
meest deviante rollen in de westerse maatschappij, wordt paradoxalerwijze
gemotiveerd door volstrekt `normale, goede redenen', zoals het hebben van
een sociale omgeving waarin (zelf)respect kan worden verworven, van een
duidelijke positie in de maatschappij, van een (economisch) toekomstpers-
pectief en van een gestructureerde dagbesteding.

De door Preble en Casey geschetste zwarte heroineverslaafde uit de ja-
ren zestig vormt uiteraard een ideaaltype dat niet zonder meer van toepas-
sing is op de Amsterdamse harddrugscene aan het eind van de jaren tachtig.
De volgende puntsgewijs genoemde functies van het verslavings/criminali-
teitscomplex bestaan echter typisch binnen de basiscondities van (westerse)
sociaal-economische en culturele marginaliteit. Er zijn geen redenen om aan
te nemen dat de Nederlandse grote-stadsvariant van illegale drugverslaving
hierop een uitzondering vormt.
- De gebruiker ontleent spanning en status aan de deviante levensstijl.
- Op korte en langere termijn biedt het drugsbestaan structuur en voorspel-

baarheid.
- De gebruiker vindt onderdak in een sociale kring en verkrijgt een identi-

teit voor de buitenwereld.

Aan de hand van ons empirisch materiaal zal hieronder op al deze facetten
worden ingegaan.

Spanning en status
Zolang het een gebruiker voor de wind gaat, dat wil zeggen zolang zijn in-
komstenbronnen hem toestaan met een zekere regelmaat drugs te verwer-
ven, ervaart hij zijn leven als avontuurlijk en geslaagd. Velen gaan er in dit
stadium van de carrière prat op 'vrije jongens' te zijn, die aan geen enkele
baas verantwoording schuldig zijn en bovendien in ruime mate de beschik-
king hebben over geld. Consumeren, van dope of wat dan ook, geldt kenne-
lijk als een hard criterium voor succesvol zijn. Bij teruglezing van de door
ons opgetekende conversaties tussen 'geslaagde' gebruikers onderling kwam
als opvallend aspect naar boven dat men zich graag afzet tegen generatie-
genoten die zich dagelijks bij hun werkgever melden.

`Als je dan ziet dat die lui die voor een baas werken, maar een schijntje verdienen in
vergelijking met ons, nou ja, dan weet ik het wel. Moet ik er trouwens wel bij zeggen
dat het geld er bij mij dan wel met bakken instroomt, maar het vliegt er ook weer met
bakken uit. Als ik er nu bij nadenk hoeveel geld ik op m'n rekening zou hebben, als ik
alles wat ik ooit verdiend heb naar de bank gebracht zou hebben, dan word ik helemaal
gek.'

De overgang van een relatief stabiele levenswijze naar een koortsachtig jun-
kiebestaan wordt vaak ingeluid door het aanboren van een goede inkomens-
bron, waardoor de beschikbaarheid van drugs automatisch toeneemt. Faupel
en Klockars (1987) spreken in dit verband van de 'big sting' of 'big hit'.
Volgens deze onderzoekers worden de omslagpunten in een drugscarrière
vooral bepaald door twee factoren: de levensstructuur van de gebruikers en
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Figuur 4: Een typologie van vier carrièrefasen (Faupel en Klockars, 1987)

beschikbaarheid van drugs hoog
levensstructuur

laag

hoog stabilised user free-wheeling junkie
laag occasional user streetjunkie

de beschikbaarheid van drugs. Deze kunnen afwisselend hoog en laag zijn.
In figuur 4 zijn deze factoren tegen elkaar uitgezet.

De beschikbaarheid van drugs is niet gedefinieerd in termen van 'objec-
tieve' beschikbaarheid. Dat wil zeggen, de beschikbaarheid is niet in de
eerste plaats afhankelijk van marktmechanismen, maar ook en vooral van
persoonlijke keuzes en competenties. De streefjunkie bijvoorbeeld kan wel-
iswaar dagelijks te vinden zijn in de scene waar de dope overvloedig te
koop is, maar zijn competentie om heroïne te verwerven is sterk afgeno-
men; hij is afhankelijk van wat hij in de goot vindt: de `objectieve' beschik-
baarheid is groot, de persoonlijke beschikbaarheid is laag. Evenzo kan de
beschikbaarheid laag zijn voor iemand die ervoor kiest niet naar de scene te
gaan, maar thuis te blijven.

De `levensstructuur' staat voor de manier waarop een gebruiker zijn le-
ven vorm geeft. Iemand die een zekere regelmaat in zijn leven aanbrengt en
bepaalde verplichtingen aangaat-bijvoorbeeld een baan heeft of een kind
om voor te zorgen, maar hetzelfde geldt voor de junkie die zich door aller-
lei activiteiten op de drugmarkt in leven houdt-, heeft een hoge levens-
structuur. Vice versa ontbreekt de `levensstructuur' voor een gebruiker die
een grote slag heeft geslagen en gedurende een periode over veel geld kan
beschikken. Gedreven door een drang naar onmiddellijke behoeftebevredi-
ging, zal een dergelijke succesvolle gebruiker de verworven inkomsten zo
spoedig mogelijk spenderen. Dit betekent dat zijn drugconsumptie tijdelijk
op een zeer hoog niveau zal belanden, hetgeen weer ten koste gaat van de
stabiliserende elementen in zijn bestaan.

Gaat het grootste gedeelte van de opbrengst van een `big sting' dus op
aan drugs voor eigen consumptie, regelmatig laat men ook anderen in de
winst meedelen. Als `big spender' stijgt men in aanzien en krijgt men een
bevestiging van het eigen succesvolle optreden. Zo nu en dan doet men ook
buitensporige uitgaven op geheel andere terreinen: zo kocht een respondent
na een geslaagde beroving van een dealer een sportauto, waarmee hij een
half jaar door Frankrijk toerde.

De mate van succes met betrekking tot het verwerven van inkomsten be-
paalt dus voor een belangrijk deel de plaats die men inneemt in de in de
scene aanwezige hiërarchie. Daarnaast valt gebruikers die over een zeker
specialisme beschikken op het gebied van inkomensverwerving of wier
spierkracht alom gevreesd wordt, het nodige ontzag ten deel. Van beide ty-
pen gebruiker volgt hieronder een voorbeeld, ontleend aan de dagboeken
van de veldwerkers.
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`Gerben gehaald van de bus. Hij heeft weinig tijd, want hij moet nog aan het werk. Af-
spraken met makkers worden een uurtje verzet. "Iedereen wil met me werken," zegt
Gerben, "omdat ze wel weten dat ze met mij altijd wel wat verdienen. Ik ben brutaal
en ik ben de snelste." (Later in de bus wordt dat bevestigd; Gerben geniet veel res-
pect.) Gerben is een gerenommeerde autokraker. Gemiddeld pakt hij wel zo'n twee,
drie autoradio's per dag. Hij laat en passant wat gereedschap zien waarmee hij zijn
klusjes klaart: schroevedraaiers, scharen, een centerpoint en speciale (deels zelfge-
maakte) haken om de radio's uit het dashboard te halen. Hij vindt het ver beneden zijn
stand om stomweg-het portierraam in te gooien en het hele dashboard te slopen. Lieden
die op een dergelijke wijze te werk gaan, bestempelt hij als "knoeiers".'

'Wanneer ik de parkeerplaats op de Nieuwmarkt oversteek, zie ik nog net hoe het trio
Eddy, Martin en Hans ruzie staat te maken met twee andere gebruikers. Het zijn voor-
al Martin en Hans die zich in het dispuut verbaal weren. Eddy houdt zich aanvankelijk
wat op de achtergrond, maar treedt plotsklaps naar voren om een van de opponenten
met een verschrikkelijke vuistslag tijdelijk het zwijgen op te leggen. Het slachtoffer
wordt vervolgens door zijn vrouwelijke metgezel uitgeteld. Eddy is dan al weer door-
gelopen, zonder overigens eenmaal met de ogen geknipperd te hebben. Zijn trouwe
metgezellen springen enthousiast om hem heen en voeren weer het hoogste woord. Van
verschillende kanten was ons al te verstaan gegeven dat Eddy om zijn verschrikkelijke
kracht gevreesd wordt: zo schijnen zowel klanten als dealers haastig geld en koopwaar
weg te stoppen als ze Eddy zien aankomen.'

Sociale kring en identiteit
In de drugsubcultuur zijn vriendschapsbanden veelal utilitair en wankel van
aard. De relaties tussen gebruikers -met name die tussen autochtonen
onderling-hebben vooral het karakter van een instrumenteel partnerschap.
Niettemin moet de betekenis van groepsbinding niet worden onderschat. Zo-
als al is geéxpliceerd, zorgt deze verbondenheid-vooral aan het begin van
de drugscarrière - voor een zekere sociale integratie. Het gevoel onbetwist
ergens bij te horen verschaft de gebruikers een duidelijke plaats in de maat-
schappij, een identiteit die wordt bevestigd door de conventionele samenle-
ving. Als druggebruikers valt hen een (vleiende) belangstelling ten deel van
de zijde van de politie, hulpverlening, media en niet in de laatste plaats van
onderzoekers. Werd men voorheen niet `gezien' door de samenleving, als
'burgerschrik' is men niet langer een `quantité négligable'.

Het etiket van druggebruiker biedt de verslaafde tal van mogelijkheden
om zich aan conventionele gedragsnormen en verantwoordelijkheden te ont-
trekken. Verwijten ten aanzien van de door hem gepleegde criminaliteit pa-
reert hij moeiteloos door te verwijzen naar de hoge prijs die er voor de ver-
schillende soorten drugs moet worden betaald. Aan het biofarmacologisch
perspectief op verslaving ontleent hij dus een prachtige legitimeringsgrond
voor zijn deviante gedrag: hij is zelf slachtoffer van zijn verslaving en de
criminaliteit die daar onlosmakelijk mee verbonden is, kan hem in wezen
niet worden aangerekend.

Zolang het verslavingsbestaan als avontuurlijk wordt ervaren, maken de
interacties met de politie deel uit van het 'spel' in de scene. Vanzelfspre-
kend doet men er alles aan om deze contacten tot een minimum te beperken,
maar een aanhouding wordt als 'risico van het vak' ingecalculeerd. Boven-
dien maakt de wetenschap dat men in het merendeel van de gevallen na een
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paar uur weer op straat staat, het vooruitzicht van een eventuele aanhouding
een stuk draaglijker. Typerend voor de wat achteloze houding van veel ge-
bruikers ten aanzien van de politie, is het volgende relaas van Dirk, zij het
dat de arrestatie in zijn geval verdergaande consequenties had dan te doen
gebruikelijk.

'Het was zo'n vrijdagmiddag waarop alles even gesmeerd liep. Ik had samen met m'n
kameraad net gescored en we waren op weg naar huis. Ik zeg tegen hem: als jij nou
even een videootje haalt, dan ren ik even de supermarkt in om wat te eten te halen
(lees: te stelen). Kom ik de winkel uit, staan er twee agenten me op te wachten. Vraagt
die ene aan mij: jij bent toch Van Ooyen? Nou ken ik die gasten van Meer en Vaart
wel en zij mij ook, dus daar kon ik moeilijk omheen gaan lullen. Ik probeerde het nog
met dat ik veel haast had enzo, maar daar hadden ze niks mee te maken en of ik maar
even in wilde stappen. Goed, ik mee en op het bureau dacht ik: Dirk jongen, voor de
dag ermee, dan sta je des te sneller weer buiten. Dus ik haal die blikken bier, stukken
kaas en worsten uit m'n jas en zeg: jongens, gefeliciteerd, die zijn voor jullie. Die gas-
ten zetten grote ogen op, want daarvoor hadden ze me helemaal niet gepakt. Ik had
nog een oude straf staan en die moest ik nu gaan uitzitten. Dat werd dus vier maanden
in plaats van een uurtje.'

In veel gevallen toont men zich echter niet bepaald rouwig om ingesloten te
worden. De sanctie wordt omgebogen tot faciliteit in het drugsbestaan. Met
name wanneer het leven dermate hectisch is geworden dat men zichzelf
voorbij dreigt te lopen, kan een kort verblijf in een penitentiaire inrichting
uiterst welkom zijn: het leven in een penitentiaire inrichting staat immers
borg voor een zekere regelmaat, het eten en de overige verzorging zijn be-
vredigend en wanneer het meezit, kan men soms ook nog wel blijven ge-
bruiken. In het nu volgende citaat zien we al deze positieve aspecten terug.

'De "bak" is soms net een vakantiekolonie. Als ik moet kiezen tussen een afkickcen-
trum en de bajes, dan weet ik het wel. In een afkickkliniek zitten ze voortdurend aan je
kop te zeuren, je moet meedoen aan groepsgesprekken, aan jezelf werken en al die an-
dere flauwekul. Nee, dan de bajes: ze laten je daar lekker met rust en de service is er
prima. Zeker als je een beetje aan het doordraaien bent, is het niet eens zo belazerd om
even vast te zitten. Laatst rond Oud en Nieuw bijvoorbeeld, zat ik in "Het Veer". Het
was hardstikke koud buiten en in gedachten zag ik de jongens op de "Dijk" al verkleu-
men. Ikzelf zat ondertussen in m'n warme cel aan een lekkere oliebol.'

1

Hierboven hebben we reeds aangegeven dat de transformatie tot druggebrui-
ker tot gevolg heeft dat de verslaafde `gezien' wordt door de reguliere sa-
menleving. Er komt, om met Swierstra e.a., (1986, p. 162) te spreken, `een
congruentie tot stand tussen "Selbsdefinition" en "Fremddefinition", zodat
zowel de gebruikers als de vertegenwoordigers van de institutionele samen-
leving weten waar ze aan toe zijn'.

Het merendeel van de nog midden in het drugsleven staande gebruikers
valt regelmatig terug op faciliteiten die door de hulpverlening worden gebo-
den. Zij integreren deze voorzieningen - vooral de laagdrempelige - in hun
bestaan en zijn daarover zeer te spreken, tenminste zolang er geen serieuze
tegenprestatie van hen wordt verlangd. Vanuit de optiek van de gebruikers
is hun relatie met hulpverleners er in dit stadium é6n van veel nemen en
weinig geven. Toch klagen ze bij voortduring over de afhankelijkheidsposi-
tie waarin 'ze ten opzichte van hulpverleners verkeren en over het betuttelen-
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de optreden dat ze zich van hen moeten laten welgevallen. Het lijkt er sterk
op dat de waardering van hulpverleners afhankelijk is van de mate waarin
deze gebruikers hen tegemoet wensen te komen danwel te manipuleren zijn.
Neem bijvoorbeeld het gedrag van respondent Otto, beschreven in een dag-
boek.

'Otto verkeert in de luxueuze positie dat hij van twee instanties methadon krijgt voorge-
schreven, in T. en in Amsterdam. Globaal bestemt hij de ene medicatie voor eigen ge-
bruik en de andere voor de straathandel. Het interview met Otto laat nog even op zich
wachten, want hij moet nog even bellen met een hulpverlener van het CAD in T.: "Die
hufter wil contact opnemen met de GG&GD in Amsterdam. Dan hoort hij dat ik hier
verstrekt krijg en dan mis ik mijn pillen in T.". Het kost enige moeite om tot de be-
wuste hulpverlener door te dringen, maar wanneer het contact eenmaal gelegd is, toont
Otto zich zeer vasthoudend. Onder de bezwering: "Joost, je weet dat ik tegen jou altijd
eerlijk ben", speldt hij de medewerker van het CAD een ingewikkeld verhaal op de
mouw om te voorkomen dat deze de GG&GD in Amsterdam zal bellen.'

Sommige gebruikers wensen met geen enkele vorm van hulpverlening in
aanraking te komen. Zij wijzen elke bemoeienis met hun manier van leven
af en zijn bovendien beducht voor registratie. Bovenal verfoeien zij metha-
don, omdat dat middel volgens hen nog verslavender is dan heroine en aan
één verslaving hebben zij naar eigen zeggen genoeg. Op dit laatste aspect
komen we terug in hoofdstuk 8.

De gebruikers die niet deelnemen aan de reguliere verstrekkingsprogram-
ma's, beschouwen zichzelf over het algemeen als superieur aan hun colle-
ga's die zich wel tot de GG&GD of een andere instantie hebben gewend:
het gevoel dat men het wel alleen kan rooien, werkt dus statusverhogend.

'Ik heb methadon helemaal niet nodig, maar het is goed dat ze dat spul verstrekken,
want er lopen genoeg junkies rond die het zonder metha niet zouden redden.'

Overzichtelijkheid en voorspelbaarheid van het verslavingsbestaan
In zijn boek 'The meaning of addiction' wijst Peele (1985) op de waarde
die gebruikers hechten aan de simplificatie van ervaringen. In dit verband
benadrukt hij de importantie van rituelen in de scene, waarmee hij overi-
gens niet alleen doelt op de verscheidenheid aan gebruikswijzen, maar ook
op de levensstijl in het algemeen: het dagelijks terugkeren van handelingen
als hosselen en scoren brengt vanwege de voorspelbaarheid en overzichte-
lijkheid al een beloning voor de gebruiker met zich mee.

Wanneer het vertrouwde gedragspatroon als gevolg van externe omstan-
digheden afwijkingen gaat vertonen, wordt de mentale weerbaarheid van de
gebruiker op de proef gesteld. Een frappant voorbeeld hiervan werd ons tij-
dens het veldwerk in de schoot geworpen.

'Vannacht zijn we weer overgeschakeld van zomer- op wintertijd. Verschillende gebrui-
kers moeten nog wennen aan het uur tijdsverschil, zo blijkt op de halte Nassauplein. Er
wordt ni. steen en been geklaagd over beginnende ontwenningsverschijnselen. Een res-
pondent, die zich superieur afzijdig houdt van zijn lamenterende collega's, relativeert
de ontwenningsproblematiek als volgt: "Weet je wat het is, ze hebben allemaal in hun
hoofd gezet dat ze ziek worden als ze niet op tijd hun metha krijgen. Die angst maakt
ze uiteindelijk ook allemaal ziek".'
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De functionaliteit van rituelen in de scene komt met name tot uitdrukking
in de uiteenlopende wijzen waarop de drugs geconsumeerd worden. Aan
het feitelijke gebruik gaat een scala van voorbereidingshandelingen vooraf,
die door de verslaafden nauwgezet moeten worden uitgevoerd. Het verrich-
ten van die handelingen geeft het gebruik a priori al een extra dimensie.
Neem bijvoorbeeld de wijze waarop cocaïne in de scene gebruikt wordt.
Wordt dit middel in de recreatieve sfeer vooral gesnoven, in de drugsubcul-
tuur legt men een voorkeur aan de dag voor `chinezen', `shotten' of freeba-
sen." Vooral het laatste gaat met de nodige magie gepaard.

'Het interview met Wil dreigt een lijdensweg te worden, want ze geeft aan eerst nog te
willen freebasen. Ik wacht rustig mijn tijd af en krijg de kans om de voorbereidingen
die Wil en haar vriendje Ramon moeten treffen, op de voet te volgen. Ramon heeft een
glas water meegenomen en daaroverheen wordt een velletje aluminium strak getrokken
met twee perforaties. Door de ene moet gezogen worden als op de andere de bewerkte
coke samen met wat sigarette-as verwarmd wordt met behulp van een aansteker. Het
bewerken gaat als volgt. Op een theelepeltje wordt wat ammoniak geschonken, daarin
verdwijnt de coke en dan wordt het gekookt met behulp van een aansteker. Als het
klaar is, zinkt de uitgekristalliseerde coke naar de bodem en wordt het eruit gevist met
een aardappelschilmesje. De grote kristallen worden dan fijngemaakt met het mesje en
op de folie gelegd om gerookt te worden. Al deze handelingen worden door Wil uitge-
voerd en Ramon rookt. Het interview vlot niet erg. Op mijn vraag waarom de sigarette-
as erbij hoort, vraagt Wil zich hardop af: "ja, waarom eigenlijk?".'

Deze passage illustreert dat het gedrag van gebruikers sterk beïnvloed wordt
door collectieve overtuigingen in de scene. Men kopieert handelingen van
anderen, zelfs wanneer het nut daarvan niet echt duidelijk is. De groepscul-
tuur beïnvloedt echter niet alleen de gebruikspatronen, maar ook de beoor-
deling van de verschillende soorten drugs die men consumeert: effecten die
anderen aan een bepaalde psychotrope stof menen te ontlenen, denkt men al
snel ook bij zichzelf waar te nemen.

4.2.3 De afbouw van de drugscarrière; de gekalmeerde gebruiker en de
weg naar de uitgang

'Suzanne vertelt dat ze momenteel geen behoefte meer heeft om de stad in te gaan en te
hosselen. Dat heeft ze wel een tijd gedaan en toen vond ze het ook wel spannend en
avontuurlijk, maar nu hoeft ze niet meer zo nodig.'

'Piet vergelijkt zijn huidige leven in de scene met een verblijf in een penitentiaire in-
richting: "Eigenlijk zit je opgesloten in dezelfde carrousel; het heeft op den duur de-
zelfde sleur".'

Uit de woorden van deze twee respondenten valt op te maken dat een van
de belangrijkste componenten van het drugsbestaan in een later stadium van
de drugscarrière aan betekenis inboet. Het leven in de scene, dat aanvanke-

Zie paragraaf 7.2.4 voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende gebruiks-
wijzen.
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lijk vanwege het avontuur en de spanning zo uitdagend was, wordt na enige
tijd routineus. Langzamerhand verdwijnt daarmee de motivatie om de gehe-
le dag achter inkomsten en dope aan te jagen. Zonder onmiddellijk het ge-
hele drugsbestaan overboord te willen zetten, doen veel doorgewinterde ge-
bruikers na verloop van tijd een stapje terug en komen in rustiger vaarwa-
ter. De ontwikkeling die Patrick doormaakte gedurende de periode waarin
wij hem volgden, is in dit verband hoogst illustratief.

Dagboekpassage ten tijde van het eerste interview
`Patrick is net weer op vrije voeten. Hij heeft een gevangenisstraf van een half jaar ach-
ter de rug. In de afgelopen zeven jaar is hij 71 maal met de politie in aanraking geko-
men; bij zijn laatste arrestatie werd hem dit cijfer medegedeeld en hij vermeldt het nu
niet zonder trots. Hij is reeds vier jaar dakloos. Af en toe overnacht hij in een opvang-
tehuis, maar het merendeel van de tijd brengt hij door op straat. Zijn inkomsten haalt
hij vooral uit vermogenscriminaliteit.'

Dagboekpassage ten tijde van het laatste interview (een jaar later)
`Het jaar met Patrick overziend, moet ik concluderen dat zich de nodige veranderingen
in zijn leven hebben voorgedaan. Via de Stichting Begeleid Zelfstandig Wonen heeft hij
de beschikking gekregen over een eigen woning. Zijn uitkering wordt door dezelfde
instelling beheerd. Hij is een stuk rustiger geworden, hetgeen ook kan worden afgeleid
uit de afgenomen criminaliteit. Weliswaar is hij nog niet "brandschoon", maar vergele-
ken met 13 maanden geleden maakt hij zich veel minder vaak schuldig aan het plegen
van delicten. Patrick erkent zelf dat hij niets meer ziet in een jachtig junkiebestaan. Het
beschikken over een eigen woning is voor hem wat dat betreft van immens belang. On-
der geen beding mag hij deze woonruimte verliezen, anders ligt de weg "down hill"
weer wagenwijd voor hem open. Patrick is ook gestopt met shotten. Niet zozeer uit
gezondheidsoverwegingen, maar meer vanuit de gedachte dat deze gebruikswijze op ge-
spannen voet staat met zijn streven om een rustiger te bestaan te leiden. In zijn eigen
woorden: "Je weet gewoon hoe snel je afglijdt met shotten en op een bepaald moment
is dat het allemaal niet meer waard". Over afkicken heeft Patrick het afgelopen jaar
een aantal malen gehad, maar nimmer heeft hij hier ook daadwerkelijk stappen toe
gezet. Sinds enkele maanden is hij veel bij het MDHG te vinden. Hij werkt daar in het
kader van een alternatieve straf. Echt thuis voelt hij zich niet bij deze organisatie, maar
hij heeft in ieder geval weer iets omhanden. En dat is belangrijk in deze fase, want als
hij ergens problemen mee heeft (gehad) dan is het wel met verveling.'

In Patricks geval mag dan sprake zijn van enige progressie, hij balanceert
nog steeds op een dun koord. Wanneer de hierboven beschreven stabilise-
rende elementen zouden wegvallen, dan is de kans niet denkbeeldig dat hij
het vertrouwde drukke levensritme weer oppakt. Gedurende het veldwerk
zagen we dan ook menige respondent een ontwikkeling in tegenovergestelde
richting doormaken: rekenden we hen aanvankelijk tot de gebruikers die
probeerden het verslavingsbestaan achter zich te laten, later werd hun ge-
drag weer dermate hectisch, dat we ons oordeel bij dienden te stellen.

Ondanks het gegeven dat veel gebruikers na een periode van betrekkelij-
ke rust terugvallen in hun oude gewoonten, verandert er wel degelijk iets in
hun perceptie van het verslavingsbestaan. Naarmate men langer in het cir-
cuit meeloopt, verliest het leven in de scene namelijk steeds meer bekoring.
Het sleurkarakter ervan komt meer naar voren, de gebruikelijke attracties
krijgen minder waarde en de lasten en ontberingen van het drugsbestaan
gaan zwaarder tellen. Dit houdt ongetwijfeld verband met het feit dat de
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competenties van deze gebruikers om zich in de scene staande te houden
langzaam maar zeker afnemen. Een niet gering aantal 'oudere' (>30 jaar)
gebruikers gaf aan dat hun hoogtijdagen op criminaliteitsgebied voorbij wa-
ren. Zelf weet men deze ontwikkeling aan een verscheidenheid van facto-
ren. Zo wezen verschillende respondenten op de verhoogde moeilijkheids-
graad van het plegen van delicten als gevolg van maatregelen in de sfeer
van de criminaliteitspreventie. Een respondent verwoordde dat als volgt.

'Sommigen zeggen dat er tegenwoordig niks meer te verdienen valt. Dat is natuurlijk
overdreven, maar in vergelijking met vroeger is het wel lastiger geworden. Er wordt
veel meer op de spullen gelet, bijna alles zit vast aan kettingen. Vroeger liep je moeite-
loos met je armen vol artikelen de deur uit, nu moet je het meer hebben van een stuk
of tien kleine dingen.'

Een andere belangrijke factor is het wegvallen van een vertrouwde hossel-
kameraad. In de vorige paragraaf is reeds uiteengezet dat men in de scene
graag gebruik maakt van de diensten van een ander, wanneer daar enig
voordeel uit voortvloeit. Met name op het gebied van de criminaliteit treffen
we deze functionele relaties aan. Verschillende gebruikers slaan in de loop
van hun drugscarrière de handen ineen met een geschikte collega en vor-
men daarmee in crimineel opzicht een geducht koppel. Wanneer een van de
'partners in crime' door welke oorzaak dan ook echter wegvalt, blijkt de
resterende partij in de meeste gevallen niet in staat de 'successen' uit het
verleden te continueren. Neem bijvoorbeeld de wending in het leven van
respondent Frits na de arrestatie van zijn - als winkeldievegge zeer erva-
ren - vriendin.

'Kitty was van ons tweeën degene met de meeste lef. Zij knapte meestal het vuile werk
op; ik stond op de uitkijk en droeg de spullen. Toen Kitty was opgepakt, heb ik het een
paar keer in mijn eentje geprobeerd, maar ik liep steeds vaker tegen de lamp. Op de
een of andere manier ben ik de "touch" van vroeger kwijtgeraakt.'

De verminderde criminele competenties leiden in de regel tot een toenemend
aantal contacten met de politie. Deze interacties worden niet langer geper-
cipieerd als onderdeel van het 'spel', maar roepen steeds meer weerzin op.
Voor sommige gebruikers vormt dit aanleiding om zich wat het plegen van
delicten betreft (tijdelijk) gedeisd te houden. Om contacten met politie/justi-
tie te vermijden gingen enkele van onze respondenten er zelfs toe over om
zich te voorzien van een geldig plaatsbewijs in het openbaar vervoer, een
handelwijze die in kringen van druggebruikers exceptioneel genoemd mag
worden.

Niet alleen de politiële en justitiële contacten worden als steeds hinderlij-
ker ervaren, ook de scene in het algemeen roept gaandeweg meer aversie
op. Hoewel ook in eerdere stadia al met het nodige dédain over dealers en
collega-gebruikers gesproken wordt, lijkt naarmate de drugscarrière vor-
dert, de afkeer tegen de eigen subcultuur serieuze vormen aan te nemen.
Ongetwijfeld zullen veel oudere gebruikers zich dan ook in de volgende uit-
spraak kunnen vinden.

'Dat hele wereldje oefende vroeger een enorme aantrekkingskracht op me uit, maar nu
zegt die hele scene en de levenswijze van al die mensen daar me weinig meer. Als ik
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al op de "Dijk" ben, dan is het om te scoren, maar verder heb ik er niets meer te zoe-
ken.'

Deze negatieve kijk op de scene kan niet los worden gezien van het sociale
isolement waarin veel oudere gebruikers komen te verkeren. Bestaat er aan-
vankelijk nog zoiets als groepsbinding in de scene, in een verdergevorderd
stadium raakt men hoe langer hoe meer gedesintegreerd. Voor blanke ge-
bruikers geldt dit overigens sterker dan voor gebruikers van Surinaamse of
Antilliaanse origine.

Het gegeven dat van verbondenheid met lotgenoten na verloop van tijd
amper meer sprake is, neemt niet weg dat de kennissenkring van vrijwel al-
le gebruikers exclusief uit collega-gebruikers bestaat. Bij gebrek aan sterke
bindingen met de conventionele samenleving zijn zij dus nog steeds op el-
kaar aangewezen.

Hoewel de meeste gebruikers in de loop van hun carrière dus op steeds
meer negatieve aspecten van het drugsbestaan stuiten, weerhoudt een aantal
factoren hen vooralsnog van definitieve uittreding. Een van de belangrijkste
elementen die continuering van het verslavingsbestaan tot een aantrekkelijke
optie maken, betreft de structurende invloed die er van een dergelijk leven
uitgaat. Zonder dat men nog dagelijks achter drugs en inkomsten wenst aan
te jagen, wil men nog wel zinvolle bezigheden omhanden hebben. Angst
voor verveling, of-zoals menige respondent het omschreef-'om in een
zwart gat te vallen' is dominant aanwezig bij de meeste gebruikers en juist
om deze reden hechten zij veel waarde aan een tot op zekere hoogte voor-
spelbaar levensritme. In hun poging de dag enigszins te structureren vallen
zij regelmatig terug op faciliteiten die geboden worden door de hulpverle-
ning. Een bezoek aan een verstrekkingsmodaliteit bijvoorbeeld levert hen
niet meer alleen de broodnodige methadon op, maar voorziet plotseling ook
in geheel andere behoeften: zo vormt de gang naar de methadonbus of wijk-
post voor een niet gering aantal gebruikers het startpunt van de dag en dien-
tengevolge beschikken zij over een goede reden om uit bed te komen. Te-
vens kan op een verstrekkingsmodaliteit met deze en gene een praatje ge-
maakt worden, hetgeen gezien het hierboven beschreven sociaal isolement
waarin velen verkeren, niet van belang ontbloot is. In tegenstelling tot het
in paragraaf 4.2.2 beschreven segment van de populatie dat het verblijf op
een verstrekkingsmodaliteit tot een minimum beperkt is, blijven de meer be-
zadigde gebruikers langer in de wachtkamer van de bus of wijkpost dralen.
In een enkel geval kunnen zij zich daar zelfs verdienstelijk maken, zoals
blijkt uit de nu volgende dagboekpassage.

'Gijs en Gerrit behoren tot de vaste cliëntèle van de wijkpost. Dagelijks hangen zij uren
in de wachtkamer rond en spreken iedereen aan die binnenkomt. Deze ochtend hebben
zij toestemming gekregen om de zwabber en emmer uit de schoonmaakkast te halen
teneinde de vloer eens goed te reinigen. Deze taak vervult beiden met zichtbare trots.
Voor Gerrit is het reeds de tweede maal deze week dat hij op de wijkpost een klusje op
mag knappen. Afgelopen maandag werd hij door de bewaker en "chef de cuisine" be-
naderd met de vraag of hij een paar boodschappen kon doen. Gerrit kreeg daartoe geld
en de fiets van de kok mee. Sommige aanwezigen merkten toen schamper op dat hij
"wel naar z'n geld en rijwiel kon fluiten" en één gebruiker stelde zelfs onomwonden-
en lichtelijk verontwaardigd -dat de "kat op het spek gebonden werd". Alle scepsis en
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verontwaardiging ten spijt, keerde Gerrit na drie kwartier met fiets, boodschappen en
wisselgeld terug.'

Niet alleen de verstrekkingsmodaliteiten fungeren voor veel gebruikers als
ontmoetingsplaats, ook verschillende opvangcentra in de binnenstad doen
als zodanig dienst. Behalve het frequenteren van deze gelegenheden brengt
menigeen een belangrijk deel van zijn/haar dag door met rondhangen in de
binnenstad. Bijster actief is men daar echter niet meer: men knapt zo nu en
dan een karweitje op, speurt de straten af naar een door een collega verlo-
ren of bij een aanhouding weggegooid bolletje dope of vervoegt zich op de
`pillenbrug' om medicinale drugs te kopen/verkopen.

Afgemeten aan hun veranderde levensstijl kunnen de meeste gebruikers
in de loop van de drugscarrière als `gepensioneerde junkies' worden geka-
rakteriseerd. Er vindt als het ware een terugkeer plaats naar een in de Ne-
derlandse samenleving min of meer conventioneel en slechts beperkt gestig-
matiseerd bestaan. De tot bedaren gekomen drugverslaafde schaart zich on-
der de grote categorie - in 1989 ca. 6% van de potentiële beroepsbevolking
(CBS, 1991) - werklozen. Elementen van het vroegere drugsbestaan wor-
den geïntegreerd in de minder problematische levensstijl van de sociaal-ge-
reguleerde methadon-cliënt. De - vaak incidentele - contacten die men nog
onderhoudt met de `respectabele buitenwereld' (in de meeste gevallen draait
het hier om familierelaties), winnen weer aan betekenis. Illustratief in dit
verband is het gegeven dat opvallend veel van onze respondenten na jaren
van uithuizigheid weer bij hun ouder(s) introkken of daar in ieder geval de
avondmaaltijd nuttigden.

Er bestaat ook een veel problematischer variant van de afloopfase van de
drugscarrière, zij het dat die slechts op een klein gedeelte van de gebrui-
kerspopulatie betrekking heeft. We duiden dit aan met de term psychosocia-
le verloedering. Deze verslaafden komen veelal in een neerwaartse spiraal
terecht van psychische en fysieke gezondheidsproblematiek, verwaarlozing
en sociaal isolement (dakloosheid enz.). In de scene staan ze soms bekend
als de `pillenfreaks', voor hetzelfde geld (ook letterlijk) gaat het echter ook
om excessief alcoholgebruik. Deze groep paart een grote behoefte aan dro-
gering aan een zeer beperkt vermogen om (crimineel) inkomen te verwer-
ven. Vanwege hun voorkomen zijn dit in de ogen van het publiek `de erg-
ste' junkies; meestal zullen ze echter nauwelijks in staat zijn om heroïne of
cocaïne te verwerven. Hun toestand brengt ook met zich mee dat ze niet
veel kansen hebben op succesvol crimineel gedrag, maar moeten volstaan
met incidenteel opportunistisch kruimelwerk. Iedereen let op hen vanwege
hun uiterlijk en ze ontberen de energie die voor succesvolle criminaliteit
nodig is. De kans is niet gering dat juist deze opvallende, maar crimineel
ineffectieve marge van de drugscene zich mag verheugen in de meeste aan-
dacht bij criminaliteitspreventie.

'Bennie wankelt de wijkpost binnen. Hij is een clochard in het allerlaatste stadium. Hij
was klant bij het SDA, maar zelfs daar wordt hij nu als een hopeloos en/of niet meer te
hanteren geval beschouwd. Heroïne gebruikt hij nauwelijks, maar pillen des te meer,
vooral op maandag, als hij zijn weekgeld heeft gehaald. Hij krijgt f 130 en dan koopt
hij meteen voor twee geeltjes rooie knollen of iets anders, en dat werkt hij dan alle-
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maal achter elkaar naar binnen. "Als ik 's maandags mijn geld krijg, dan wil ik hele-
maal out gaan", vertelde hij laatst. Zo te zien heeft Bennie ook nu de nodige psycho-
farmaca achter de kiezen. Niettemin blijkt hij nog wel in staat een flinke plas te produ-
ceren ter controle op bijgebruik. Hij vervoegt zich daarmee moeizaam balancerend aan
het loket en vermeldt bij het inleveren van zijn potje dat hij "helemaal clean" is. Hij
krijgt echter niet zijn methadon, volgens de dokter is dat op dit moment volstrekt on-
verantwoord. Bennie begrijpt het allemaal niet zo goed. Hij maakt duidelijk dat hij naar
de "pillenbrug" gaat, voor meer pillen of voor methadon, dat weten we niet.'

Hoewel op onderzoek gebaseerde vergelijkingen nauwelijks voorhanden
zijn, lijkt de afloop van drugscarrières er in Nederland anders uit te zien
dan in een hardere maatschappij, zoals de Verenigde Staten, waarin men
minder geduld heeft met druggebruikers en waarin er (dus) veel minder
zorg- en hulpvoorzieningen beschikbaar zijn. In de Amerikaanse situatie
eindigt de drugscarrière wellicht meer zoals het hoort volgens de principes
van het klassieke zedendrama, met verdoeming of redding (Biernacki,
1986). In het eerste geval vindt de verslaafde de (gewelddadige) dood of
wordt hij langdurig opgesloten in de gevangenis. In het tweede geval zweert
hij, na Jezus in zijn hart te hebben gevonden, alle druggebruik af, trouwt
met de jeugdvriendin die op hem is blijven wachten en aanvaardt de betrek-
king van floormanager in de fijnwasserij van zijn oom.

Ook in Nederland eindigt menige drugscarrière volgens een van deze
scenario's. Waarschijnlijk veel typerender is echter de -hierboven beschre-
ven -jarenlange continuering van het drugsbestaan op een veel lager ni-
veau. Dit beeld wordt bevestigd door het onderzoek van Swierstra (1990).
Verreweg de meesten (29) van zijn veertig respondenten in dit follow-up-
onderzoek gebruikten na een drugscarrière van gemiddeld een kleine twintig
jaar nog steeds. De meerderheid van deze nog steeds `verslaafden' pleegde
echter geen criminaliteit meer. Een betrekkelijk grote groep verslaafden
blijkt dus, na een hectische, geïnvolveerde middenfase van de drugscarrière,
over te gaan op een soort geïntegreerd druggebruik. Deze variant van het
drugsbestaan impliceert geen `echte' resocialisatie, maar eerder de levens-
stijl van de bijstandtrekker binnen de cultuur van een gereguleerde drug-
scene. Na de geïnvolveerde middenfase, die misschien zo'n vier tot acht
jaar wordt volgehouden, volgt niet een conventionele, abstinente levensstijl,
maar de levensstijl van de `gepensioneerde junkie'.

4.3 Continuïteit van delinquente patronen in de levens-
geschiedenissen

In deze paragraaf wordt bezien of verschillen in conventionaliteit/deviantie
van uitgangsposities gedurende de ontwikkeling van de drugscarrière van
betekenis blijven voor delinquente gedragspatronen. In theorie zijn er twee
contrasterende ontwikkelingen denkbaar. Hierbij ligt respectievelijk de na-
druk op de socialisatie voorafgaand aan het druggebruik en op de effecten
van de illegale drugscarrière zelf. Het gaat dus om een theoretisch zowel als
praktisch belangrijke vraag. Blijft het criminele gedragspatroon van drug-
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verslaafden afhankelijk van de mate van deviante socialisatie in hun jeugd,
of gaan aanvankelijke verschillen verloren door de harde condities van het
drugsbestaan (White Raskin e.a., 1985, Shaffer e.a., 1987). Uitgaande van
een determinerende invloed van verslaving en middelen mag immers wor-
den verwacht dat er na de ontwikkeling van de heroïneverslaving een be-
trekkelijk homogeen patroon van criminaliteit zal ontstaan. Op basis van de
kwalitatieve informatie over de levensgeschiedenissen van onze responden-
ten zullen wij trachten hierover wat meer inzicht te krijgen.

Uit de in paragraaf 4.1.4 weergegeven puberteits- en adolescentiejaren
van onze respondenten kunnen drie typen criminaliteitsprofiel voorafgaand
aan het druggebruik worden gedestilleerd: veelvuldige en relatief ernstige
criminaliteit, min of meer veelvuldige maar meest `kleine' criminaliteit en
niet meer dan incidentele `kleine' criminaliteit. Van deze drie qua uitgangs-
posities verschillende typen schetsen we globaal de ontwikkeling van het
delinquente gedragspatroon gedurende de drugscarrière.

4.3.1 Reeds `hoogcrimineel' voor eerste druggebruik

De reeds bestaande criminele competentie van deze gebruikers leidt ertoe
dat hun drugscarrière al in een vroeg stadium escaleert. In tegenstelling tot
de andere typen hebben ze amper een aanloopperiode nodig om zich aan te
passen aan de condities van de drugscene en de vereisten van het drugsbe-
staan. De overlevingsstrategieën van delinquente marginaliteit en de hard-
drugverslaving sluiten min of meer naadloos op elkaar aan.

De 'hoogcriminelen' wijken niet alleen af van de andere typen door hun
stormachtige entree in de drugwereld, maar ook door de relatief lange peri-
ode die hun criminele carrière in beslag neemt. De deviante levensstijl
wordt meestal langer dan bij de andere gebruikers positief gewaardeerd en
criminaliteit wordt daarbinnen als een vanzelfsprekendheid gezien. Veelbe-
tekenend in dit verband is de uit de mond van een aantal respondenten op-
getekende uitspraak dat 'zij niet alleen verslaafd waren aan drugs, maar
ook aan stelen'. Abstinentie blijkt dan ook niet altijd een reden om crimina-
liteit achterwege te laten. Een van hen droeg voor de voortdurende neiging
tot crimineel gedrag de volgende verklaring aan:

'Het is een kwestie van gewoonte geworden om voortdurend om je heen te spieden of je
iets mee kunt graaien. Laatst bijvoorbeeld, liep ik door een winkel met een volle porte-
monnee (respondent is momenteel clean), maar toch kon ik de verleiding niet weer-
staan om wat mee te pikken.'

De meeste (autochtone) hoogcriminelen leggen zich tijdens de drugscarrière
toe op het type delict waarmee zij sinds de puberteit vertrouwd zijn geraakt.
Het accent ligt sterk op (ernstige) vermogensdelicten. Een enkeling maakt
een uitstapje naar de drughandel, maar meestal zijn de bezigheden op dit
terrein van tijdelijke aard: na een arrestatie en/of detentie keert men op de
schreden terug in de richting van vermogenscriminaliteit.

Vooral in deze groep met de hoogcriminele uitgangspositie vinden we de
criminele specialisaties: inbrekers, insluipers, autokrakers, chequevervalsers
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en -inners en (roof)overvallers. De morele grenzen waarbinnen men het ei-
gen gedrag voor acceptabel houdt, blijken vooral in deze groep uiterst rek-
baar. Met uitzondering van het verkopen van het eigen lichaam, waartegen
de meeste van deze respondenten gekant zijn, lijkt vrijwel alles geoorloofd.
Ook geweld wordt in veel gevallen gelegitimeerd. In het aflopende stadium
van de drugscarrière worden ook bij deze `van huis uit' sterk criminele ge-
bruikers de (morele) grenzen weer wat strikter getrokken. Geweld (tegen-
over buitenstaanders) wordt dan niet langer gerechtvaardigd. De standaard-
formulering met betrekking tot een delict als beroving die we van deze res-
pondenten meestal hoorden, was: `dat heb ik vroeger wel gedaan, dat doe
ik nu niet meer'. Inbreken is oké, maar er behoort geen geweld mee ge-
paard te gaan.

De hoogcriminelen van Surinaamse origine richten zich vrijwel zonder
uitzondering op de drughandel. Daarnaast heeft een niet gering aantal van
hen neveninkomsten via prostituerende vriendinnen of het illegale gokwe-
zen. Voor deze gebruikers betekent de opstap naar druggebruik wèl een om-
slagpunt, in de zin dat zij zich nu aan andere delicten schuldig gaan maken.
Immers, in het verleden pleegden zij, net als hun blanke lotgenoten, voor-
namelijk ernstige vermogensdelicten.

4.3.2 `Gematigd crimineel' voor eerste druggebruik

De criminaliteit die deze groep in de puberteits- en adolescentiefase aan de
dag legt, is in beginsel niet meer dan een ernstige vorm van baldadigheid.
Tot de criminele handelingen behoren winkeldiefstal, joyriding, vandalisme
en vechtpartijen met andere jongeren. Slechts bij uitzondering maakt men
zich schuldig aan ernstiger vergrijpen. De frequentie waarmee men delicten
pleegt, is bovendien nogal wisselend.

Vooral bij deze gematigd criminelen zien we gaandeweg de drugscarriè-
re een sterke verruiming van normatieve grenzen optreden. Vrouwen in
prostitutie gaan er met de escalatie van de drugscarrière bijvoorbeeld toe
over om hun klanten zo nu en dan te beroven. Manlijke gebruikers uit deze
in aanvang gematigd delinquente groep richten zich sterker op ernstigere
delicten dan voorheen. Inbraak of straatroof, maar ook homoprostitutie
worden in hun (criminele) repertoire opgenomen.

Op het hoogtepunt van de drugscarrière zijn de verschillen in delinquen-
tiepatroon en de rechtvaardiging daarvan tussen de aanvankelijk hoog- en
gematigd criminelen zo goed als vervaagd. Meestal blijkt echter nog wel
een verschil in tijdsduur van de maximaal deviante fase van de carrière-ont-
wikkeling. De fase waarin de involvering in het drugsbestaan en daarmee
het druggebruik en de deviante inkomensverwerving maximaal zijn, komt
eerder tot een einde. Het lijkt erop dat (morele) weerstand tegen intensief
crimineel gedrag bij deze groep eerder naar voren komt. Voor hen was cri-
minaliteit van jongs af aan minder vanzelfsprekend en na het roesachtige
hoogtepunt van het drugsbestaan komt deze inhibitie weer terug. Zonder
onmiddellijk alle criminele gedragingen overboord te zetten, zijn de meeste
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delictsvormen niet langer opportuun: alleen delicten waarbij geen individu-
eel slachtoffer is aan te wijzen, zoals diefstal in grootwinkelbedrijven, kan
voor de meesten moreel gezien nog door de beugel.

4.3.3 Niet-crimineel voor eerste druggebruik

Bijna de helft (49%) van de steekproef gaf aan voorafgaand aan het eerste
opiaatgebruik geen criminaliteit te hebben gepleegd. Deze groep is allesbe-
halve homogeen samengesteld: er behoren zowel jongeren met een maat-
schappelijk marginale achtergrond toe als jeugdigen die betrekkelijk be-
schermd zijn opgegroeid. Teneinde aan deze verscheidenheid tegemoet te
komen behandelen we deze subgroepen afzonderlijk.

Bij ongeveer een derde van de groep respondenten met een extreem pro-
blematisch gezinsverleden beperkte het deviante gedrag zich aanvankelijk
tot veelvuldig spijbelen, het rondhangen in jongerencentra en (overmatige)
consumptie van alcohol, cannabis enlof pepmiddelen. Ook zij komen echter
jonger dan gemiddeld-rond het 17e, 18e levensjaar - in aanraking met
opiaten. Behalve voor degenen die een veel geld opleverende inkomsten-
bron als prostitutie hebben, verloopt het ontwikkelingsproces van de drugs-
carrière veelal geleidelijk. Ook deze respondenten ontwikkelen echter gaan-
deweg een sterk gevarieerd patroon van opportunistische inkomensverwer-
ving, waarin ook criminaliteit een plaats krijgt. Het betreft dan voorname-
lijk delicten die geen speciale capaciteiten van de daders vereisen, zoals
winkeldiefstal. Deze groep, afkomstig uit problematische milieus, maar
zonder noemenswaardig delinquent gedrag vóór hun druggebruik, vertoont
minder specialisatie in ernstiger vormen van criminaliteit.

Ten slotte zijn er de qua uitgangspositie meest conventionele responden-
ten (n=43). Deze hebben een redelijk stabiel niet-problematisch socialisatie-
verleden en vertoonden vó6r hun druggebruik ook weinig deviant gedrag. In
deze subgroep zijn twee generaties vertegenwoordigd, te weten de-door
Van Kooten en De Bie geïntroduceerde- `oudere jongeren' en representan-
ten van een nieuwere lichting harddruggebruikers, eerder aangeduid als
`respectabele jongeren' (Janssen en Swierstra, 1982; Swierstra e.a., 1986).
Voor beide generaties geldt dat criminaliteit lange tijd geen rol van beteke-
nis speelde. Voor de `oudere jongeren', `hippies', `culturele rebellen', of
hoe men ze ook noemen wil, is crimineel gedrag aanvankelijk onverenig-
baar met de ideologie van de hippe subcultuur. De `respectabele jongeren'
hebben veel weerstand tegen criminaliteit, omdat dit `van huis uit' eenvou-
digweg niet past in hun levensstijl. Een aantal van hen gaat in het verloop
van hun drugscarrière uiteindelijk door de bocht. Bij enkelen wordt de tole-
rantiegrens ten aanzien van criminaliteit dusdanig verlegd dat zij in aard en
frequentie van het criminele gedrag amper nog te onderscheiden zijn van de
hoog- en gematigd criminelen.

Voor de meeste van deze gebruikers, gekenmerkt door niet-problemati-
sche/niet-delinquente uitgangsposities, blijven de morele en angstdrempels
voor intensieve en ernstiger criminaliteit echter te hoog. Zij beperken zich
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tot kleine winkeldiefstalletjes, klusjes in de handel en andere 'hosselkar-
weitjes'.

Het hosselen wordt eerder beperkt tot `slachtofferloze' vormen van in-
komensverwerving. Zo heeft respondent Flip zijn druggebruik altijd kunnen
financieren met wat handelen op de drugmarkt, gebruikers tegen betaling
(in natura) bij hem laten slapen en af en toe een zwart baantje naast zijn
uitkering. `Gaan jatten, dat zou voor mij pas echt een grote morele neder-
laag betekenen.' Respondent loop heeft vroeger in de sexshop die hij met
zijn vader dreef, altijd veel geld verdiend en daarvan zijn verslaving kunnen
onderhouden. Toen deze inkomstenbron wegviel, bouwde hij een contact op
met een oudere, invalide buurtgenoot, voor wie hij dagelijks huishoudelijk
werk doet. Dat levert naast maaltijden ongeveer f 150 per week op, teza-
men met zijn uitkering net genoeg voor de twee gram heroïne die hij in een
week pleegt te gebruiken.

4.3.4 Conclusie

De ontwikkeling van een drugscarrière heft slechts ten dele de verschillen
op tussen de levensstijlen die voorafgaan aan het eerste opiaatgebruik. In
een bepaalde fase van de carrière maakt crimineel gedrag voor een grote
meerderheid van de gebruikers deel uit van het drugsbestaan. De keuze voor
manieren van inkomensverwerving wordt sterk bepaald door enerzijds de
ontdekking van het verslaafd zijn en anderzijds door de socialisatiegeschie-
denis van de verslaafde. De identiteit van drugverslaafden heeft een sterk
legitimerend (excuserend) effect op het plegen van criminaliteit. In het alge-
meen geldt dit ook voor ander sociaal gedrag dat aan morele afkeuring on-
derhevig is, zoals geld verdienen met prostitutie. De erkenning van de iden-
titeit van drugverslaafde betekent tot op zekere hoogte een bevrijding van
morele beperkingen van het conventionele bestaan. Uit onze onderzoeksge-
gevens wordt duidelijk dat een meerderheid van de Amsterdamse harddrug-
verslaafden weinig bedenkingen heeft tegen het plegen van diefstal. Ook in
deze groep zijn er echter enkelen die aangeven dat ze het gaan stelen zouden
beschouwen als een `morele nederlaag'.

Net zoals bij de technieken van druggebruik bestaan er voor de verslaaf-
de ook grenzen met betrekking tot de aard van criminaliteit (of prostitutie).
Dergelijke grenzen worden door de gebruiker binnen enig stadium van zijn
drugscarrière gesteld, maar zullen in een ander stadium met meer of minder
moeite ook worden overschreden. Dit betekent zeker niet dat er later geen
weg terug meer is. Integendeel, grenzen die ooit werden overschreden, wor-
den veelal later weer gerespecteerd. Grenzen met betrekking tot de aard van
criminaliteit bepalen wie een gerechtvaardigd slachtoffer kan zijn en welk
type criminaliteit als inkomstenbron zal worden aangewend: `Ik zal nooit
stelen van: mijn moeder/mijn familie/vrienden/kleine winkeliers enz.'. Niet
alleen bestaan er grenzen met betrekking tot gerechtvaardigde slachtoffers,
deze bestaan ook met betrekking tot het soort criminaliteit dat verslaafden
geschikt achten om de kost mee te verdienen. Ook hier spelen stellig con-
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ventionele morele oordelen een rol, waarbij met name geweldcriminaliteit
veelal niet als oorbaar wordt aangemerkt. Met andere woorden, de door
druggebruikers beleden morele rechtvaardiging van criminaliteit strekt zich
meestal wel uit tot diefstal, maar niet tot geweld.

Uit de levensgeschiedenissen van onze respondenten blijkt de relevantie
van socialisatie- en milieufactoren voor de aard en ontwikkeling van het cri-
minele gedrag. Druggebruikers afkomstig uit milieus waar delinquentie
`normaler' en gangbaarder is, bleken later als verslaafde doorgaans meer te
kiezen voor delinquente inkomensverwerving dan degenen met een meer
conventionele achtergrond. Gebruikers met een 'hoogcriminele' achtergrond
blijken de deviante levensstijl c.q. criminaliteit langer dan andere typen po-
sitief te waarderen en te continueren. In deze groep zijn criminele compe-
tenties en specialismen het best vertegenwoordigd. Vooral binnen de uit-
gangscategorie van de `respectabele jongeren' vinden we relatief meer ge-
bruikers in wier leven criminaliteit nimmer een centrale plaats inneemt. Zij
plegen weliswaar zo nu en dan (kleine) delicten, maar meestal gaat dat niet
erg van harte.



5 De Amsterdamse drugscene

Amsterdam kent in vergelijking met andere grote steden in het land een
unieke 'scene'. In de oude binnenstad gaat een tamelijk scherp afgebakend
gebied door voor `junkie-territoir'. Voor iedereen zichtbaar voltrekken zich
hier dagelijks talloze kleine drugtransacties. De aanwezigheid van een der-
mate open scene geeft de levensstijl van veel druggebruikers een extra
dimensie. Voor een beter begrip van de wijze waarop zij hun bestaan vorm-
geven, belichten we in dit hoofdstuk de sociale context waarbinnen het
harddruggebruik in de Amsterdamse binnenstad plaatsvindt.

In paragraaf 5.1 worden de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het
voornoemde 'junkie-territoir' geschetst. Paragraaf 5.2 staat geheel in het te-
ken van de interacties tussen de verschillende 'hoofdrolspelers' in dit ge-
bied. Allereerst zal aandacht worden geschonken aan de wijze waarop drug-
gebruikers met elkaar omgaan. Vervolgens kijken we naar de interacties
tussen gebruikers en politie-ambtenaren. Ten slotte komt de relatie met het
in de binnenstad wonende en werkende publiek aan de orde.

Hoewel er in het vorige hoofdstuk ook al melding van is gemaakt, wijzen
we er voor alle duidelijkheid nogmaals op dat een aanzienlijk deel van de
drugspopulatie het gezicht zelden of nooit in de binnenstad laat zien. Deze
gebruikers hebben de beschikking over een goed huisadres of hebben sim-
pelweg geen zin meer zich in het roerige centrum te begeven. Het beeld dat
in dit hoofdstuk wordt opgeroepen, is dan ook niet representatief voor het
leven van de gemiddelde Amsterdamse gebruiker.

5.1 De drugscene in de Amsterdamse binnenstad

'Twee maanden was ik clean en het ging goed met me. Ik dacht, ditmaal sleep ik me er
doorheen, maar één bezoekje aan Amsterdam en ik ging alweer voor de bijl. Al in de
trein merkte ik dat ik weer trek kreeg in een chineesje. Toen ik het Centraal Station
uitliep, sloeg ik ook gelijk linksaf, richting "Dijk", terwijl ik feitelijk naar rechts
moest. Je wordt in Amsterdam gewoon naar die drugs toegezogen.'

Hoewel meer Nederlandse steden wijken met een verhoogde concentratie
druggebruikers kennen, geniet de omgeving van de Amsterdamse Nieuw-
markt van oudsher de twijfelachtige reputatie het Mekka voor de binnen-
en buitenlandse junkie te zijn. Binnen Amsterdam zijn de Bijlmermeer, de
Oude Pijp, de Staatsliedenbuurt en enige andere wijken de afgelopen jaren
in toenemende mate met de drugproblematiek geconfronteerd. De Zeedijk
e.o. staan echter nog immer te boek als het drugsparadijs in de hoofdstad.

Us van de vraag waaraan de buurt haar imago dankt, kan worden vast-
gesteld dat ook vele druggebruikers de Nieuwmarktbuurt als hun 'natuurlijk
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Figuur 5: Plattegrond Amsterdamse binnenstad

Hoofdstuk 5
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territoir' beschouwen. Met een verwijzing naar het gebruik van de term
`scene' binnen het drugcircuit, kan deze stelling eenvoudig onderbouwd
worden: in het jargon van druggebruikers wordt deze term nl. niet alleen
gebezigd om de eigen subcultuur aan te duiden, maar vaker nog om een
bepaalde plaats te markeren. In de laatste betekenis staat `scene' gelijk aan
het gebied dat in figuur 5 omsloten wordt door Warmoesstraat, Damstraat/
Oude Hoogstraat, Kloveniersburgwal en de Zeedijk.

Het meest prominent in de scene is de Zeedijk. Niet eens zozeer omdat
hier het grootste deel van de handel zou plaatsvinden, maar wel omdat deze
straat zich onderscheidt van de rest. Het is de enige straat die van begin tot
eind en aan beide zijden, rijen `Amsterdammertjes' heeft. Het directe ge-
volg is dat parkeren onmogelijk is geworden, zodat zich tussen de auto's
geen onoorbare zaken af kunnen spelen. De `Amsterdammertjes' geven de
Zeedijk een wat desolate aanblik.

De oude Amsterdamse binnenstad rondom de Zeedijk wordt niet alleen
in verband gebracht met de handel in en het gebruik van drugs, maar even-
zeer met de welig tierende raam- en straatprostitutie en - in mindere ma-
te-met de aanwezigheid van een aantal illegale gokcentra. De buurt bezit
dan ook een aantrekkingskracht op vogels van diverse pluimage en is van-
wege haar levendige karakter een toeristische trekpleister van de eerste or-
de. Behalve op de grote hoeveelheid buitenlandse bezoekers die `Sodom en
Gomorra' met eigen ogen wil aanschouwen, kan dit gedeelte van de oude
binnenstad rekenen op een constante instroom van mensen die hier hun
(overvloedige) vrije tijd wensen te besteden. De Liesdelsluis vormt het cen-
trum van de drug/prostitutiescene, met ongedurig rondgaande en dralende
straatprostituees en hun (potentiële) klanten, maar ook met een aantal heren
op leeftijd, die, meer relaxed, urenlang op de brug rondhangen, af en toe
een babbeltje maken met een van de meisjes en genieten van de activiteiten
om hen heen.

Een paar bruggen verderop is het trefpunt van een groep alcoholisten.
Gewapend met flessen bier doorkruisen zij de buurt enige malen om stee-
vast bij lotgenoten op de Oudezijds Achterburgwal te eindigen. Voor een
gratis maaltijd kunnen zij terecht in de nabij gelegen mensa van het Leger
des Heils. Voor koffie, thee, warmte en rust staat het op de Kloveniersburg-
wal gevestigde St. Vincentiushuis - ook wel `de Kloof genoemd - garant.
Ook menige druggebruiker integreert deze faciliteiten in zijn/haar bestaan.

Aangezien in het Wallengebied en de Nieuwmarktbuurt sprake is van een
straatscene, zijn druggebruikers en -handelaren hier beter zichtbaar dan in
andere delen van de stad (met uitzondering van wellicht bepaalde buurten in
de Bijlmermeer). Aan het begin van de jaren tachtig lag dat anders: hard-
drugs werden toen hoofdzakelijk in cafés op de Zeedijk verkocht. Zoals o.a.
Van Gemert (1988) heeft beschreven, leidde het gestaag toenemen van het
aantal panden van waaruit gedeald werd, indertijd tot een dermate grote on-
rust bij de buurtbewoners en beleidmakers dat de laatsten het roer rigoureus
omgooiden. Verschillende cafés werden op last van de burgemeester dicht-
gespijkerd. De politie kreeg bij de bestrijding van de handel meer armslag
door uitbreiding van de Algemene Politie Verordening met een aantal spe-
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Kruising Zeedijk en Stormsteeg, het hart van de drugscene. Junkies, politie, bewoners en rond-
kijkers houden elkaar in de gaten.

ciaal op de Zeedijk e.o. gerichte artikelen: het messen-, samenscholings- en
'Dijkverbod'. Van gemeentewege werd bovendien het `Economisch Her-
stelplan Zeedijk' gepresenteerd. Dit plan voorzag in een grondige opknap-
beurt van een aantal panden en het aantrekken van geinteresseerde (kleine)
middenstanders, teneinde het imago van de `beruchtste' straat van Neder-
land grondig te verbeteren en de leefbaarheid in de buurt te vergroten.

De situatie op de Zeedijk is sinds deze ingrepen merkbaar veranderd. De
herstelwerkzaamheden aan de panden verkeren in een vergevorderd stadium
en een aantal middenstanders heeft de hen toebedeelde ruimte reeds in ge-
bruik genomen. De drughandel heeft zich na de sluiting van de verschillen-
de `heroine-cafés' weliswaar verplaatst naar de straat, maar het is niet lan-
ger de Zeedijk waar zich de meeste activiteiten van handelaren en gebrui-
kers afspelen. De meeste samenscholingen vinden tegenwoordig plaats in de
stegen rondom `de Dijk', zoals de Stormsteeg en de Molensteeg, en vooral
op de Gelderse Kade. Op de Zeedijk zelf is slechts nog plaats voor een
snelle transactie in het gedeelte dat wordt begrensd door de Stormsteeg aan
de ene kant en de Nieuwmarkt aan de andere zijde (de zgn. `Staart'), al ge-
beurt het steeds vaker dat de politie dit gedeelte hermetisch afgrendelt.

12 Dit verbod om zich gedurende een zekere periode (veelal twee weken) in een bepaald deel
van de binnenstad op te houden, is door de afdeling Rechtspraak van de Raad van State
bij uitspraak van 31 juli 1989 geschorst wegens strijdigheid met artikel 219 van de Ge-
meentewet.
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De beschrijving van de `scene' is onvolledig, omdat we tot dusverre slechts
de locaties vermeld hebben waar de (straat)handel in heroïne en cocaïne
plaatsvindt. Gebruikers die geïnteresseerd zijn in (grijze) methadon of psy-
chofarmaca vangen op deze plaatsen bot en dienen zich te begeven naar de
`pillenbrug'. Deze bijnaam, hoewel nog steeds gangbaar in de scene, herin-
nert aan oude tijden'3, want er wordt al enige jaren niet meer op een brug
in medicijnen gehandeld. De meeste transacties worden momenteel - vaak
al lopende - gesloten in de Oude Hoogstraat en op de kruising Kloveniers-
burgwal / Oude Hoogstraat. Van een vaste locatie voor de verkoop van pil-
len is weinig sprake meer.

Ligt het accent in de Damstraat en het verlengde daarvan dus vooral op
de pillenhandel, gedurende het zomerseizoen worden in dit gebied ook re-
gelmatig heroine en cocaine te koop aangeboden. De belangrijkste afnemers
zijn dan buitenlandse toeristen, die de sfeer in de omgeving van de Zeedijk
als te bedreigend ervaren. Omdat deze buitenlanders vaak geinteresseerd
zijn in de aanschaf van grotere hoeveelheden harddrugs, zij de weg niet
kennen in het circuit en bang zijn om 'getipt' (=belazerd en/of bestolen) te
worden, werpen vele autochtone gebruikers zich gedurende de zomermaan-
den met genoegen op als tussenpersoon of, zoals een onzer respondenten
het liever noemde, als makelaar.

5.2 De actoren in de scene en hun onderlinge verhoudingen

5.2.1 Interacties tussen gebruikers onderling

In het vorige hoofdstuk is opgemerkt dat een van de beloningen van het
drugsbestaan schuilt in het verwerven van aanzien. Deze geldingsdrang treft
men bij uitstek aan in de Amsterdamse straatscene. Gebruikers houden el-
kaar daar nauwlettend in de gaten en zoeken ter verhoging van het eigen
zelfbeeld immer naar een lager referentiepunt. Met name gebruikers die ui-
terlijke tekenen van verval vertonen, kunnen op de nodige kritiek rekenen
van collega-gebruikers. Typerend in dit verband was de moeite die menige
respondent zich getroostte om veldwerkers ervan te overtuigen dat men zelf
wel degelijk voldoende hygiëne in acht nam. Vooral Surinamers hechten
waarde aan een verzorgd uiterlijk: de verloederde levensstijl van blank-Ne-
derlandse gebruikers wordt in deze kring scherp afgekeurd.

Behalve het uiterlijk is taalgebruik een middel om je van anderen te on-
derscheiden. Sommige gebruikers bedienen zich van een intellectueel aan-
doend vocabulaire om te benadrukken dat zij meer in huis hebben dan de

13 De in de Damstraat gelegen brug over de Oudezijds Achterburgwal ging halverwege de
jaren tachtig door voor 'pillenbrug'. Met behulp van een door plaatselijke winkeliers inge-
huurde groep 'afsmijters' werd het gebruikers- en dealersgilde verdreven naar de brug
over de Oudezijds Voorburgwal. Ook hier werd door de naburige middenstand een beroep
gedaan op de 'afsmijters', zodat de pillenhandel nog verder in de richting van de Klove-
niersburgwal opschoof (zie Van Gemert (1988) voor een uitvoeriger beschrijving).
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gemiddelde `ordinaire junkie'. Zo vertelde een respondent triomfantelijk
dat hij tijdens een strafzaak met een doortimmerd juridisch pleidooi de leden
van de rechtbank voor zich had gewonnen; de straf die hem werd opgelegd,
zou als gevolg van zijn indrukwekkende optreden aanzienlijk lichter zijn
uitgevallen dan de straf die de officier van justitie voor ogen stond. Een an-
dere respondent droeg te pas en te onpas uit welke gerenommeerde kranten
en boeken hij zoal las.

De reputatie van sommige gebruikers komt tot uitdrukking in de bijnaam
waarmee ze zijn uitgerust. Een respondent vertelde bijvoorbeeld dat hij in
de scene werd genoemd naar een beest dat enerzijds te boek staat als soli-
tair, dat anderen niet zal lastig vallen en anderzijds respect geniet omdat
het niet met zich laat spotten.

Binnen de scene maakt men goede sier met een optreden voor de televi-
siecamera's of een bijdrage aan een perspublikatie. De aandacht van de na-
tionale en internationale media voor de drugproblematiek in de Amsterdam-
se binnenstad is groot en zeker wanneer er een financiële tegenprestatie in
het vooruitzicht wordt gesteld, zijn voldoende gebruikers tot deelname aan
een reportage bereid. Drie van onze respondenten wisten in een tijdsbestek
van twee jaar landelijke publiciteit te halen. De eerste deed van zich spreken
in een tv-documentaire over drugs. De tweede haalde ongewild de voorpagi-
na van `Vrij Nederland': dit opinieblad drukte een grote foto af, waarop
goed zichtbaar was dat de respondent in kwestie medicijnen aan het verko-
pen was. De derde ten slotte behoort tot de bekendste verslaafden van het
land, sinds hij in verschillende geïllustreerde bladen in woord en beeld uit-
gebreid aan bod kwam. Kort na zijn verschijning in een dergelijk weekblad
liep een van de veldwerkers hem tegen het lijf.

'Bouke vertelt vol trots, maar niet zonder ironie, dat hij recentelijk met een paar foto's,
waaronder een hele grote, in de geïllustreerde pers heeft gestaan, terwijl andere jon-
gens van de "Dijk" met veel kleinere plaatjes genoegen moesten nemen. Later zien we
dat Bouke op een van de foto's poseert met de spuit in zijn lijf. De fotograaf had hem
gevraagd toen hij in het speeltuintje op de Zeedijk een blikje bier aan het nuttigen was.
Bouke vond het allemaal best, zolang de fotograaf er maar iets voor overhad. Uitein-
delijk heeft het hem f 225 opgeleverd.'

De functie van straatdealer levert in de scene het nodige aanzien op. Voor-
waarde is dan wel dat men klanten niet met nep of al te vaak met drugs van
slechte kwaliteit opzadelt. Oudere gebruikers die al jaren in de scene bekend
staan, vormen vaak de meest geschikte, vertrouwenwekkende figuren. Daar-
naast zijn het vooral gebruikers van Surinaamse origine voor wie de klein-
schalige handel perspectief biedt. De handelslijnen lijken ten dele etnisch
georganiseerd. De straatmarkt sluit aan bij de Surinaamse straathoek- en
hosselcultuur.

Overigens valt er geen strikte scheiding aan te brengen tussen de scenes
van blanke en gekleurde gebruikers. Van een grote mate van onderling wan-
trouwen of animositeit tussen blank en zwart in het gebruikerscircuit hebben
wij weinig gemerkt. Relaties tussen blanke gebruiksters en Surinamers zijn
niet ongewoon; ook in de sfeer van het hosselen slaat Nederlands en Suri-
naams de handen wel eens ineen.
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Op de Gelderse kade zijn enkele kamerleden getuige van een deal tussen twee gebruikers.
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Er bestaan wel verschillen in de wijze waarop de etnische groepen het ver-
slavingsbestaan vormgeven. Conform de genoemde straathoekcultuur drom-
men Surinaamse gebruikers veel meer samen dan blanken. In Suriname is
het de gewoonte om de dagelijkse beslommeringen op straat te bespreken en
aan deze traditie wordt ook door menigeen in Nederland de hand gehouden.
Een factor die Surinamers bovendien samendrijft, is het - reeds in hoofd-
stuk 4 beschreven - mislukte acculturatieproces dat vrijwel al deze jongeren
in Nederland hebben doorgemaakt: men voelt zich ernstig teleurgesteld in
de samenleving alhier en zoekt steun bij lotgenoten. Om te voorkomen dat
men doorschiet in een junkiebestaan en om zich enigszins te kunnen verhef-
fen boven de blanke gebruikers beroept men zich vervolgens op `eigen' ge-
dragsregels: zo worden tekenen van verloedering verafschuwd en rust op
intraveneus gebruik een taboe. Tevens kan besmetting met het HIV-virus
ertoe leiden dat een gebruiker niet langer door zijn Surinaamse collega's
wordt geaccepteerd.

De grotere saamhorigheid onder Surinaamse gebruikers ziet men ook te-
rug in hun 'scoregedrag': veel vaker dan bij Nederlanders wordt beschikba-
re dope met anderen gedeeld. De relaties tussen blanken onderling zijn
meestal puur instrumenteel van aard: als er al gedeeld wordt, gebeurt dat
omdat men iemand iets verschuldigd is of rekent op een wederdienst.

Bovenstaande geeft al aan dat vooral onder blanke gebruikers banden met
lotgenoten vaak even gemakkelijk worden aangehaald als verbroken. Als het
van pas komt, maakt men gebruik van de diensten van een ander; wanneer
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de relatie niet langer functioneel is, laat men die ander weer moeiteloos val-
len. Ter illustratie van de wijze waarop gebruikers met elkaar omgaan, ves-
tigen we hier de aandacht op respondent Petrus, die het spel in de scene tot
in de perfectie beheerst. Gedurende de twee jaar dat het veldwerk in beslag
nam, wist hij menige gebruiker uit te buiten c.q. te belazeren. Onder zijn
`slachtoffers' bevond zich ook een aantal respondenten.

'Petrus en Cor lijken gezworen kameraden. Maandenlang zijn ze onafscheidelijk. Het
gonsde zelfs van de geruchten op de bus dat ze een stelletje zouden vormen, maar dat
hebben de heren niet op zich laten zitten: Cor heeft de verspreider van de geruchten
eens een lesje geleerd, dat hem nog lang zal heugen. Cor zit nu wel vast, overigens
voor een ander delict. Het verhaal gaat nu dat Petrus f 10.000 van Cor heeft opge-
maakt. Dat wordt nog wat als Cor weer op vrije voeten is.'

'Petrus heeft ruzie met zijn vroegere kompaan Cas. Beiden beweren nog geld van elkaar
te krijgen. Volgens enkele insiders is de versie van Cas de meest waarschijnlijke. Cas
is trouwens op eigen verzoek overgeplaatst naar een andere bus, omdat Petrus met ge-
weld dreigde.'

'Petrus ligt nu ook al weer overhoop met Geit-Jan. Die wilde wat afstand nemen van de
jongens van de bus, maar trof op een middag, zeer tegen zijn zin, Petrus, Albert en
Menke aan in het huis van zijn ouders. De pleuris brak uit toen Gert-Jan erachter
kwam dat Petrus kasten was ingedoken op zoek naar buit. Gert-Jan wilde, naar eigen
zeggen, Petrus doodslaan. Op de een of andere manier is het gezelschap in een weiland
terechtgekomen. Sommigen, en zeker Petrus, hadden stevig wat pillen geslikt. Petrus
liep te wankelen, zodat hij, toen hij van Menke een dreun kreeg, van een dijkje afrolde
en in een sloot terechtkwam. Gert-Jan: "Hij kwam zo voor mijn voeten voorbij drijven.
Ik had alleen maar mijn voet op hem hoeven te zetten om hem onder te duwen. Ik wil-
de dat wel en Albert ook wel, maar Menke was tegen. Toen hebben we hem maar
weer de sloot uit laten krabbelen".'

'Treze heeft al sinds geruime tijd een goed huisadres in de buurt. Toen ze daar gisteren
was, bleek ook Petrus aanwezig te zijn. Ze hadden wat geld bij elkaar gelegd en lekker
gebruikt toen Treze in de gaten kreeg dat Petrus in haar tas zat te snuffelen. Voordat
ze er iets tegen kon doen, had Petrus haar portemonnee te pakken en zette het op een
lopen. Treze zette nog wel de achtervolging in, maar verder dan een goede klets in het
gezicht van Petrus, waardoor de laatste zijn evenwicht verloor en van de trap rolde,
kwam het niet. Verlies: f 60 en een puntje bruin.'

Uit deze dagboeknotities kan worden opgemaakt dat het gebruik van fysiek
geweld bij wijze van repercussie geen ongewoon verschijnsel is in de scene.
Toch roepen gebruikers elkaar niet bij voortduring met geweld ter verant-
woording. Tot op zekere hoogte geldt het principe van geven en nemen in
de scene als een centrale norm. Men accepteert dat een ander hem een loer
draait, omdat men zich tenslotte zelf ook wel eens schuldig maakt aan be-
drog of oplichting. 'Belazeren en belazerd worden', is het adagium dat in
de scene opgeld doet. Pas wanneer bepaalde grenzen worden overschreden
- men dreigt bijvoorbeeld de naam te krijgen van een slappeling met wie
naar believen kan worden gesold - , moet soms een daad gesteld worden.

'Ik sta met Leo te praten op de "tippelbrug" als plotsklaps een gebruiker passeert aan
wie we geen van beiden een prettige herinnering bewaren. Deze jongen wist Leo name-
lijk een half jaar geleden leidingwater in plaats van vloeibare methadon in de maag te
splitsen, een incident dat uitmondde in een felle ruzie, waarbij Leo bedreigd werd met
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een mes. Ikzelf was lijfelijk aanwezig bij dit dispuut, zij het dat ik de gang van zaken
op een veilige afstand volgde. De gebruiker in kwestie heeft nu zo te zien een koekje
van eigen deeg gehad, want hij beweegt zich voort op krukken. Leo vertelt dat de "ge-
handicapte" aan iemand een paar gram "troep" had verkocht, waarna hij door het
"slachtoffer" en een paar van diens kornuiten getrakteerd werd op een behandeling met
een blok beton: niet bepaald zachtzinnig liet men dit gevaarte op de tenen van de nep-
dealer neerkomen.'

Zo nu en dan vinden opstootjes plaats tussen gebruikers onderling of tussen
een gebruiker en een dealer. Daarbij wordt bedreiging met steekwapens of
andere scherpe voorwerpen, zoals een gebroken fles, niet geschuwd, maar
tot het daadwerkelijk toebrengen van verwondingen komt het zelden. Een
enkeling heeft naar verluidt de beschikking over een revolver of pistool,
maar we hebben nooit iemand kunnen betrappen op bedreiging met, laat
staan gebruik van een vuurwapen. Regelmatig zagen respondenten er nogal
gehavend uit. In veel gevallen waren hun verwondingen echter niet te wijten
aan een afrekening binnen de scene, maar moest de oorzaak gevonden wor-
den in echtelijke twisten of andere gebeurtenissen in het `burgerbestaan'.
Zo werden drie respondenten hardhandig uit een tram verwijderd, nadat ze
- op waarschijnlijk provocerende wijze - de bestuurder te verstaan hadden
gegeven dat hij de deuren niet zo snel moest sluiten, omdat een oud vrouw-
tje nog wilde uitstappen. Verschillende vrouwelijke respondenten hadden
het zwaar te verduren bij hun partner en werden regelmatig bont en blauw
geslagen. Eén respondente toonde een veldwerker - tegen diens wil-een
keur aan brandwonden, een gevolg van een uit de hand gelopen ruzie met
haar echtgenoot, waarbij manlief haar enkele seconden tegen een hete ka-
chel had geduwd. Waren vrouwen dus meestal het slachtoffer van een mis-
handeling, in één geval lag de situatie omgekeerd: ditmaal moest een man
zich onder medische behandeling laten stellen, nadat hij bewerkt was met
de scherpe nagels van zijn heetgebakérde vriendin.

5.2.2 Interacties tussen gebruikers en politie-ambtenaren

De druggebruikers in de Amsterdamse binnenstad moeten vanwege de zicht-
baarheid van de straathandel voortdurend rekening houden met een mogelij-
ke interventie van politiezijde. Met name sinds de introductie van het zgn.
'Zomerplan` in april 1987 is de geuniformeerde surveillance sterk gei'nten-

14 Dit plan was van 1 april tot 1 oktober 1987 voor de eerste maal van kracht in district 2
van de Amsterdamse gemeentepolitie (in dit district zijn de wijkteams Wallen en Nieuwe-
zijds Voorburgwal actief en bevindt zich tevens het posthuis Nieuwmarkt). Doel van de
operatie was het creëren van een voor een ieder acceptabele mate van orde, rust en (rela-
tieve) veiligheid gedurende de zomer, om dit niveau vervolgens te consolideren. Aan de
politie werden enkele eenheden van de marechaussee toegevoegd, teneinde de surveillance
te kunnen intensiveren en meer aandacht te kunnen schenken aan de groepen die in het
district voor de meeste overlast zorgden. Was er in 1987 nog sprake van een experiment,
thans lijkt de korpssterkte dusdanig op peil gebracht te zijn dat het Wallengebied en om-
geving voortdurend verzekerd is van een in groten getale aanwezige politie.
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siveerd. Daarnaast zijn er ook regelmatig zgn. `stillen' - dat wil zeggen
politie in burgerkledij -werkzaam in het gebied en beschikt de politie over
een aantal strategisch opgestelde uitkijkposten. Zoals ook Verbraeck (1988)
constateert, heeft de nadrukkelijkere aanwezigheid van de politie op straat
geleid tot een grotere mobiliteit onder gebruikers en handelaren. Transacties
kunnen nog slechts zelden in alle rust gesloten worden, want elk moment
kan de politie ten tonele verschijnen. De voortdurend in beweging zijnde
gebruikersschare, op een afstand gevolgd door enkele dienders, levert voor
de geïnteresseerde toeschouwer een fascinerend beeld op.

`Vanuit de apotheek op de hoek van de Gelderse Kade en de Stormsteeg, waar ik enkele
afspraken probeer te maken met potentiële respondenten, heb ik een uitstekend zicht op
een van de interessantste verzamelplaatsen van kleine dealers en gebruikers. Buiten de-
ze apotheek vindt namelijk een schimmig spel plaats tussen gebruikers en dealers ener-
zijds en patrouillerende agenten anderzijds. Staat op het ene moment een hele meute
druk gebarend over de prijs van de koopwaar te onderhandelen, tien seconden later is
iedereen als een haas verdwenen wanneer van twee verschillende kanten een viertal
agenten arriveert. Gedurende een minuut of vijf houden deze functionarissen het be-
wuste kruispunt bezet, om vervolgens in twee koppels weer uiteen te gaan. Niet lang
na hun vertrek keren de eerste gebruikers terug en is het spel weer op de wagen. Na
verloop van tijd nadert de politie nog maar eens een keer en schuift het gehele gezel-
schap 100 m verder op, enz.'

Deze observatie maakt duidelijk dat gebruikers en dealers in het vacuum
duiken dat de vertrekkende politie achterlaat. De drugspopulatie en de poli-
tie schuiven als het ware achter elkaar door de scene en voeren, zoals Van
Gemert (1988) en Verbraeck (1988) het genoemd hebben, een waar kat-en-
muisspel op. Beide partijen houden elkaar argwanend in de gaten, waarbij
het vooral voor de participanten in het drugcircuit zaak is om onmiddellijk
van de tijdelijke afwezigheid van de opponent te profiteren. Met name op
de momenten dat de wisseling van (politie)dienst plaatsvindt, bereikt de acti-
viteit op straat een hoogtepunt. Op vele plaatsen -vaak op kruispunten van
straten, zodat men zich bij onraad in diverse richtingen uit de voeten kan
maken - vinden dan transacties plaats.

Als gevolg van het `keep moving'-systeem dat de politie hanteert en de
wijze waarop de drugs in de omgeving van de Zeedijk te koop worden aan-
geboden-de straatheroïne en -cocaïne zijn verpakt in dichtgesmolten 'bol-
letjes' cellofaan - , zijn de mogelijkheden voor de gebruikers om het ge-
kochte op kwaliteit te testen beperkt. De kans om een kat in de zak te kopen
is levensgroot aanwezig en het gros van de op straat kopende gebruikers
gaat dan ook vroeg of laat een keer het schip in: ze kopen stophoest, fijn-
gestampte kattebakkorrels, maagzout of lidocaïne13 in de veronderstelling
heroine of cocaine te bemachtigen. Wil men deze onzekerheid ontlopen, dan
is een betrouwbaar huisadres hèt geschikte alternatief. Hier kan men de

Lidocaïne heeft iets weg van cocaïne, in de zin dat beide middelen een licht verdovend ef-
fect teweegbrengen wanneer een kleine hoeveelheid op het tandvlees of de tong wordt ge-
wreven. Verder gaat elke vergelijking tussen deze stoffen mank.



De Amsterdamse drugscene 89

drugs proeven alvorens tot de aankoop ervan over te gaan en eventueel in
alle rust gebruiken.

Richt de surveillancedienst zich vooral op het handhaven van de open-
bare orde en het beperken van de overlast in de buurt, de politie in burger
houdt zich primair bezig met het opsporen van strafbare feiten. Haar aan-
wezigheid in de scene dwingt de betrokkenen bij de straathandel tot een nog
grotere oplettendheid. Enige jaren terug was het - zelfs voor een buiten-
staander-tamelijk eenvoudig deze `vermomde' tegenstanders te ontmaske-
ren, aangezien de bewuste politiefunctionarissen zich indertijd wel erg op-
zichtig door de scene bewogen: zo lag de kleding - een al te schone spijker-
broek, iets te nieuwe gympies en een kort jack -wel erg voor de hand en
verplaatste men zich geregeld op een - voor Amsterdamse begrippen - veel
te goed geoutilleerde (dienst)fiets. Tegenwoordig leggen de `stillen' wat hun
presentatie betreft iets meer fantasie aan de dag en dientengevolge zijn zij
voor de argeloze toeschouwer moeilijker te herkennen. Zo waren enkele
veldwerkers er getuige van hoe twee als toeristen uitgedoste-Bermuda,
fantasie-overhemd-politiefunctionarissen een kleine dealer in de boeien
sloegen. De routinier in het drugcircuit zal zich door dergelijke typen echter
niet zo snel laten verrassen. Een van deze routiniers is Willem.

Willem behoort tot de categorie gebruikers die zich hebben aangeleerd zowel de goten
en het straatoppervlak als achterop- en tegemoetkomende wandelaars nauwkeurig te
screenen op significantie voor het drugsbestaan. In de waardering van de diverse men-
sen die hij op straat tegenkomt, legt hij een zekere volgorde aan. In de eerste plaats is
het belangrijk om vast te stellen of de betrokkenen tot de 'burgerpot' behoren. Hij zegt
'stillen' al op geruime afstand te herkennen. Ze zien er te sportief en vooral te schoon
uit. Ze bewegen zich voort met de vanzelfsprekende dominantie c.q. arrogantie die ei-
gen is aan mensen die de macht hebben en dat ook willen weten. Midden op straat lo-
pen en geen stap opzij gaan voor anderen, de armen los afhangend langs het lijf, klaar
om actie te ondernemen. Behalve ten aanzien van het ontmaskeren van agenten in bur-
ger heeft Willem een fijne neus ontwikkeld voor potentiële afnemers van zijn handels-
waar of voor mensen van wie hij op een andere manier beter kan worden. Ten slotte
zijn er de voorbijgangers die hem onverschillig laten: de buurtbewoners, sightseers en
passanten. Willem zegt dat succes in de scene verzekerd is naarmate je instinct beter is
ontwikkeld en je de mensen sneller in de juiste categorie weet te plaatsen.

Ten slotte zijn er de waarnemingsposten. Deze zijn ingericht op diverse lo-
caties binnen het gebruikersterritoir en staan via de portofoon in contact met
de straatteams. Op deze manier zijn heel wat nietsvermoedende kleine dea-
lers gepakt. Tijdens het veldwerk liep er, volgens de politie, ten minste één
gebruiker rond die er rotsvast van overtuigd was dat in de glasbak op de
Zeedijk zo'n waarnemingspost was ingericht. Na zijn arrestatie toonde hij
zich verbaasd dat hij gepakt was: hij had niemand van de politie gezien, zo
betoogde hij. De betrokken agent deelde hem mede dat hij vanuit de glas-
bak - die in twee compartimenten zou zijn ingedeeld - gezien was. Na zijn
vrijlating werd hij herhaaldelijk gesignaleerd bij die glasbak. Beurtelings
turend en roepend in de kokers; eenmaal zelfs stak hij zijn arm erin om te
controleren of de dienders er nog waren.

Het behoeft geen betoog dat de politie als instituut, gezien de taken die
zij behoort te vervullen, niet op veel sympathie van gebruikers en dealers
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hoeft te rekenen. Daarmee is echter nog niets gezegd over de interacties tus-
sen individuele agenten en gebruikers. Zo staat een aantal agenten bij het
gebruikersgilde te boek als vriendelijk en voorkomend, als typen met wie
het leuk is om zo nu en dan een babbeltje te maken. Een van onze meest ex-
traverte respondenten ramde bijvoorbeeld regelmatig de in haar ogen sym-
pathieke agenten joviaal op de schouder en bestempelde hen steevast als
'brokken'. De politiemensen op hun beurt reageerden met een minzame
glimlach of een ander afstandelijk, maar niet onvriendelijk gebaar.

Zolang het om agenten gaat met wie men iets op heeft, klinkt zowaar
wel eens iets van begrip door voor de moeilijke taak waarmee deze mensen
in de binnenstad zijn opgezadeld.

`Die jongens en meiden moeten op een bepaald moment toch ook stapeldol worden. Het
is dweilen met de kraan open en je moet aardig gefrustreerd raken als je ergens mee
bezig bent en je weet dat je het probleem niet op kunt lossen. En wat krijgen ze er nou
helemaal voor betaald?'

Geen enkel inlevingsvermogen bestaat er voor de problemen van politie-
mensen die zich onderscheiden in irritant en provocerend gedrag. Zo zijn
agenten die er de gewoonte van hebben gemaakt om inbeslaggenomen drugs
in het water van de grachten te gooien, bijzonder ongeliefd. De meesten
nemen de aangetroffen middelen in beslag. Enkele malen zagen we zelfs
dat agenten de gevonden drugs weer teruggaven aan de gefouilleerde ge-
bruikers of de middelen op een dusdanige manier weggooiden dat de gebrui-
kers slechts hoefden te bukken om zich er weer meester van te maken. Ook
de `stillen' zijn allesbehalve populair, al heeft dit laatste meer te maken met
de angst om tegen de lamp te lopen. Een politieman in burger die ten tijde
van het veldwerk de nodige vrees inboezemde, was `Blondje'. De man die
met deze bijnaam was uitgerust, stond niet zozeer bekend om zijn hardheid,
maar om zijn feilloze instinct: altijd wist hij wie wat bij zich had en bij een
eventuele aanhouding hoefde niemand zich illusies te maken, `Blondje' zou
het immers wel vinden.

Tijdens interacties met politiefunctionarissen vallen ook wel eens rake
klappen. Respondenten rapporteerden meer dan eens dat zij bij een aanhou-
ding of gedurende het verblijf op het bureau door agenten gemolesteerd
waren.

`Maurits stormt de bus binnen en zijn gezicht staat op onweer. Hij vertelt aan een ieder
die het horen wil dat hij niet alleen op heterdaad is betrapt door de politie bij het ple-
gen van een diefstal, maar dat de dienstdoende agenten tevens zijn bril van zijn neus
hebben geslagen, waardoor het ding gebroken is. De overige gebruikers beginnen Mau-
rits onmiddellijk te sarren. Als iemand opmerkt dat Maurits toch wel weet dat stelen
bij de wet verboden is, is voor de laatste de maat vol en ziedend verlaat hij de bus.'

Natuurlijk konden de veldwerkers dergelijke verhalen niet op hun waar-
heidsgehalte controleren. Afgaande op onze observaties gedroegen de opera-
tionele politiefunctionarissen zich, op enkele door ons geobserveerde inci-
denten na, correct. In enkele gevallen bleek de wapenstok losjes in de hand
te liggen. In een ander geval zagen we hoe de politie schijnbaar zonder spe-
ciale noodzaak een samenscholing door een furieuze politiehond liet verja-
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gen. Slechts incidenteel ging men daadwerkelijk over de schreef, zoals in
het volgende voorval.

'Twee agenten te paard stormen in op een groepje gebruikers dat niets onwettigers of
ordeverstorenders lijkt te doen dan op de bankjes van de Nieuwmarkt te zitten knikke-
bollen. Men geniet van de zonneschijn en van de onder handbereik staande halve liters
bier. De verontwaardiging onder de gebruikers over dit politie-ingrijpen is dan ook
groot. Bovendien achten twee, te voet surveillerende politiemensen het kennelijk nood-
zakelijk om hun collega's bij te springen en een paar tikken uit te delen met de lange
lat. Scheldend en tierend verplaatst de meute zich in de richting van de "pillenbrug".'

5.2.3 Interacties tussen gebruikers en publiek

Behalve met de politie hebben de druggebruikers in hun `natuurlijk territoir'
te maken met de mensen die in dit gebied woonachtig zijn of er economi-
sche belangen hebben. De overlast die deze groepen van de aanwezigheid
van de drugspopulatie ondervinden, is niet gering. Zo zijn de samenscholin-
gen van gebruikers voor de deur van woning of winkel velen een doorn in
het oog. Tevens vormt de luide toon waarop door gebruikers en dealers ge-
communiceerd wordt, een bron van irritatie. Ook 's nachts laten zij zich
verbaal niet onbetuigd, hetgeen een aanslag betekent op de nachtrust van
menige buurtbewoner. De gevoelens van onbehagen worden versterkt door
de aanblik van slapende of gebruikende verslaafden in portieken of stegen;
de daar somtijds achtergelaten vuile spuiten zijn een extra punt van zorg.

Ondanks het gevoel ernstig in de privacy belemmerd te worden, gaan
slechts weinig buurtbewoners de directe confrontatie aan met de gebruikers.
In zekere zin is er sprake van een `gewapende vrede' tussen beide groepen.
Zoals ook Koster (1987) constateert, vertonen de meeste bewoners een ge-
dragspatroon dat het beste valt te typeren als het zoveel mogelijk vermijden
van de gebruikerspopulatie en het zo goed mogelijk beveiligen van huis en
haard. Hoge hekken moeten de toegang van gebruikers tot de eigen woning
- en in een enkel geval zelfs tot hele stegen-zien te voorkomen en op
verschillende plaatsen zijn borden bevestigd waarop gebruikers worden aan-
gemaand hun heil elders te zoeken. Een klein deel van de lokale bevolking
onderhoudt een warmere relatie met de gebruikers, in de zin dat zij wel
eens een gesprek aanknopen en/of een gebruiker vragen een klusje voor
hen op te knappen (bijvoorbeeld boodschappen doen). De gebruikers in
kwestie zijn vrijwel zonder uitzondering blank; contacten tussen de bevol-
king en de Surinaamse gebruikerspopulatie zijn uiterst zeldzaam.

Het is opmerkelijk dat van degenen die de overlast in de buurt actief wil-
len bestrijden, het merendeel afkomstig is uit de horeca- of middenstands-
wereld. Een van die middenstanders werd ten tijde van het veldwerk aange-
duid als de 'Nachtburgemeester van de Nieuwmarkt', een bijnaam die deze
man dankte aan zijn gewoonte om in de vroege ochtenduren de buurt te ver-
lossen van op straat slapende gebruikers en zwervers.

Niet alle neringdoenden ondervinden overigens alleen maar hinder van
de gebruikerspopulatie. Sommigen hebben zelfs baat bij de aanwezigheid
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van de verslaafden. Zo heeft een aantal winkeliers een nieuwe inkomsten-
bron aangeboord door vla en ander vloeibaar voedsel in het assortiment op
te nemen. Hiermee bedienen zij de gebruikers op hun wenken, want zuivel-
produkten waaraan de nodige zoetstoffen en suikers zijn toegevoegd, zijn
zeer gewild. Een andere mogelijkheid om te profiteren van de aanwezigheid
van druggebruikers biedt de verkoop van de voor hen van belang zijnde
parafernalia: van ten minste twee middenstanders is bekend dat zij aan de
afzet van op maat gebrachte gebruikersporties aluminiumfolie, ammoniak,
citroensap en andere attributen een lucratieve handel hebben. Een andere
winkelier stelt aan sommige gebruikers tegen betaling de opslagruimte van
zijn zaak als `shooting-gallery' ter beschikking. Lucratiever, maar iets ris-
kanter, want het gaat hier om criminaliteit, is het opkopen van door gebrui-
kers gestolen goederen. Gedurende het veldwerk bleek dat de bedrijfsleiding
in een paar etablissementen zich met enige regelmaat schuldig maakte aan
heling.

5.3 Slotopmerkingen

Voor een deel van de Amsterdamse druggebruikers bestaat het leven uit tel-
kens wederkerende korte cycli van inkomsten verwerven (in natura of geld),
drugs kopen en drugs gebruiken. Deze gebruikers zijn vrijwel dagelijks in
de Amsterdamse binnenstad te vinden en leiden daar een uiterst hectisch
bestaan. Zij zijn voortdurend in de weer met het zoeken naar klanten, goede
dope of naar mogelijkheden om geld te maken. Bovendien moet de in groten
getale aanwezige politie worden ontlopen. Het drugsbestaan is voor deze
actievere deelnemers meer dan een dagtaak. Het best werd dit onder woor-
den gebracht door respondent Hugo, die op de opmerking van een veldwer-
ker om op een bankje eens lekker van de zon te gaan genieten, als volgt
reageerde: `Maar daar hebben wij toch helemaal geen tijd voor'.

Een ander deel van de gebruikende populatie leidt een rustiger bestaan
en verschijnt slechts zelden in de scene om inkopen te doen. Niettemin
moeten ook deze gebruikers zich economisch staande zien te houden. De
technieken en middelen die daartoe worden aangewend, vertonen een grote-
re verscheidenheid. Niet alleen illegale en semi-illegale activiteiten, ook
meer conventionele manieren staan tot hun beschikking.
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In het voorgaande zijn de uiteenlopende percepties beschreven die drugge-
bruikers soms hebben van hun manier van leven. Wordt de ene groep ge-
bruikers als door een magneet aangetrokken door het hectische `verslavings-
bestaan', voor anderen is een dergelijk levensstijl niet (langer) aantrekke-
lijk. De verschillende manieren waarop vorm wordt gegeven aan het drugs-
bestaan, zien we ook terug in de wijzen waarop gebruikers inkomsten ver-
werven en vervolgens weer besteden. In dit en het volgende hoofdstuk staat
het economische handelen centraal.

Allereerst richten we ons op de uiteenlopende manieren om inkomsten te
genereren. Gezien de vraagstelling van dit onderzoek wordt de rol die cri-
minaliteit in dit geheel speelt, geaccentueerd. Bij de beschrijving van de
verschillende inkomstenbronnen in paragraaf 6.1 zullen echter ook (semi-)
legale manieren van inkomensverwerving de revue passeren. In paragraaf
6.2 wordt in een cijfermatig overzicht het belang van de verschillende in-
komstenbronnen tegen elkaar afgewogen. Tevens wordt daar een aantal de-
licten nauwkeuriger onder de loep genomen, worden de resultaten afgezet
tegen enkele andere studies en wordt bekeken in hoeverre perioden van ab-
stinentie hun weerslag hebben op de aan drugs gerelateerde criminaliteit. In
paragraaf 6.3 wordt een typologie ontwikkeld op basis van prevalente bron-
nen van inkomsten.

In hoofdstuk 7 komen de uitgavenpatronen aan de orde, waarbij speciale
aandacht uitgaat naar het middelengebruik.

6.1 Manieren van inkomensverwerving

6.1.1 De sociale zekerheid

Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid draagt er zorg voor dat Ne-
derlanders en andere (legale) ingezetenen die niet in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien, een uitkering ontvangen die hen in staat moet stellen te
leven. Gebruikers van harddrugs zijn hiervan niet uitgesloten. Ruim 85%
van de respondenten heeft een uitkering. Voor een volwassen individu lag
de grens in de jaren dat dit onderzoek duurde, op ongeveer f 1050 per
maand. De meesten krijgen een uitkering op grond van de Algemene Bij-
standswet, anderen via de WAO, AAW, RWW, enz. Het merendeel ont-
vangt de uitkering eenmaal per maand via de Sociale Dienst. De verleidin-
gen die samenhangen met het bezit van een dergelijke geldsom, kunnen
slechts door enkelen worden weerstaan. Het gevolg is dat veel gebruikers
met dit geld op zak zich enkele dagen lang helemaal onderdompelen in de



94 Hoofdstuk 6

scene. Even berooid als voorheen komen zij weer boven en hervatten de
oude routine. Sommigen hebben hier genoeg van en laten hun uitkering be-
heren door de Stichting Uitkeringsbeheer (SUB). Deze stichting zorgt er-
voor dat bijvoorbeeld de huur en het GEB worden betaald. Veel responden-
ten hebben hun schulden laten saneren door de Sociale Dienst, zodat een
lager bedrag om te besteden overblijft. Dit restant kan in wekelijkse gelijke
porties als zakgeld worden opgehaald bij de SUB. Op deze manier wordt
gepoogd de geldstroom van verslaafden met een uitkering enigszins te kana-
liseren, en daarmee ook hun bestaan te normaliseren. Ondanks deze voor-
zieningen is de omvang van de uitkering in veel gevallen niet voldoende om
de maandelijkse uitgaven te bekostigen. Een deel van de gebruikers neemt
daarom zijn toevlucht tot andere manieren van inkomensverwerving. Een
van die manieren betreft de verwervingseriminaliteit.

6.1.2 Verwervingscriminaliteit

Bij vele beschouwingen omtrent verslaving aan harddrugs staat de verwer-
vingscriminaliteit centraal. In hoofdstuk 3 hebben we-via een literatuur-
overzicht - vastgesteld dat harddruggebruikers als groep aanmerkelijk meer
crimineel gedrag vertonen dan niet-gebruikers. De verwervingscriminaliteit
van harddrugverslaafden vertoont een grote diversiteit. Velen zijn gespecia-
liseerd in een bepaalde vorm ervan. Zo kunnen we bijvoorbeeld twee ge-
bruiksters van rond de vijfentwintig jaar op de Wallen aantreffen die de be-
stellingen opnemen van een aantal raamprostituées. Met pen en papier gaan
zij langs de ramen en noteren de wensen. Het zal in verband met het beroep
van de klanten geen verbazing wekken dat het hier vaak om luxelingerie
gaat: 'ik wil net zulke kousen als zij van hiernaast' of `een leuk rood kanten
setje, met BH, slipje en jarretelgordeltje'. Met de nauwkeurig omschreven
bestellingen gaan de twee op pad om voornamelijk in de Bijenkorf hun slag
te slaan; ze doen dit meermalen per dag. Niet alleen prostituées horen tot
de klantenkring van deze winkeldievegges. Ook onder bezoekers van plaat-
selijke kroegen en koffiehuizen, op verjaardagsfeestjes van familieleden en
onder medebewoners worden cliënten geworven of bestellingen opgenomen.
Gestolen goederen worden dus meestal gemakkelijk weer afgezet. CD's,
elektrische apparaten, kleding, sterke drank en levensmiddelen zijn voor-
beelden van courante waar. Een respondente meldde dat haar kruidenier op
de hoek vaste afnemer was - tegen een vaste prijs - van de pakken koffie
die zij bij het grootwinkelbedrijf stal. Een ander voorbeeld betreft het auto-
reparatiebedrijf dat ongezien en ook weer tegen een vaste prijs het dagelijk-
se aantal autoradio's kocht dat een tweetal respondenten aanbood. De notie
dat het helen van goederen een geisoleerd fenomeen is dat zich beperkt tot
een relatief kleine groep professionals, is weliswaar een geruststellende,
maar staat ver af van de dagelijkse werkelijkheid. In feite"vinden de goede-
ren die de verafschuwde junkie steelt, gewillig hun weg naar de informele
economie van de conventionele en respectabele grootsteedse burgers.
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Winkeldiefstal (met name bij de grootwinkelbedrijven) is het meest voorko-
mende misdrijf. De gebruiker rationaliseert zijn keuze voor de Hema,
V&D, de Bijenkorf e.a. met de opmerking dat deze bedrijven zeer rijk zijn
en dat het toch van de grote hoop gaat. Vaker zullen andere motieven een
rol spelen: het is wat makkelijker in deze bedrijven, omdat je anoniemer
bent, de keuze is groter, je kunt gemakkelijker wegkomen e.d. Het is over
het algemeen een specialiteit van gebruikers die dankzij hun verzorgde ui-
terlijk, met relatief weinig risico hun slag kunnen slaan. Autokraken behoort
ook tot de specialiteiten. Hoewel de gemiddelde burger al gauw geneigd is
de schuld voor het stelen van zijn autoradio bij verslaafden te leggen, is dit
delict bij hen niet zo populair als wordt aangenomen. Uit de gegevens blijkt
dat slechts tien respondenten (7%) zich met regelmaat schuldig maken aan
deze vorm van diefstal. Een soortgelijk resultaat werd gevonden in een on-
derzoek in de gemeente Eindhoven (Bureau regionaal coordinator voorko-
ming misdrijven, 1985): onder 71 daders van auto-inbraken werden 21
druggebruikers aangetroffen. Bij slechts 10% van deze delicten werd drug-
gebruik als motief opgegeven, veel vaker werden `uitgaan', `luxe-uitgaven'
en `gokken' genoemd. Het kraken van auto's is een risicovolle bezigheid en
vereist een zekere koelbloedig- en handigheid. Verschillende methoden wor-
den gehanteerd om zich toegang tot de auto te verschaffen. De voor de eige-
naar minst schadevolle werkwijze behelst het ontgrendelen van het slot via
de rubber afdichtingsstrip van het raam. Wat vaker voorkomt, is het force-
ren van het slot met een schaar. Meer schade wordt berokkend als gebruik
wordt gemaakt van een centerpoint, hamer of porseleinen scherven van
stukgegooide bougies of zekeringen. Met een sterk elastiek of katapult
wordt een scherf van enige afstand tegen het raampje geschoten. Door de
scherpte van de scherf versplintert het raam. De dader kan op afstand af-
wachten of zijn gedrag opgevallen is en vervolgens z'n slag slaan.

Een andere specialiteit vormt het stelen en vervalsen van cheques. Dit
laatste is niet voor iedereen weggelegd en de vervalser ontleent aan zijn
specialisme dan ook een zekere status onder medegebruikers. In de eerste
plaats dient degene die de vervalste cheques int, geen achterdocht op te
wekken bij de loketbeambte. Dat wil zeggen dat het een gebruiker moet zijn
die er goed verzorgd uitziet en ver staat van het stereotype beeld dat be-
staat van de verslaafde. Daarnaast moet hij beschikken over een flinke dosis
zelfvertrouwen die er zorg voor draagt dat zijn gedrag dezelfde vanzelfspre-
kendheid uitstraalt als de bonafide klant van het postkantoor of de bank.
Men kan op diverse manieren aan pakketjes girobetaalkaarten of bankche-
ques komen. Voordat de PTT ertoe overging de girobetaalkaarten op het
postkantoor af te laten halen, was het `hengelen' in brievenbussen een be-
kende methode. Ook werden de fietstassen van de postbode toen regelmatig
aan een grondige inspectie onderworpen. Deze werkwijzen leiden thans al-
leen nog in de provincie een kwijnend bestaan. Men bemachtigt de cheques
tegenwoordig via diefstal van portefeuilles/tasjes, al bedient een enkeling
zich nog van arglistiger tactieken. Zo simuleerde een respondent in nauwe
samenwerking met een kameraad de diefstal van een pakketje girobetaal-
kaarten. De vriend stelde zijn kaarten ter beschikking, liet deze innen door
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de bewuste respondent en deed vervolgens aangifte van diefstal, waardoor
hij recht kreeg op een aanzienlijke schadevergoeding. Soms kan men bij dit
soort praktijken op hulp van binnenuit de organisatie rekenen. In (ten min-
ste) één geval bleek een (overigens niet-gebruikende) ambtenaar van een
postkantoor in de hoofdstad bereid om tegen betaling na te gaan of de ge-
stolen cheques al als zodanig geregistreerd stonden.

Mocht de dief niet bereid of in staat zijn de cheques zelf te verzilveren,
dan zijn er genoeg wegen beschikbaar om ze te slijten. De opbrengst ligt
dan wel veel lager. Voor een pakketje cheques wordt, afhankelijk van het
aanbod, ongeveer f 200 betaald. In de scene is op ruime schaal bekend wel-
ke (horeca)gelegenheden er een gewoonte van maken om cheques af te ne-
men. Een veldwerker van dit onderzoek was er meermaals getuige van dat
dergelijke transacties plaatsvonden in de kelder van een koffieshop annex
broodjeszaak: de heler nam, gezeten achter een formica tafeltje, de buit in
ontvangst. Over de prijs werd niet onderhandeld, blijkbaar wisten de klan-
ten van tevoren welke prijs ze konden verwachten. Naast het zelf stelen van
cheques worden gebruikers ook ingeschakeld bij het verzilveren van niet
door hen gestolen waardepapieren. Zij krijgen dan een pakketje cheques
toegewezen om deze in baar geld om te zetten. Vaak bezoeken zij hiervoor
bankfilialen en postkantoren verspreid over de hele stad. Soms begeven zij
zich daarvoor zelfs buiten de stadsgrenzen.

Sommige gebruikers helen zelf. Meestal is dit het geval wanneer de dief
niet goed weet waar hij zijn gestolen waar kwijt moet. De helende gebruiker
neemt - vanzelfsprekend voor een luttel bedrag - de handel over en ver-
koopt het weer via de hem bekende kanalen.

Een andere groep meent dat de brutalen de halve wereld hebben. Zij lo-
pen `gewoon' kantoorgebouwen en andere gemakkelijk toegankelijke loca-
ties binnen en maken zich met een deel van de draagbare inventaris uit de
voeten. Ook voor hen geldt dat ze het aureool van de gewiekste en de
onvervaarde hebben. Er wordt met enig ontzag naar hen opgekeken en on-
der gebruikers ontwikkelt zich langzamerhand een hele mythologie van
sterke verhalen rond spectaculaire acties; onafhankelijk van de vraag of ze
succesvol zijn of niet.

Over Johan gaat het verhaal - een verhaal dat hij zelf met graagte bevestigd - dat hij
ooit een poging gedaan heeft een brandkast te kraken. Toen hem daarvoor de gereed-
schappen bleken te ontbreken, besloot hij de brandkast op z'n rug mee naar huis te ne-
men om het karwei in alle rust af te maken. De afstand naar huis was te groot om te
lopen en dus besloot hij gebruik te maken van het openbaar vervoer. Overmand door
vermoeidheid is hij in de tram in slaap gevallen. Hij werd gewekt door de politie, die
gewaarschuwd was door de achterdochtige bestuurder.

De voornoemde misdrijven hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat
direct contact met het slachtoffer achterwege blijft. Kwaadaardiger en soms
ook gepaard gaande met geweld zijn de misdrijven waarbij dit contact wel
bestaat. Een van die situaties kan ontstaan bij het bezoek aan een heroine-
prostituée. Over het algemeen verloopt dit kortstondige contact volgens de
lijnen der verwachting. Soms echter maakt de prostituée gebruik van de
kwetsbaarheid van de klant: berekenend wacht zij op het moment dat de
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klant zijn broek op de enkels laat zakken om zich vervolgens met de porte-
feuille uit de voeten te maken. Ook komt het voor dat de prostituée als eis
stelt dat de klant zich eerst doucht. Zij doorzoekt z'n kleren, en werpt zo-
wel de sleutels als het adres van de klant het raam uit, waarop de klaar-
staande partner zich uit voeten maakt om te zien of het betreffende adres in
de nabijheid is en zich, bij afwezigheid van de mannelijke bewoner, leent
voor een forse financiële of materiële aderlating. De prostituée zorgt ervoor
dat haar diensten zo aantrekkelijk zijn voorgesteld dat de kamer voor lange-
re tijd gehuurd wordt, zodat de partner de sleutels en papieren terug kan
brengen voordat aan de sessie een einde komt.

Straatroof wordt relatief weinig gerapporteerd door de respondenten en
zeker straatroof waarbij geweld wordt toegepast. Niettemin komt het voor.
Soms gaan gebruikers met het vooropgezette doel op pad om iemand te be-
roven, vaker gebeurt het in een opwelling en als de gelegenheid zich toeval-
lig voordoet: een dronken cafébezoeker die er welgesteld uitziet, wordt om
de tijd gevraagd teneinde na te gaan of het horloge van een gewild merk is;
een passant die in een moment van onachtzaamheid laat blijken in zijn
borstzak wat papiergeld te hebben; een klant van een prostituée die op de
stoep van het hotel van zijn papiergeld wordt ontdaan.

Van evenveel creativiteit getuigt de respondent die er een gewoonte van
maakte om in de grote steden pastoraal werkers te bezoeken. Hij had een
meelijwekkend verhaal voorbereid over de situatie waarin hij geheel buiten
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zijn schuld terecht was gekomen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat hij
er met een financiële bijdrage weer helemaal bovenop zou kunnen komen.
Natuurlijk ging het onveranderlijk om een lening die hij vanzelfsprekend
weer terug zou betalen zodra het hem weer wat meer voor de wind ging.
Vaak slaagde hij erin op deze manier flink wat geld los te peuteren.

De bezigheden van de hierboven opgevoerde delictplegers kennen alle
een zekere rudimentaire organisatiegraad. Over het algemeen gaan gebrui-
kers niet op deze manier te werk. De meeste criminele gebruikers zijn op-
portunistisch en slaan toe wanneer ze daartoe de kans schoon zien: een
openstaande deur, een niet afgesloten auto of fiets, dronken stappers, slech-
te beveiliging in winkels. De verdienste is meestal gering en de gebruikers
gaan soms meer keren per dag op pad. Een enkele keer slechts is een gro-
tere buit hun deel, zoals een van onze respondenten die bij het meenemen
van een attachékoffertje uit de metro het geluk had daarin f 10.000 aan te
treffen.

6.1.3 De markt van wit en bruin

Menig passant op de Amsterdamse Zeedijk of de parallel daaraan lopende
Gelderse Kade krijgt in het voorbijgaan van een gebruiker tersluiks de vraag
toegesist of hij wellicht geinteresseerd is in `wit', `bruin' of `allebei'. `Je
mag proeven', wordt er bij enige aarzeling van de potentiële klant steevast
aan toegevoegd. Soms beperkt de gebruiker zich met deze vraag niet uitslui-
tend tot de onconventioneel ogende wandelaar, maar schept hij er genoegen
in ook eerzame, oudere dames deze vraag onverwacht in het oor te fluiste-
ren, hen daarmee de stuipen op het lijf jagend. De argeloze passant denkt
wellicht dat hij per abuis op een standwerkersconcours van de Verenigde
Bakkersbedrijven verzeild is geraakt, maar niets is minder waar. `Wit en
bruin' zijn versluierende, snel uit te spreken benamingen voor respectieve-
lijk cocaïne en heroine.
. Binnen het tamelijk scherp afgebakende territoir van druggebruikers
vindt een groot deel van de straathandel in drugs plaats. Deze straathandel
kent een ver doorgevoerde arbeidsdeling met veel specialismen. Dit heeft
tot gevolg dat veel gebruikers in ieder geval een deel van hun inkomsten
uit de straathandel putten. Aan de andere kant stelt het de dealer in staat
om zijn risico te spreiden en grotere omzetten te halen.

Twee- à driemaal per dag verschijnt de grotere dealer op de markt om
zijn bolletjes bruin en wit uit te zetten onder zijn stromannen. Zij werken
over het algemeen in commissie: op elke vijf pakjes of bolletjes die zo'n
handlanger omzet, wordt één bolletje voor eigen consumptie verdiend. Af-
hankelijk van de betrouwbaarheid van de betrokkene varieert de directe han-
delswaar van 10 tot 20 bolletjes, elk van ongeveer een tiende of een kwart
gram. De volgende keer dat de dealer op de Zeedijk verschijnt, neemt hij
het geld in ontvangst en levert een nieuwe voorraad. De commissionairs
werken vaak voor meer dealers. Het voordeel voor de dealers is duidelijk,
evenals het nadeel. De dealers zelf kunnen hun persoonlijke risico vermin-
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deren en het risico van inbeslagneming van grotere hoeveelheden spreiden.
Het nadeel is dat de controle op het doen en laten van de commissionairs
beperkt is: het is tamelijk eenvoudig om het verhaal op te hangen dat je
aangehouden bent door de politie en dat de dope in beslag is genomen, ter-
wijl je het zelf genuttigd hebt.

De werkwijze van een van deze commissionairs heeft een veldwerker van

zeer nabij mogen meemaken. Een (bewerkt) fragment uit zijn dagboek:

'Nadat ik het vertrouwen van Sjaak had weten te winnen (wat overigens niet zonder
horten en stoten ging: diverse malen moest ik me een fouillering laten welgevallen om
te zien of er zich niet ergens een microfoontje bevond), stelde hij me voor hem een
keer te vergezellen op een nachtelijke tocht langs zijn vaste adressen. Rond midder-
nacht verscheen Sjaak op de afgesproken plaats, de hoek van de Stormsteeg en de Zee-
dijk. Hij was op de fiets en aan zijn gehijg te horen had hij net een flinke krachts-
inspanning geleverd: "Ik moest nog wat afleveren en dat duurde langer dan ik dacht,
maar het was de moeite waard, ik heb er aardig mee verdiend", was zijn eerste opmer-
king. "Hoeveel dan?", vroeg ik. "Het was een Amerikaan en die wist niks van prij-
zen", antwoordde hij "dus ik heb hem het dubbele gerekend. Dat leverde toch zo'n
f 125 winst op'.
Een snelle rekensom leerde dat hij dus ongeveer een gram (in dit geval cocaïne) had
geleverd. Met de opmerking dat het "moeilijk fietsen is als je je handel in je hand moet
houden", probeerde hij me met grote vanzelfsprekendheid een flinke hoeveelheid bolle-
tjes wit en bruin in de hand te duwen. Het ging om 10 à 20 gram in totaal. Met een
beroep op zijn gezonde verstand wist ik te voorkomen dat ik me schuldig zou maken
aan een overtreding van de Opiumwet. Gezien de hoeveelheid te verhandelen dope,
moest Sjaak over aanzienlijk vertrouwen beschikken bij zijn leverancier.
Het eerste adres betrof een wat scheefgezakt pandje in de Jordaan. Na een afgesproken
belsignaal trok de bewoner ongeduldig de deur open. "Je bent laat, man", klonk het
met Surinaamse tongval uit de donkere gang. Toen hij zag dat Sjaak niet alleen was,
stelde hij in het Sranan Tongo een opgewonden vraag. Sjaak reageerde sussend. Blijk-
baar gerustgesteld, werd zonder verdere plichtplegingen in de gang, achter de op een
kier staande deur de deal geregeld. Twee grote bolletjes bruin en twee kleine wit wer-
den voor f 130 van de hand gedaan. Weer buiten vertelde Sjaak dat deze man in z'n
eentje voor een kind moest zorgen en dat hij dus niet de deur uit kon.
De volgende stop was op een van de grachten richting Oud-West. Voor de deur van
een piepklein smoezelig kroegje met een exotische naam werd met vier jongens van in
de twintig een snelle deal gesloten. Het nam alles bij elkaar niet meer dan vijf minuten
in beslag. Mij vielen alleen wat snelle zijdelingse blikken ten deel. Per man werd voor
een bedrag van tussen 30 en 60 gulden gekocht. In totaal zeven bolletjes voor ongeveer
f 175. "Je rekent niet aan iedereen hetzelfde, hè, of vergis ik me?", vroeg ik toen we
terugliepen naar de fiets. "Nee, dat klopt. Dat hangt van je klanten af. De ene, iemand
die je goed kent, of die je wel mag; een mooie vrouw laat je soms wat minder betalen
en de ander, iemand die altijd een grote mond heeft of zo, moet alles helemaal betalen
en als het even kan wat meer." "Probeer je door korting te geven, ook je klantenkring
uit te breiden?" "Nee, niet echt, maar soms werkt het wel zo dat ze het aan elkaar ver-
tellen, weet je wel, mond-op-mondreclame."
In Oud-West werd een relatief grote deal gesloten. Op de eerste verdieping van een
nauwelijks gemeubileerd huis, slechts een eettafel met twee stoelen en een matras op de
grond, kocht een gebroken Nederlands sprekende man in totaal voor ongeveer f 400
heroine, zo'n vier gram. Ook hier weer het ritueel van zenuwachtig informeren naar
mijn aanwezigheid en de geruststellende reactie van Sjaak. Over de prijs en de hoeveel-
heid wordt nauwelijks onderhandeld. Ook onder zijn klanten geniet Sjaak blijkbaar
groot vertrouwen.
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"Ben je niet bang dat je geript wordt met al die dope en geld op zak?" Lachend ant-
woordde hij: "Ik word niet geript. Ze weten wie ik ben, dat overleven ze niet, met mij
worden geen grappen uitgehaald. Ik heb een heel goed geheugen. Ze hebben het één
keer gedaan en daarna nooit meer". "Waarom doe je dit trouwens 's nachts? Je fietst je
een ongeluk, het is toch veel makkelijker om met de tram te gaan of zo?" "Overdag is
het veel te gevaarlijk. De politie kent me en als ze me zien, dan houden ze me altijd
aan. Als ze me zouden pakken met al die dope, dan ga ik voor een paar jaar de bak in.
Daarom ga ik op de fiets, dat verwachten ze niet en je bent veel beweeglijker."
Na nog een paar adressen afgereden te hebben, waar voor ongeveer f 600 werd omge-
zet, belandden we in de Bijlmermeer. Het liep inmiddels tegen vieren. In een grote
parkeergarage werd het restant van de respectabele hoeveelheid dope verkocht. Sjaak
wist feilloos de weg. Het was donker in de garage, slechts een enkele kale TL-balk
verspreidde een spaarzaam licht. De ruimtes tussen de auto's bleven in schaduw ge-
huld. Af en toe flikkerde een vlammetje op onder een strookje aluminiumfolie, het er-
overheen gebogen gezicht vervormend. Toen de aanwezigen Sjaaks komst opmerkten,
maakte zich een aantal gestalten los uit de donkere achtergrond. Toen ze zagen dat hij
niet alleen was, trokken zij zich weer terug. Zonder aarzeling liep Sjaak op hen af.
Fluisterend en schichtig om zich heen kijkend vormden zij onder de TL-balk een kring
om Sjaak heen. Ik bleef van een afstand toe staan kijken. Aan de bewegingen van
Sjaak was te zien dat hij geld telde en dope overhandigde. Na een kwartier kwam hij
teruglopen, een bundeltje papiergeld in z'n hand. Voldaan meldde hij dat hij erin ge-
slaagd was om alles te verkopen. Op een kleine hoeveelheid na, die hield hij voor zich-
zelf. Hij had goed geboerd die nacht. Op de terugweg naar de fiets telde hij het geld.
Hij kwam uit op dik 4000 gulden. Grinnikend zei hij dat z'n dealer blij mocht zijn met
de 3500 gulden die hij verdiend had.
"Is dat niet gevaarlijk, om je dealer op deze manier af te zetten?" "Iedereen doet het,
maar je moet niet overdrijven en het soms ook niet doen. Je moet ervoor zorgen dat je
dealer je vertrouwt en dat hij krijgt zoveel als hij denkt dat hem toekomt." "Hoe zorg
je er nu voor dat hij z'n geld krijgt?" "Ik ga nu terug naar de (...) en daar wacht hij op
me. Dan ga ik naar huis en dan gebruik ik wat en ik drink wat en dan ga ik een paar
uur slapen. Morgen om een uur of twee sta ik op en dan heb ik nog genoeg dope om
de dag door te komen. Om een uur of negen 's avonds ga ik weer wat handel ophalen
en dan begint het weer van voren af aan. Ik heb het druk." "Gaat dat elke dag zo?"
"De laatste tijd wel, maar ik heb ook op de Zeedijk gelopen. Daar word je niet beter
van. Ik ben aardig omhooggeklommen. Misschien dat ik nog es voor mezelf kan begin-
nen, misschien dat m'n dealer me z'n adressen geeft".'

Een variant op deze-atypische-commissionair is de pakjesdrager. Hij
heeft weliswaar de dope onder zijn hoede, maar mag zelf niet verkopen. Hij
werkt samen met een ander die het geld in ontvangst neemt. De arbeidsde-
ling is niet onbeperkt, maar kan toch verregaande vormen aannemen. Be-
halve deze commissionairs, ontvangers en pakjesdragers zijn er in dit puur
commercieel vormgegeven netwerk nog gebruikers die dealers naar klanten
brengen en omgekeerd klanten naar dealers. Er zijn gebruikers die zoge-
naamd op de uitkijk staan en op het juiste moment hard `politie!' roepen om
hun medewerker de kans te geven zich zonder te leveren, maar mèt de fi-
nanciële tegenwaarde uit de voeten te maken. De zomerse drukte verschaft
aan een bepaalde groep bedaagdere gebruikers werkgelegenheid. Zij verhu-
ren zich aan buitenlanders die onbekend zijn met de Amsterdamse markt of
geen risico willen lopen. Zij pendelen heen en weer tussen de markt en het
hotel waar de klanten zich bevinden. Het hoeft geen betoog dat deze inter-
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mediairs een veel hogere prijs aan hun klanten in rekening brengen dan de
marktprijs op dat moment is.

Tot nu toe zijn vooral de directe transacties tussen kopers en verkopers
behandeld. De meer indirecte dienstverlening maakt echter ook een belang-
rijk deel uit van de activiteiten. Vaak combineren dit soort dienstverleners
een aantal van de hieronder genoemde mogelijkheden.

Een zeer nuttige functie vervullen de `vuilnismannen' van de scene. Dit
zijn gebruikers die gebruikte, `vuile' spuiten verzamelen om die vervolgens
op de daartoe aangewezen plekken om te ruilen voor steriele. Omdat het
aantal gebruikers dat spuiten met elkaar deelt, afneemt sinds het HIV-virus
om zich heen grijpt, neemt het totaal aantal gebruikte spuiten toe (Buning,
1990). Hierdoor bestaat een niet onaanzienlijk deel van het inkomen van de
vuilnismannen uit de verkoop van steriele spuiten. De omruil- en verkoop-
punten van spuiten zijn over het algemeen centraal gepositioneerd in het
territorium van de gebruikers. Toch - en dat is kenmerkend voor het oppor-
tunistische karakter van veel gebruikers -kopen ze in het voorbijgaan liever
snel even een schone, zij het duurdere spuit van een van de vuilnismannen.
Hoewel deze manier van inkomensverwerving laag op de hiërarchieke lad-
der staat, vertegenwoordigen gebruikte spuiten een financiële tegenwaarde
die voor een enkele participant in scene aantrekkelijk genoeg is om ze te
verzamelen. De prijs van de spuiten varieert, afhankelijk van het moment
van de dag waarop ze aangeboden worden. Overdag kosten ze f 1,- tot
f 1,50 en buiten de openingstijden van de omruilpunten loopt de prijs op
tot 3 à 4 gulden.

Anderen stellen hun woning beschikbaar als shooting-gallery, als ver-
koopadres van een thuisdealer of als ovemachtingsplaats voor dakloze ge-
bruikers. Weer anderen verlenen hand- en spandiensten aan heroineprosti-
tuées. Daartoe kunnen zij vrijwel de gehele dag lang aangetroffen worden
op een van de vensterbanken rond de Liesdelsluis: als een prostituée vol-
doende verdiend heeft om iets te gebruiken, dan wil zij dit meestal in de
beschutting doen van dezelfde kamer als waar haar klanten gebruikmaken
van haar diensten. De `peeshotelletjes' staan de meisjes echter vaak niet toe
zonder klant van de kamer gebruik te maken, de medegebruiker fungeert
dan tijdelijk als pseudo-klant. Als tegenprestatie krijgt hij dan ofwel een ge-
ring bedrag ofwel zij deelt de beschikbare dope met hem. Hiermee zijn we
gekomen aan een derde belangrijke bron van inkomsten: de prostitutie.

6.1.4 Het prostitutiecircuit en het seksbedri,,tf

Gezien de bekoring die van het Wallengebied en directe omgeving uitgaat
- zie hoofdstuk 5 -is het niet vreemd dat juist hier de niet-gereglemen-
teerde prostitutie vaste voet aan de grond heeft gekregen. De Korte en Lan-
ge Niezel, er tussenin De Liesdelsluis, het Centraal Station en de De Ruy-
terkade zijn plekken waar de heroïnehoertjes -zoals ze zijn gaan heten -
hun nering uitoefenen. Over het algemeen worden deze prostituées als tries-
te slachtoffers beschouwd. Inderdaad dringt dit beeld zich bijna onweer-
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staanbaar op als men de gang van zaken en de fysieke toestand van de pros-
tituées in ogenschouw neemt. Rond het middaguur verzamelen de eersten
zich op de brug van de Liesdelsluis. De vorige avond of nacht is de laatste
heroïne gebruikt en gedreven door de angst ziek te worden gaan ze weer
aan het werk. Als er niet snel een klant opdaagt, dienen zich de eerste ont-
wenningsverschijnselen aan. Sommige mannen observeren afwachtend de
toestand van de vrouwen en maken gebruik van deze omstandigheid om niet
alleen een flinke korting te kunnen bedingen, maar ook als eis te stellen dat
slechts zaken gedaan worden als `het' zonder condoom kan. Niet alle vrou-
wen zijn daartoe bereid, maar vaak wordt eraan toegegeven. De prostituées
op de Lange Niezel maken meestal gebruik van een van de belendende
peeshotelletjes waar h raison van f 10 per kwartier een kamertje gehuurd
kan worden.

De meeste vrouwen zijn door de wol geverfd. Feilloos weten ze een mo-
gelijke klant uit de vele passanten te pikken. Nadat ze zich soepel aan het
wandeltempo van de beoogde klant hebben aangepast, wordt hem tersluiks
toegefluisterd: 'Ga je mee?'. Dit is de standaardopeningszin. Soms wordt
daar vrijblijvend 'schatje' aan toegevoegd. Niet altijd zijn het de vrouwen
die de contacten leggen, soms ook neemt een man het initiatief. Tijdens een
interview met een van de prostituées op een bankje langs een gracht, moest
zij het gesprek onderbreken omdat haar diensten verlangd werden door een
op die gracht wonende vaste klant. Een half uurtje later kon het interview
worden voortgezet.

De verdiensten lopen uiteen. Een prijs van rond de f 50 plus f 10 ka-

merhuur voor een 'rechttoe-rechtaan-wip' is gebruikelijk. Met zo'n vier tot

zes klanten per dag wordt genoeg verdiend om een zware verslaving te be-

kostigen. Als een prostituée ernstige onthoudingsverschijnselen vertoont,

dan zakt de prijs al snel tot f 25. Dat is genoeg voor een klein bolletje

bruin. Eenmaal verdiend, maakt zij zich snel uit de voeten om de heroïne

te kopen en te nuttigen. Na verloop van tijd keert ze weer terug en kan ze

haar normale tarief vragen. Doordat de vrouwen regelmatig voor kortere of

langere tijd van de brug verdwijnen om te kunnen gebruiken, is de samen-

stelling van de bevolking op de brug en andere locaties nogal vlottend. Hoe-

wel de verdiensten van een heroïnehoertje naar conventionele maatstaven

hoog genoemd kunnen worden, verdient slechts een enkeling echt veel.

'Gerda is zeer gewild. Ze gebruikt voornamelijk cocaine. Zeven à acht gram per dag
zijn eerder regel dan uitzondering. Een paar keer per week neemt ze een beetje bruin
(0,1 gram) om weer tot rust te komen. Ondanks het jachtige leven dat ze leidt en het
tekort aan slaap, ziet ze er goed uit. Ze besteedt veel aandacht aan haar uiterlijk. Goed
gevoed, de opengekrabde pukkels die je zo vaak ziet bij gebruikers, ontbreken, strakke
egaal bruine huid en smaakvol gekleed. Omdat ze de grote hoeveelheden cocaïne voor-
namelijk free-based, heeft haar keel veel te lijden. Ze hoest en rochelt bij voortduring.
Regelmatig spuugt ze een schuimende fluim op het wegdek. Niettemin heeft ze vele
vaste klanten. Telkens als ze er eentje ontwaart, begroet ze hem uitbundig. Vleiend
tegen hen aankruipend, weet ze er velen over te halen. Omdat ze tot veel bereid is
(hoewel niet tot alles: "tongzoenen doe ik niet, met niemand") en kieskeurig kan zijn,
rekent ze bedragen van rond de f 200 per keer. Gemiddeld tien klanten per dag bren-
gen haar dagelijkse inkomsten op f 2000. Zij kan zich zelfs een langdurig verblijf in
een hotel veroorloven. Soms ook gaat zij voor een weekend mee met een goede klant
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en fungeert dan meer als gezelschapsdame. In de laatste periode van het contact had ze
de feitelijke prostitutie achter zich gelaten. Ze gebruikte minder en liet zich onderhou-
den door diverse mannen, zonder dat daar naar haar eigen zeggen iets tegenover hoef-
de te staan. Ze had in de achter haar liggende periode een aantal mannen ontmoet die
rijk waren en medelijden met haar hadden. Inderdaad heb ik haar enkele keren briefjes
van honderd in ontvangst zien nemen zonder dat ze met de betreffende man meeging.'

Hoewel het overgrote deel van de prostituées hun werk verafschuwt, is er
een enkeling die er anders tegenover staat. Afgezien van de dagelijkse on-
rustige jacht op goeie kwaliteit heroïne en het risico van het werk op straat,
kunnen zij sommige facetten van het werk als prostituée wel waarderen.
Het gaat hier uitsluitend om meisjes die van begin tot eind controle over de
gang van zaken hebben en daar zelfvertrouwen aan ontlenen: `Het leuke aan
dit werk is niet in de eerste plaats de seks. Ik vind het vooral opwindend
om te merken dat je macht hebt over een klant'.

Een aantal gebruiksters heeft er een kunst van gemaakt zich meermalen
per jaar enige tijd te laten onderhouden door een man, ongeacht de vraag
of zij op dat moment een andere relatie hebben. Meestal is de gastheer wat
ouder en behoort hij tot de vaste groep bezoekers van de omgeving rond de
Lange Niezel. Zij woont bij hem, slaapt met hem, biedt hem gezelschap en
maakt zijn geld op. Soms rationaliseert hij zijn gedrag met een verwijzing
naar zijn goede bedoelingen: 'Ik wil haar helpen af te kicken, dat kan ze
beter bij mij doen dan bij anderen'. Geen van beiden maakt zich illusies
omtrent de instrumentele aard van hun relatie: beiden hebben iets te bieden
waar de ander om vraagt. Regelmatig gaan ze samen naar de scene, waar
zij haar inkopen doet, die hij meestal bekostigt.

'Carlijn verschijnt bij het terras op de Liesdelsluis in het gezelschap van een man van
een jaar of 60. Deze blijkt Willem te heten. Carlijn meldt bij Willem in huis te wonen
en aait hem eens stevig over de bol. Ze vraagt me of ik even wil wachten, want ze
moet nog wat "ritselen", zoals ze het zelf uitdrukt. Daartoe heeft ze wel geld nodig en
ze wendt zich tot Willem of hij een geeltje voor haar heeft. Willem kijkt in zijn porte-
monnee en merkt enigszins bedremmeld op dat hij slechts een biljet van 100 gulden tot
zijn beschikking heeft. "Oh, da's ook goed", antwoordt Carlijn vrolijk en voordat de
verbouwereerde Willem het goed en wel in de gaten heeft, is ze met zijn "snip" ver-
trokken.'

De straatprostitutie op de Wallen heeft als voordeel boven het tippelen op
andere plekken dat het een relatief goede bescherming kent. Niet in de eer-
ste plaats door een pooier, want de meeste meisjes werken zelfstandig. Dit
is een observatie die bevestigd wordt in onderzoek onder deze groep drug-
gebruiksters (Van de Berg en Blom, 1986). In ons onderzoek verwoordde
een van de meisjes het als volgt: 'Of ik een pooier heb, een vent bedoel je?
Nee, mijn pooier heet Dope.' De bescherming wordt vooral geboden door
de drukte op de Wallen en het feit dat er in peeshotelletjes gewerkt wordt
waar in ieder geval een s66rt controle bestaat. Heel anders is de situatie
voor hen die achter het Centraal Station werken. Meestal gaan zij mee in
auto's van klanten. Elke bescherming ontbreekt hier. Soms probeert iemand
toch een controlemogelijkheid in te bouwen. Zo opereerde er een stelletje
dat gebruikmaakte van een walkie-talkie. Zij nam een van de walkie-talkies
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in haar handtas mee en hij volgde de auto op een bromfiets, terwijl hij het
andere apparaat aan zijn oor gedrukt hield. De praktijk leerde dat hij de au-
to stelselmatig kwijtraakte, zodat ze deze poging als mislukt moesten be-
schouwen. Ter verkleining van het eigen risico laat men ook wel eens door
een collega of, tegen betaling, door een medegebruik(st)er het kenteken van
de wagen van de klant opnemen. Toch is ook de reikwijdte van deze maat-
regel beperkt: de prostituées blijven in de auto overgeleverd aan de wille-
keur van hun klant en kunnen in geval van nood op niemand direct terug-
vallen.

Hoewel in deze vorm van straatprostitutie de klassieke 'werkgever (pooi-
er) - werkneemster (prostituée)'-verhouding dus relatief weinig voorkomt, is
er wel een aantal stellen dat probeert een zekere arbeidsverdeling tot stand
te brengen. Zij ontvangt klanten en hij doet allerlei voorkomende klusjes.
Soms betekent dit dat de mannelijke helft daadwerkelijk probeert bescher-
ming te bieden. Andere keren zorgt hij voor de aanvoer van dope, zodat zij
de straat niet ophoeft en rustig door kan werken, hij haalt iets te eten of hij
regelt schone spuiten; ook komt het voor dat hij afrekent met de klant. Zijn
bijdrage ligt in de sfeer van de randvoorwaarden, terwijl zij het feitelijke
werk doet. Uit de levensgeschiedenissen blijkt echter dat veel van dit soort
symbiotische relaties erop uitdraaien dat de man op den duur geen andere
rol meer heeft dan het in ontvangst nemen van de opbrengst om daar ver-
volgens naar eigen goeddunken over te beschikken. In vrijwel alle gevallen
heeft dit na verloop van tijd tot gevolg dat de relatie verbroken wordt. Dat
dit regelmatig tot heftige handgemenen leidt, spreekt voor zichzelf; evenals
het feit dat de vrouw veelal het slachtoffer is. Toch slaagt ze er meestal in
haar werk verder onafhankelijk voort te zetten.

Een 'comfortabeler' activiteit in de seksindustrie (al was het alleen maar
omdat het zich binnenskamers afspeelt) betreft het werken in clubs. Zowel
in bordelen als sekstheaters. Het voordeel is dat de prostituées beschermd
zijn en, vergeleken met het straatwerk, in goede omstandigheden kunnen
werken. Weliswaar moet een deel van de verdienste afgedragen worden aan
de eigenaar of exploitant van de club, maar het biedt de mogelijkheid 'zon-
der heisa aan je hoofd' (zoals een respondente het uitdrukte) gewoon je
werk te doen. Niet zelden echter leidt toenemend gebruik ertoe dat het
dienstverband gedwongen eindigt. Het werken in een sekstheater, dat wil
zeggen het verzorgen van live shows, gebeurt over het algemeen op con-
tractbasis. Als de eigenaar van het theater tevreden is, wil het nog wel eens
voorkomen dat een contract omgezet wordt in een 'vast' dienstverband.
Twee respondenten vertelden dat zij, alvorens het podium te betreden, een
dosis coke namen om het zelfvertrouwen te verhogen en de voorstelling te
verbeteren.

Tot dusverre is slechts de rol van vrouwen in het prostitutiecircuit belicht.
Bekend is evenwel dat ook een aantal jongens in de prostitutie actief is. Hun
cliëntèle bestaat vrijwel volledig uit homoseksuele mannen. Aangezien de
meeste klanten een uitdrukkelijke voorkeur hebben voor (onschuldig ogen-
de) jeugdigen, biedt het prostitutiewezen slechts soelaas aan jonge, nog niet
door het leven getekende druggebruikers. In vergelijking met hun vrouwe-



Inkomensverwerving 105

lijke collega's kunnen mannelijke prostitués dan ook slechts relatief kort op
deze manier geld verdienen.

De contacten tussen homoprostitué en cliënt worden voor het merendeel
gelegd in de hal van het Centraal Station. Op deze drukke plek is anonimi-
teit gewaarborgd. Sommige gebruikers beschikken na verloop van tijd over
een netwerk van connecties en hoeven de straat niet meer op om een klant
te vinden. Zij zijn op afroep beschikbaar en ook buiten de stadsgrenzen ac-
tief. Zo bestreek een van onze respondenten de gehele randstad. Een gering
aantal gebruikers ten slotte is werkzaam in een club, maar zoals reeds is
opgemerkt bij de vrouwen, leidt toenemend gebruik daar vaak uiteindelijk
tot ontslag.

De meeste mannelijke hoeren ontkennen zelf homoseksueel te zijn. In
gesprekken met veldwerkers stonden zij zich eerder voor op hun viriliteit in
de (seksuele) omgang met vrouwen. Slechts drie respondenten bevestigden
hun homoseksualiteit. Alle anderen stelden nadrukkelijk dat zij de hoer wa-
ren gaan spelen om zo snel en zo gemakkelijk mogelijk geld te verdienen.
Sommige respondenten meldden dat zij zich weliswaar als hoer voordeden,
maar dat zij het met hun klanten slechts zelden op seks lieten aankomen.
Deze jongens waren er voornamelijk op uit om de prostituanten zo snel
mogelijk van hun geld te beroven. Soms werd hierbij het gebruik van ge-
weld niet geschuwd. Dit laatste illustreert dat de cliënten van mannelijke
prostitués een verhoogd risico lopen om het slachtoffer te worden van een
gewelddelict. Het verschil in fysieke kracht tussen mannelijke en vrouwelij-
ke prostituée doet zich hier gelden: worden de tippelaarsters zo nu en dan
mishandeld door een cliënt, bij hun mannelijke collega's liggen de machts-
verhoudingen veelal omgekeerd en vallen de slachtoffers van gewelddelicten
aan de andere kant.

In totaal heeft ongeveer een derde van de steekproef ooit op een van
bovenstaande manieren te maken (gehad) met de seksindustrie als bron van
inkomsten.

6.1.5 Varia

Naast de bovenstaande vier grote inkomstencategorieën (verwervingscrimi-
naliteit, de drugmarkt, het seksbedrijf en de sociale zekerheid) is er een
aantal kleinere min of meer ondergeschikte bronnen, die vooral aantonen
dat gebruikers niet alleen buitengewoon inventief zijn bij het verwerven van
inkomsten, maar ook een pool vormen van beschikbare arbeidskrachten
voor allerhande voorkomende werkzaamheden en klusjes.

In de Amsterdamse scene is de laatste paar jaren een flink aantal onder-
zoeken gedaan. In vrijwel al deze onderzoeken was het gewoonte dat de
respondenten een vergoeding voor deelname kregen. Dergelijke financiële
prikkels leiden onvermijdelijk tot situaties waarin gebruikers proberen al-
vast een voorschot te krijgen op de vergoeding voor een interview dat nog
moet plaatsvinden. Pogingen om onder een schuilnaam twee- of driemaal
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mee te doen aan het onderzoek zijn al in hoofdstuk 2 behandeld. Soms pro-
beert een respondent op het gemoed van de onderzoeker te werken.

'Op de Nieuwmarkt kom ik Chris tegen. Hij heeft zich in de afgelopen maanden ver-
dienstelijk gemaakt door gebruikers warm te maken voor ons onderzoek. Het spreekt
vanzelf dat ik even een praatje met hem maak. Na een halve minuut zegt hij vertrou-
welijk: "Ik moet je even spreken". Tegelijkertijd trekt hij me half achter de aldaar ge-
parkeerde bouwvakkerskeet. "Ik ga het helemaal anders doen. Ik heb een etage kunnen
huren en ik stop met dit leven, ik word er z6 moe van. Het probleem is alleen dat ik
een aanbetaling voor de eerste huur moet doen en dat heb ik nog niet helemaal bij el-
kaar. Kan ik niet alvast het geeltje voor het volgende interview krijgen, dan verrekenen
we dat later." De afspraak indachtig dat we niet vooruit zullen betalen, antwoord ik:
"Nee, daar begin ik niet aan. Als ik aan iedereen die me daar om vraagt, geld zou
lenen, dan was ik allang bankroet." "Maar je weet toch dat ik anders ben, dat ik m'n
afspraken nakom, enzo. Als ik dat geld niet bij elkaar krijg, dan kan ik m'n huis ook
wel vergeten en dan kom ik hier nooit uit." Koppig poog ik weerstand te bieden aan de
neiging om maar toe te geven om van het gezeur af te zijn. Hij gooit het over een an-
dere boeg en z'n overredende toon verandert in verontwaardiging: "Terwijl je weet dat
dit m'n enige kans is, wil je me dat geld dus niet voorschieten. Dan is het jouw schuld
als ik hier over een paar jaar nog rondloop!". "Nee, ik doe het echt niet", probeer ik
me wanhopig staande te houden. Nu worden zijn ogen zowaar vochtig. "Geef me dan
een tientje, alsjeblieft. Dan zie ik de rest wel ergens anders te versieren."
Ten lange leste komen we overeen - ook terwille van de goede verstandhouding- dat
hij vijf gulden te leen kan krijgen. Het noodlot wilde echter dat ik de verwachte vijf
gulden niet in m'n portemonnee aantref, maar in plaats daarvan wel een briefje van
f 25. De getrokken portemonnee heeft de weg terug helaas onbegaanbaar gemaakt, zo-
dat Chris alsnog zeer tevreden en spoorslags verdwijnt met het geeltje, onder het uit-
spreken van zijn grote dank en de stellige toezegging het nog diezelfde week te zullen
terugbetalen. Bij ontmoetingen de volgende dagen had Chris net even geen geld op
zak, maar zou hij dat over een uurtje wel krijgen. Daarna wist hij gedurende twee we-
ken door soepel manoeuvreren elke ontmoeting te vermijden. Een mens moet zijn ver-
lies tijdig weten te incasseren; daarom maakte ik de deal met Chris dat hij het geeltje
mocht houden als hij nog twee nieuwe respondenten zou vinden. Met een ruim gebaar
verklaart Chris met deze regeling wel akkoord te kunnen gaan: "Natuurlijk jongen, al-
tijd goed, maar waar was je trouwens afgelopen week. Ik heb al die tijd met dat geeltje
voor je op zak gelopen".'

Het lenen van geld, of pogingen daartoe, behoort tot de legitieme manieren
om aan geld te komen. Iedereen heeft zich hierop ook ingesteld.

'Proberen om geld te lenen moet je altijd doen als je de kans krijgt. Vaak lukt het niet,
maar als het wel lukt, dan staat lenen gelijk aan krijgen. Iedereen weet dat hij het toch
niet terugkrijgt.'

Voor de meer geaccepteerde gebruiker doet zich nog wel eens de mogelijk-
heid voor om klusjes te doen voor de plaatselijke middenstand: ramen was-
sen, een boodschap doen, een auto helpen uitladen, de stoep vegen, enz.
Anderen maken er een gewoonte van om het grof vuil af te lopen en de
nog acceptabele delen daarvan te verzamelen. Naderhand wordt gepoogd de
handel aan opkopers te slijten. Van sommigen is bekend dat zij hun huis
verhuren en zelf een zwervend bestaan leiden. Een van onze respondenten
had zeer veel moeite om de huurders weer uit zijn woning te krijgen toen
hij er zelf weer wilde gaan wonen. Er is kortom een heel scala van onder-
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geschikte, inventieve manieren om geld of dope te verdienen. Hiertoe be-
horen ook verdiensten in natura.

6.1.6 Inkomen in natura

Een verkapte manier van verdienen is het terugdringen van uitgaven in de
vorm van eten, drinken, overnachten en dergelijke.

Een aantal organisaties is ertoe overgegaan voorzieningen te creëren
waar gebruikers tegen zeer geringe vergoeding - in sommige gevallen zelfs
gratis - een maaltijd verstrekt krijgen. Hier wordt op ruime schaal gebruik
van gemaakt. Elke voorziening die aanwezig is, wordt met enige gretigheid
tot integraal onderdeel van het drugsbestaan gemaakt. Toch zijn het niet al-
leen dergelijke overheids- of particuliere initiatieven die gebruikt worden.
Ook familie en vrienden van gebruikers krijgen te maken met pogingen om
op deze manier uitgaven te beperken. Een aantal gebruikers woont nog
thuis, althans komt thuis wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding ge-
ven. Gewoonlijk blijven zij daar een tijdje en verdwijnen dan weer voor lan-
gere tijd in de scene. Een variant hierop is dat gebruikers wel zelfstandig
wonen, maar regelmatig bij moeder thuis gaan eten. De werkzaamheden op
de markt van wit en bruin worden ook deels in natura betaald. Op elke vijf
bolletjes die verkocht worden, krijgt de tussenpersoon er gewoonlijk één
voor eigen gebruik. Als de tussenpersoon goed geboerd heeft, dat wil zeg-
gen voldoende verdiend heeft om zijn eigen gebruik te dekken, versnijdt hij
de overgebleven bolletjes om ze vervolgens voor eigen rekening te verko-
pen. Natuurlijk zijn de meeste gebruikers op de hoogte van deze praktijken,
al was het alleen maar omdat zij ze zelf meermaals hebben toegepast. Dit is
er ook de oorzaak van dat zeer veel moeite gedaan wordt om de juiste dea-
ler te vinden. Hoewel de desperate en zieke gebruiker zijn dope ook nog
wel eens betrekt van deze `dealers', zijn over het algemeen alleen groentjes
in de scene, of gebruikers van buiten Amsterdam gewillig slachtoffer.

Als gebruikers of dealers aangehouden dreigen te worden, maken zij er,
als ze er tijd voor hebben, een gewoonte van het bezwarende materiaal weg
te gooien. De andere gebruikers hebben een fijne neus voor dit soort situa-
ties ontwikkeld: zij houden het tafereel van een afstandje in de gaten om na
afloop de omgeving af te speuren naar deze weggeworpen bolletjes `bruin'
en `wit'. Deze observatie wordt bevestigd door Verbraeck (1988): `(...) ik
[ziel (...) een zwarte jongen voorbijsprinten, gevolgd door drie agenten met
de lange wapenstok (...) De jongen had klaarblijkelijk dope op zak, want
deze optocht wordt gevolgd door een golf gebruikers die koortsachtig de
grond afspeurt naar weggeworpen bolletjes'. Typerend voor het alert en
creatief waarnemen van je kansen in de drugscene als die zich voordoen, is
het verhaal dat eerdergenoemde Chris met veel voldoening vertelde.

'Op de hoek van de Gelderse Kade zag ik een dealer met een hele groep gebruikers er
omheen die elkaar verdrongen. Ik ben daar tussen gaan staan en heb gewoon mijn ge-
opende hand naar die dealer uitgestoken. Wat ik hoopte, gebeurde. De dealer dacht dat
het de hand was van de junk die hem net had betaald en stopte er een pakje wit in.'
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Tabel 4: Maandbedragen* voor de inkomenscategorieën

categorie totale bedrag aantal gem. steekproef gem. groep
respondenten (N=148)

uitkering** f 135.500 128 87% f 900 f 1050
salaris f 17.650 14 10% f 120 f 1250
drugmarkt f 92.250 90 61% f 625 f 1025
prostitutie f 71.800 38 26% f 475 f 1900
verwervingscriminaliteit f 115.000 79 53% f 775 f 1450
overig*** f 37.500 117 79% f 250 f 325
inkomsten in natura**** f 87.400 131 88% f 600 f 675

totaal ƒ557.100 f 3770

* De gegevens van de eerste drie weekinterviews zijn geëxtrapoleerd naar een maand.
** Eventuele inhoudingen op de uitkering zijn in mindering gebracht.

*** Klussen voor de middenstand, verkoop van `grof vuil', verkoop van eigen goederen,
verzamelen van lege flessen, ondersteuning familie, bedelen, enz.

**** Voor één gram heroïne of cocaïne werd gemiddeld f 150 gerekend, voor farmaceuti-
sche drugs f 2 per pil. Van de waarde van bijvoorbeeld maaltijden, kleding en over-
nachtingen werd de respondenten zelf gevraagd een schatting te geven.

6.2 Inkomsten in cijfers

6.2.1 De verschillende inkomstenbronnen en hun onderlinge
verhoudingen

In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk is een bepaald onderscheid ge-
maakt naar inkomenscategorieën. We zullen hier globaal dezelfde indeling
aanhouden. In tabel 4 zijn de verschillende categorieën onder elkaar gezet.

Per maand wordt door alle 148 respondenten tezamen globaal f 470.000
`verdiend' (exclusief inkomsten in natura). Per respondent is dat gemiddeld
zo'n f 3200. Hiervan nemen de sociale uitkeringen het leeuwedeel voor hun
rekening, terwijl verwervingscriminaliteit een `goede' tweede is. Als we
echter naar de individuele verdiensten kijken, dan blijkt prostitutie - voor
degenen die zich daarmee bezighouden - het meest profijtelijk te zijn; ook
hier komt de verwervingscriminaliteit op een tweede plaats. Het grootste
deel (ongeveer 80%) van de inkomsten uit criminaliteit bestaat uit goederen
die men aan een heler gesleten heeft. De opbrengst van dergelijke goederen
is ongeveer 20% van de nieuwwaarde.

De 53% van de respondenten die verwervingscriminaliteit plegen, ver-
schillen onderling in hoge mate wat betreft frequentie en opbrengst van cri-
minaliteit. De frequentie varieert van 2 tot 85 delicten per maand. De op-
brengst loopt uiteen van f 10 tot f 20.000 per maand. Als we de responden-
ten die per week minimaal één delict plegen tot de frequente criminelen
rekenen, dan komen we uit op een percentage van 22.

Inkomsten in natura vertegenwoordigen een flink bedrag. De omvang
hiervan bevestigt nog eens de visie dat druggebruikers uiterst bekwaam zijn
in het aanspreken van alle mogelijke bronnen van inkomsten.
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Tabel 5: Verhouding tussen inkomenscategorieën*

uitkering
verwervingscr im inal iteit
drugmarkt
prostitutie
salaris
overig
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29%
24%
20%
15%
4%
8%

* Het gaat hier uitsluitend om geld. De inkomsten in natura zijn hierin niet verdisconteerd.

In tabel 5 is weergegeven hoe de diverse categorieën zich onderling verhou-
den. Hoewel strikt genomen het handelen op de drugmarkt tot de crimina-
liteit gerekend moet worden, hebben we er hier voor gekozen inkomen uit
verwervingscriminaliteit en inkomen uit activiteiten op de drugmarkt te
scheiden. Er zijn twee redenen om dat te doen. De eerste is dat er een ver-
schil in victimisatiegraad is. Verwervingscriminaliteit heeft onontkoombaar
tot gevolg dat relatieve buitenstaanders gedupeerd worden, gebruikers tre-
den met hun delicten buiten de beperkte kring van de drugsubcultuur. Op
de drugmarkt daarentegen vinden transacties plaats die de instemming heb-
ben van beide partijen, dealer en gebruiker, een economische overeenkomst
die dezelfde rationaliteit vertoont als die tussen kruidenier en klant. Er is
geen slachtoffer in de strikte zin van het woord. Dat het, juridisch gezien,
op de drugmarkt om een overeenkomst met een `ongeoorloofde oorzaak'
gaat, verandert niets aan de afwezigheid van een slachtoffer; tenzij men zich
slachtoffer zou voelen van de prijsstelling.

De tweede reden om beide soorten criminaliteit te scheiden is gelegen in
het verschil in levensstijl die plegers van vermogensdelicten en `dealende'
gebruikers aan de dag leggen. We komen hier nog op terug.

6.2.2 De Amsterdamse cijfers vergeleken met andere studies

Er zijn maar weinig studies bekend die-als de onderhavige-op een der-
gelijk gedetailleerde en geïntegreerde manier de inkomsten en uitgaven van
drugverslaafden behandelen. Johnson e.a. (1985) en Parker e.a. (1988) zijn
voorbeelden, en voor het Nederlandse taalgebied besteden ook Korf (1986,
1987 en 1990) en Hoekstra (1987) aandacht aan dit onderwerp. De relatie
tussen heroïnegebruik en criminaliteit sec heeft altijd in het middelpunt van
de belangstelling gestaan (zie ook hoofdstuk 3). De manier waarop de rela-
tie echter beschreven wordt, is altijd een geïsoleerde: criminaliteit wordt als
afzonderlijk fenomeen onder de loep genomen zonder de criminaliteit in te
bedden in het totale inkomensverwervingspatroon van gebruikers. Aantallen
delicten vormen veelal de eenheid waarin gerekend wordt en centraal staat
de causaliteitsvraag: in hoeverre veroorzaakt druggebruik criminaliteit? De
antwoorden zijn zelden eensluidend. Ook wij kunnen bovenstaande vraag
niet eens en voor altijd beantwoorden. We kunnen wel, voorzover de aard
van de cijfers dat toelaat, een vergelijking maken met andere studies wat be-
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Tabel 6: Inkomstenbronnen drugverslaafden uit diverse onderzoeken vergeleken

Hoofdstuk 6

dit onderzoek Korf Johnson e.a. Parker e.a. Korf e.a.

% enig
inkomen

uit

% van
totale

inkomen

% enig
inkomen

uit

hoofdbron
van

inkomsten

% van
totale

inkomen

% van
totale

inkomen

hoofdbron
van

inkomsten

uitkering (87) 29 (14) 5 11 11 23
salaris (10) 4 (15) 11 9 7 9
drugmarkt (61) 20 (78) 49 17 11 34
prostitutie (26) 15 (28) 15 7 4 16
verw. trim. (53) 24 (32) 8 43 65 13
overig (79) 8 (73) 16 12 2 6

treft de positie die de verschillende inkomensbronnen ten opzichte van el-
kaar innemen. In tabel 6 staan de min of meer vergelijkbare onderzoeken
naast elkaar.

In de eerste plaats valt op dat de resultaten van het onderhavige onder-
zoek erg veel overeenkomsten vertonen met het onderzoek van Korf e.a.
(1990). Alleen op het gebied van de verwervingscriminaliteit wijken ze af.
Dit komt waarschijnlijk doordat de cijfers iets andere grootheden voorstel-
len. In het eerste geval betreft het een percentage van het totale inkomen en
in het tweede het aantal mensen dat dit als hoofdbron van inkomsten op-
geeft. De afwijkingen van dit onderzoek ten opzichte van het andere onder-
zoek van Korf (1987) dat in deze tabel is opgenomen, zijn voornamelijk te
wijten aan het feit dat het daarin om buitenlandse gebruikers gaat die geen
aanspraak kunnen maken op een uitkering; blijkbaar voorziet een groot deel
van de respondenten om deze reden op de drugmarkt in hun inkomen. Het
meest interessant zijn de verschillen en overeenkomsten met de beide bui-
tenlandse onderzoeken. Met name waar het gaat om inkomen uit een uitke-
ring en uit criminaliteit. Deze twee categorieën zijn omgekeerd evenredig:
in Nederland wordt een relatief hoog percentage van het inkomen uit een
uitkering gegenereerd, terwijl relatief weinig criminaliteit gepleegd wordt,
in de andere onderzoeken is dit precies andersom. Ook opvallend is dat de
drugmarkt als inkomstenbron in de beide buitenlandse onderzoeken minder
op de voorgrond treedt dan in ons onderzoek. Dit zou erop kunnen wijzen
dat in New York en Liverpool de markt voor een groot deel in handen is
van niet-gebruikers. Het patroon lijkt duidelijk: in Nederland wordt op een
maatschappelijk minder schadelijke wijze in een groot deel van het inkomen
voorzien. Met maatschappelijk minder schadelijk wordt bedoeld dat de
Opiumwetdelicten waarvan sprake is, als `slachtofferloze' delicten kunnen
worden beschouwd; dit in tegenstelling tot verwervingscriminaliteit, waar-
bij vrijwel altijd slachtoffers te betreuren zijn.
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Tabel 7: Aantal delicten en opbrengst per maand, per delictsoort
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n % totale
opbrengst

opbrengst
per delict

winkeldiefstal 415 44 f 23.175 f 55
fietsdiefstal 218 23 f 7.750 f 35
autokraken 98 10 f 10.450 f 105
inbraak 76 8 f 28.400 f 375
heling 37 4 f 5.775 f 155
zakkenrollen 25 3 f 5.650 f 225
overig 80 8 f 33.800 f 425

totalen 951 100 f 115.000

6.2.3 Diverse delicten nader beschouwd

Op maandbasis plegen de 79 respondenten die verwervingscriminaliteit rap-
porteren, 951 delicten. Winkel- en fietsendiefstal scoren het hoogst; op de
derde plaats komt het autokraken (zie tabel 7). De algemeen geldende op-
vatting dat een slechts kleine groep verantwoordelijk is voor het overgrote
deel van de verwervingscriminaliteit, wordt bevestigd door dit onderzoek.
Binnen de groep die over de maand waarop deze cijfers betrekking hebben,
verwervingscriminaliteit rapporteert, bevindt zich een kleine groep van 19
personen (13% van de steekproef) die verantwoordelijk is voor 60% van de
951 delicten. Met name winkeldiefstal, autokraken en (brom)fietsendiefstal
is het domein van een klein groepje specialisten. Zo plegen slechts drie res-
pondenten 60% van de autokraken. Eén respondent meldt 30 winkeldiefstal-
len in één week; een ander 15 (brom)fietsendiefstallen.

De categorie overig is tamelijk uitgebreid. Hieronder vallen diverse de-
licten waarvan achteraf niet eenduidig vast te stellen valt tot welke categorie
ze gerekend moeten worden. Het verschil tussen het rippen van een dealer,
het stelen van een Rolex van een dronken cafébezoeker, het weggrissen van
enkele briefjes van f 250 door een prostituée, het meenemen van een bont-
jas van de kapstok van Dikker & Thijs, het stelen van een complete auto en
het vervalsen van cheques was niet vastgelegd in de vragenlijst. Het valt op
dat juist deze categorie, die in menig opzicht de wat zwaardere delicten telt,
netto het meeste oplevert; voor het overige zijn de verdiensten gering. Een
totaal van ruim een ton aan inkomsten verzameld door middel van ruim 900
delicten, is bijna f 120 per delict. Als we de paar uitschieters ervan aftrek-
ken, daalt dit bedrag tot rond de f 75 per delict. Dit bevestigt het beeld van
de opportunistische dief en inbreker, die per keer slechts een gering bedrag
buitmaakt, daar flinke risico's voor loopt en behalve materiële ook niet te
verwaarlozen immateriële schade berokkent aan de slachtoffers.

Een andere belangrijke bron van inkomsten betreft de betrokkenheid bij
de drughandel. In het hiernavolgende zal het bedrag dat met deze bron van
inkomsten gemoeid is uitgesplitst worden naar verschillende activiteiten.



112 Hoofdstuk 6

Tabel 8: Maandbedragen' voor activiteiten op de drugmarkt

totale bedrag

dealen ƒ43.400
bemiddelen f 16.910
overig ƒ31.940

totaal ƒ92.250

* In deze bedragen zijn de drugs die in natura zijn verdiend, niet verdisconteerd.

Zoals in paragraaf 6.1.3 is uiteengezet, bestaat er een grote variëteit aan
activiteiten op de drugmarkt. Voor de overzichtelijkheid worden die hier in
drie grote groepen ondergebracht: het rechtstreekse dealen met gebruikers,
waarbij door de dealer ook zelf afgerekend wordt, het vervullen van allerlei
baantjes, zoals op de uitkijk staan, bemiddelen, koerieren, pakjesdragen,
enz., en een categorie overig. Hieronder vallen bijvoorbeeld het verkopen
van nepdrugs en schone spuiten en het beschikbaar stellen van de woning
voor verkoop of als shooting gallery. (Zie tabel 8 voor een overzicht.)

Het rechtstreekse dealen betaalt het beste. Het is niet zo dat het vaker
voorkomt: er wordt door ongeveer evenveel gebruikers als tussenpersoon
gewerkt. De vermoedelijke reden voor de betere betaling is dat juist dege-
nen die zelfstandig mogen handelen veel vertrouwen genieten van hun toe-
leveraar. Voor dit vertrouwen moet betaald worden.

6.2.4 Perioden van abstinentie en inkomen uit criminaliteit

In hoofdstuk 3 werd melding gemaakt van diverse onderzoeken (voorname-
lijk uit de Angelsaksische landen) die op het individuele niveau gebruikspe-,
rioden vergeleken met perioden van abstinentie in termen van de mate van
gepleegde criminaliteit. Vrijwel onveranderlijk bleek uit deze onderzoeken
dat abstinentie van drugs samengaat met een verminderd criminaliteits-
niveau. In dit onderzoek wordt ook een poging ondernomen om te zien in
hoeverre perioden van belangrijk minder of geen gebruik van de `harde
middelen' (heroïne en cocaïne) samenhangt met een verlaagd niveau van
verwervingscriminaliteit.

Van de respondenten van wie alle informatie over één jaar bekend is
(n=85), werden de perioden berekend waarin zij niet of veel minder dan
voorheen gebruikten. Vervolgens werd bezien in hoeverre de criminaliteit
verschilde van de periode waarin zij aangaven wèl veel (meer dan twee
gram per week) te gebruiken. We doen dit achtereenvolgens voor heroïne
en cocaïne.

Er konden 51 respondenten (d.i. 60%) geïdentificeerd worden die gedu-
rende het onderzoek minstens één zo'n abstinentieperiode gekend hebben;
dat wil zeggen dat zij in minstens één interview aangaven niet of veel min-
der heroïne gebruikt te hebben dan in een andere week waarin zij geïnter-
viewd werden. Voor de analyse werden de inkomsten uit criminaliteit in de
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Tabel 9: Verschillen in inkomsten uit verwervingscriminaliteit in gebruiksperioden en perio-
den van abstinentie voor zowel heroïne als cocaïne

informatie over de gehele groep groep die criminaliteit pleegt
N=85 gem. inkomen T-test n-crim. gem. inkomen

n abst. % abst. abst. gebr. P= abst. gebr. abst. gebr.

heroïne 51 60 f 40 f 167 <0,03 10 17 f 200 f 500
cocaïne 59 69 f 56 f 150 <0,03 15 20 f 220 f 440

weken waarop de interviews betrekking hadden, met elkaar vergeleken door
middel van een T-test voor `paired samplesi 16. Dezelfde 51 respondenten ge-
nereren in een week dat zij veel heroïne gebruiken, ruim viermaal zoveel in-
komsten uit criminaliteit dan in een week waarin zij weinig of niets gebrui-
ken. In het eerste geval is het gemiddelde inkomen uit criminaliteit f 167,
in het andere geval f 40 (t=2,30; p=0,03). Er is een significant verschil in
gemiddelde. Nu plegen niet alle 51 respondenten criminaliteit. In de week
waarin de respondenten aangaven `non-abstinent' te zijn, bleken er 17 cri-
minaliteit te plegen. Het totale inkomen uit criminaliteit voor deze groep ligt
op f 8500 (gemiddeld is dit f 500). In de week waarin de 51 respondenten
niet of veel minder gebruikten, bleken er 10 criminaliteit te plegen, met een
totaal van f 2000 (gemiddeld f 200). Van deze 10 respondenten zijn er 7
die in de gebruiksperiode geen of minder criminaliteit hebben gepleegd dan
in de abstinentieperiode. Het gaat hier om (zeer) kleine bedragen die af-
komstig zijn van winkeldiefstal en veelal niet bestemd voor drugaankopen.

Als we dezelfde exercitie uitvoeren voor cocaïne, dan zien we een gro-
tendeels identiek beeld. Er zijn 59 respondenten die perioden van abstinentie
of sterk verminderd gebruik kennen. In dergelijke perioden ligt het gemid-
delde inkomen uit criminaliteit voor deze groep op f 56. In de gebruikspe-
riode komt dit gemiddelde op f 150. De T-waarde die hierbij hoort (2,29),
heeft (eveneens) een significantieniveau van 0,03. In de gebruiksperiode
plegen 20 van deze 59 respondenten verwervingscriminaliteit; in totaal is
hiermee f 8775 gemoeid (gemiddeld f 440). In de abstinentieperiode plegen
15 respondenten criminaliteit met een totaalopbrengst van f 3325 (gemid-
deld f 220).

Deze resultaten zijn samengevat in tabel 9. Globaal genomen zien we
vrijwel geen verschillen tussen heroïne en cocaïne. De verschillen die wel
waargenomen kunnen worden, zijn zo klein dat ze aan het toeval moeten
worden toegeschreven.

De conclusie moge duidelijk zijn: in perioden van abstinentie wordt aan-
merkelijk minder inkomen uit verwervingscriminaliteit gegenereerd dan in
perioden van gebruik. Dit geldt niet alleen voor de gehele groep responden-

16 Paired samples wil zeggen dat het hier niet gaat om onafhankelijke steekproeven, maar
dat telkens twee waarden, nl. inkomen uit criminaliteit in twee verschillende weken van
dezelfde respondent met elkaar worden vergeleken. Verschillen tussen deze waarden re-
sulteren in de zgn. T-waarde, die vervolgens getoetst kan worden op significantie.
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ten die perioden van abstinentie kent, maar ook als we alleen naar de groep
kijken die criminaliteit pleegt. Deze constatering is in overeenstemming met
de eerdergenoemde onderzoeksresultaten. Het vaststellen van een duidelijk
verband tussen gebruik van harde middelen en de mate van criminaliteit,
zegt echter nog niets over de inhoudelijke betekenis van deze relatie. De
conclusie dat meer gebruik dus leidt tot meer criminaliteit, is dan ook niet
gewettigd.

Het grote verschil tussen de resultaten van dit en ander (buitenlands) on-
derzoek is dat buitenlandse gebruikers in tijden van abstinentie een propor-
tioneel grotere daling van criminaliteit te zien geven." In onze onderzoeks-
groep pleegt de abstinente (initieel criminele) gebruiker tweemaal minder
criminaliteit in perioden van onthouding dan in gebruiksperioden. Nurco
e.a. (1985) komt voor de groep die verwervingscriminaliteit pleegt, uit op
een viermaal zo laag criminaliteitsniveau in perioden van abstinentie. In
een andere studie (1988) komen Nurco e.a. tot een zelfde verhouding tus-
sen perioden van gebruik en van abstinentie. Een soortgelijk resultaat meldt
Dobinson (1989). In twee Australische onderzoeken vindt hij dat rond de
85% van de criminaliteit plegende gebruikers helemaal stopt met dergelijke
activiteiten in perioden van abstinentie. In ons onderzoek varieert dat van
25% voor cocaïne en 40% voor heroïne. Ook dit verschil wijst op sterkere
schommelingen - samenhangend met gebruiksintensiteit - van het crimina-
liteitsniveau in het buitenland.

Ter verklaring van deze verschillen kan op een aantal punten gewezen
worden. In de eerste plaats dient te worden vastgesteld dat het begrip crimi-
naliteit in de verschillende onderzoeken op uiteenlopende wijzen geoperatio-
naliseerd is. Zoals reeds eerder is opgemerkt, is het in de meeste onderzoe-
ken gebruikelijk om ook de kleinhandel in drugs, prostitutie, souteneur-
schap, gokken, 'loan sharking', enz. onder de noemer criminaliteit te bren-
gen. Met betrekking tot de door ons gepresenteerde cijfers wordt het begrip
criminaliteit nauwer gedefinieerd als verwervingscriminaliteit.

Niet alleen het criminaliteitsbegrip biedt ruimte voor uiteenlopende inter-
pretaties, ook het begrip abstinentie leent zich daarvoor. In het onderhavige
onderzoek werden respondenten die in minstens één interview aangaven niet
of veel minder heroïne gebruikt te hebben dan in een andere week waarin
zij geïnterviewd werden, als abstinent aangemerkt. In andere onderzoeken
worden doorgaans hardere criteria gesteld: respondenten gelden daarin pas
als abstinent wanneer zij gedurende een langere periode-bijvoorbeeld een
jaar -geheel van de harddrugs zijn afgebleven. Het is waarschijnlijk dat de

17 Overigens lijkt dit niet consistent op te gaan voor de Nederlandse situatie. Swierstra
(1990) traceert in zijn dissertatie elf abstinenten. Geen van deze ex-gebruikers pleegt na
hun definitieve breuk met het drugsbestaan nog criminaliteit. Zoals zo vaak, blijkt dit ver-
schil waarschijnlijk terug te voeren op de gehanteerde definitie. In het onderhavige geval
gaat het om gebruikers die aangeven in één week niet meer - of aanmerkelijk minder-te
gebruiken. Bij Swierstra is de minimumperiode van abstinentie één jaar. De opmerking
die in hoofdstuk 3 is gemaakt dat in dit verband de duur van de abstinentie periode be-
langrijk is, lijkt hiermee bevestigd te worden.
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betrokkenheid bij de drugscene - en daarmee bij criminele handelingen -
minder sterk wordt naarmate de onthoudingsduur langer is.

Als laatste, maar zeker niet als onbelangrijkste verklaring voor de ge-
vonden verschillen zij nogmaals gewezen op het in paragraaf 6.2.2 vermel-
de resultaat dat de Nederlandse gebruiker sowieso minder afhankelijk is
van criminaliteit als bron van inkomsten; niet alleen wat het aandeel ervan
betreft in het totale inkomen, maar ook qua aantallen gebruikers die crimi-
naliteit plegen. Het is aannemelijk dat de sociale voorzieningen hierin een
(grote) rol spelen. Naarmate de afhankelijkheid van criminaliteit kleiner is,
kunnen zich daarin per definitie ook alleen maar geringere verschuivingen
voordoen.

6.3 Een economische typologie

In de vorige paragrafen is uitgebreid ingegaan op de manieren waarop res-
pondenten hun geld en/of tegenwaarden van geld verdienen. In deze para-
graaf zal gepoogd worden een specifieke typologie te construeren op basis
van de prevalente inkomensbronnen.

Hoewel elke categorisering een reductie van de werkelijkheid impliceert,
is het paraat hebben van een typologie - mits goed onderbouwd - niet van
belang ontbloot. De meerwaarde ervan is vooral gelegen in de mogelijkheid
om tot een handzame karakterisering van de sociale werkelijkheid te komen.
Hiermee kan het empirisch materiaal naar een abstracter niveau getrokken
worden. Uitspraken krijgen daardoor een meer algemene geldigheid.

6.3.1 De constructie van de typologie

In een studie als deze ligt het voor de hand een typologie te construeren op
basis van economische variabelen: variabelen die betrekking hebben op in-
komengenererende activiteiten. Eerder in dit hoofdstuk zijn deze activiteiten
uitgebreid aan de orde geweest. Het zou eenvoudig zijn om de respondenten
die verwervingscriminaliteit plegen, te plaatsen tegenover degenen die dat
niet doen. Hierbij zou echter de samenhang met andere inkomensbronnen
veronachtzaamd worden. Er wordt daarom voor gekozen in eerste aanleg
een indeling te maken naar de meest dominante bron van inkomen temidden
van de andere bronnen. Deze bronnen zijn verwervingscriminaliteit, activi-
teiten op de drugmarkt en legaal inkomen. De frequentieverdeling over de-
ze drie categorieën is weergegeven in tabel 10.

In deze typologie, die is samengesteld op basis van prevalente inkomens-
bronnen, ontbreekt het type dat voornamelijk via prostitutie geld verdient.
De belangrijkste reden hiervoor is het (te) geringe aantal respondenten (12)
dat prostitutie als hoofdinkomstenbron heeft. Deze groep blijkt bovendien
op andere kenmerken (zie tabel 11) uiterst heterogeen te zijn samengesteld.
Dit rechtvaardigt de beslissing om er geen apart type voor te reserveren.
De prostituées zijn vertegenwoordigd in alle drie de typen.
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Tabel 10: Een economische typologie

bronnen van inkomsten

overwegend legaal inkomen
overwegend inkomen uit de drugmarkt
overwegend inkomen uit criminaliteit

Tabel 11: Een vervollediging van de typologie

kenmerken

n %

94
22
32

63
15
22

genormaliseerde
gebruiker

dealende
gebruiker

criminele
gebruiker

wijkpost geen/grijs bussenmethadon
heroïne
cocaïne

pillen
dealen
criminaliteit
leeftijd
etniciteit
carrièreduur
sekse

+/- ++ ++
- ++ ++

+/- + ++
- ++ +/-
- + ++

+/- + -
Ned./Sur. Sur. Ned.

+/- ++ +
man/vrouw man/vrouw man

Nu de contouren van de typologie zijn geschetst, kunnen we het plaatje ver-
der inkleuren. Door een aantal achtergrondvariabelen (weergegeven in tabel
11) te kruisen met de in tabel 10 onderscheiden typen, komt van elk type
een grove karakterschets tot stand. Het resultaat van deze exercitie wordt
hieronder uiteengezet.

Een ideaaltypische karakterisering van de gebruiker die overwegend op
legale wijze zijn inkomen verkrijgt, ziet er als volgt uit. Hij staat ingeschre-
ven bij een wijkpost voor zijn dagelijkse portie methadon, gebruikt weinig
(dat wil zeggen tot vier gram per maand) of geen heroïne en nog minder co-
caïne. 52% van deze groep gebruikt pillen, zij het dat de feitelijke frequen-
tie lager ligt dan verwacht mag worden. De functie van methadon voor deze
gebruiker komt overeen met de oorspronkelijk bedoelde, namelijk als 'medi-
cijn' en als hulp bij het afkicken. Wat betreft leeftijd, sekse, duur van het
gebruik en sociaal-economische afkomst, doen zich geen bijzondere kenmer-
ken voor. We zullen dit type de genormaliseerde gebruiker noemen.

De gebruiker die overwegend zijn inkomsten verwerft op de illegale
drugmarkt, is een polydruggebruiker: veel (dat wil zeggen meer dan acht
gram per maand) heroïne- en cocaïnegebruik; daarnaast wordt door 73 %
van deze groep regelmatig pillen geslikt. De gebruiker staat weliswaar niet
ingeschreven bij de methadonverstrekking, maar schaft dit - als de omstan-
digheden hem daartoe dwingen - af en toe aan op de grijze markt. De Suri-
namers zijn hier sterk vertegenwoordigd, namelijk 55%, terwijl ze slechts
19% van de steekproef uitmaken. 64% van deze groep is ouder dan 30 jaar.
77% van deze groep heeft een gebruikscarrière van langer dan acht jaar
achter de rug. Ook hier geldt dat sekse en sociaal-economische achtergrond
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geen onderscheidende rol van betekenis spelen. We zullen dit type de dea-
lende gebruiker noemen.

Ten slotte is er de gebruiker die zijn inkomen voornamelijk uit verwer-
vingscriminaliteit verkrijgt. Ook hij is polydruggebruiker: zowel heroïne,
cocaïne, farmaceutische drugs als alcohol behoren tot zijn gebruikelijke con-
sumptie. Daar komt methadon nog bij, want hij staat ingeschreven bij een
van de bussen. De functie die methadon voor hem vervult, verschilt funda-
menteel van die van de genormaliseerde gebruiker. In meerderheid be-
schouwt dit type methadon als een goedkope en gemakkelijk te verkrijgen
extra drug. Afkicken komt voor dit type `nicht in Frage'. 81 % van deze
groep heeft een autochtone Nederlandse achtergrond. We treffen relatief iets
meer mannen dan vrouwen aan in deze groep en de leeftijd ligt onder het
gemiddelde van de steekproef: 69% is jonger dan 30 jaar. 66% heeft een
gebruikscarrière van langer dan acht jaar. We zullen dit type de criminele
gebruiker noemen.

De additionele kenmerken in tabel 11 duiden op verschillende levensstij-
len die sterk samenhangen met de patronen in inkomensverwerving. De ge-
normaliseerde gebruiker heeft het allemaal wel gezien en hoeft niet meer zo
nodig; methadon helpt hem daarbij. De dealende gebruiker heeft een carriè-
re gevonden op de markt van wit en bruin. Deze bezigheden verschaffen
ook enige structuur aan zijn leven. Niet zelden verwerft een dergelijke ge-
bruiker een zekere status onder zijn medegebruikers. Hierin vindt hij zijn
beloning. De criminele gebruiker is (nog steeds) hyperactief op allerlei ge-
bied. Cocaïne houdt hem gaande en de opwinding van zijn leven maakt een
belangrijk deel van zijn motivatie uit.

6.3.2 Illustraties van de typologie

Om de hierboven in zijn algemeenheid beschreven typen meer `leven' te
verschaffen, zullen we van elk type een voorbeeld geven.

De genormaliseerde gebruiker
Albert is een man van achter in de 20. Al enkele jaren gebruikt hij op een matig ni-
veau heroïne, dat wil zeggen ongeveer één gram per week, verdeeld over een dag of
drie. Per week gebruikt hij dus ongeveer voor honderd gulden. Hij heeft eigen huis-
vesting en beheert ook zelf zijn uitkering. Hij neemt heroïne omdat hij het lekker
vindt. Hij weet dat hij een lichamelijke afhankelijkheid heeft opgebouwd, maar wil niet
meer gebruiken dan hij nu doet. 'Het moet lekker blijven.' Om in de perioden dat hij
niet gebruikt, ook normaal te kunnen functioneren, haalt hij via de huisarts elke twee
weken een portie methadon. Hij verkoopt dit opiaat niet op straat, maar bewaart het
nauwkeurig om het op gezette tijden te kunnen gebruiken. Qua uiterlijk beantwoordt hij
niet aan het stereotype beeld dat bestaat van de heroïneverslaafde. Behalve een wat
bleek gezicht en roodomrande ogen valt er niets vreemds aan hem te ontdekken. Over
het algemeen draagt hij er zorg voor en stelt hij er ook een eer in om er verzorgd uit te
zien. Regelmatig schaft hij zich nieuwe kleren aan, zij het meestal via het Leger des
Heils of tweedehands zaken. Hij kan met enige moeite rondkomen van zijn uitkering.
Een enkele keer raapt hij al zijn moed bij elkaar om zijn maaltijd te vervolmaken met
een illegaal bij Albert Heyn verkregen karbonaadje. Verder dan dat gaan zijn 'crimine-
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le' handelingen niet. Hij is zelden in de scene te vinden en hij betrekt zijn heroïne van
bevriende gebruikers die bij hem om de hoek wonen. Zij rekenen hem een vrienden-
prijsje. Al jaren is zijn gebruiksniveau stabiel. De scene heeft nauwelijks (meer) aan-
trekkingskracht op hem; eigenlijk is hij er een beetje moe van. Albert leidt feitelijk een
wat saai bestaan met veel televisiekijken.

De criminele gebruiker
Harald is een 25-jarige gebruiker met een lange drugs- en delinquentie-carrière. Rond
zijn 12de levensjaar hield hij zich reeds bezig met ernstige criminele handelingen. Hij
was lid van een jeugdbende, die naar eigen zeggen voor vele miljoenen bij elkaar stal.
Van lieverlede werden zijn gedwongen bezoeken aan het politiebureau steeds talrijker.
Uiteindelijk werd hij op zijn 13de veroordeeld door de kinderrechter. Tijdens zijn ver-
blijf in de tuchtschool nam het experimenteren met drugs een aanvang. Vrijwel alles
heeft Harald toen uitgeprobeerd, ook heroine. Op zijn 16de mocht hij terug naar huis.
Niet lang daarna gebruikte hij voor het eerst intraveneus. In zijn eigen woorden stal hij
alles wat los en vast zat en schuwde daarbij het geweld niet. Soms sloeg hij daarbij een
grote slag. Zoals de keer dat hij uit de wachtkamer van een arts een attachékoffertje
meenam, waar f 84.000 in bleek te zitten. Soms levert zijn criminele voortvarendheid
ook wel eens een luxeprobleem op. Zo werd hij op een dag enigszins uit het lood ge-
slagen bij de methadonbus aangetroffen. Hij had die middag een tamelijk dure talencur-
sus, bestaande uit een cassette met zeven LP's en een in fraaie meerkleurendruk uit-
gevoerd boek, gestolen. Zojuist was hij erachter gekomen om welke taal het ging en hij
vroeg zich nu vertwijfeld af wie in godsnaam geïnteresseerd was in een cursus Swahili.
Harald heeft een gevarieerde carrière op diverse methadonverstrekkingsmodaliteiten
achter de rug. Afkicken is niet iets waar Harald serieus over nadenkt. Hij is vooral
bang voor het zwarte gat waarin hij terecht zou komen als hij clean zou zijn: 'Je kunt
van het leven van een junk vinden wat je wilt, maar je bent wel de hele dag lekker be-
zig. Zo vind ik het wel geinig om elke dag naar de bus te gaan, want daar ken ik al die
gasten. En verder het hosselen, het scoren, daar ben je toch aardig wat tijd mee kwijt,
vergis je niet.' Harald zegt 76 processen-verbaal achter zijn naam te hebben staan en
heeft negen verschillende gevangenissen voor kortere of langere tijd van binnen gezien.
Zowel Harald als zijn-niet-gebruikende-vriendin zijn seropositief. Ze hebben alle-
bei al enige tijd in het AMC gelegen.

De dealende gebruiker
Roberto en Frank zijn vrijwel onafscheidelijk. Allebei Surinaamse 'jongens' (39 en 43
jaar oud) die door de wol geverfd zijn. Behalve hun gedeelde Surinaamse achtergrond
hebben ze nog een aantal kenmerken gemeenschappelijk. Beiden stammen uit een rela-
tief welgesteld milieu, hebben enige opleiding genoten en komen uit een groot gezin.
Hun drugscarrière verschilt op diverse punten. Frank is pas met heroine begonnen op
z'n 35ste. Tegen die tijd had hij al een indrukwekkende carrière als dealer achter de
rug. Hij was al op jonge leeftijd getrouwd en de kinderen dienden zich in snel tempo
aan. Met zijn twaalf ambachten en dertien ongelukken kwam er nauwelijks genoeg geld
binnen om het gezin te onderhouden. Hij liet zijn gezin in Suriname achter en vertrok
naar Nederland. Via zijn broer, die al in de heroïnehandel zat, kwam hij in aanraking
met het grote geld. Transporten naar Duitsland leverden het meeste op. Zijn grootste
probleem was om al het geld wit te wassen. Hij woonde in die tijd ook in een groot
semi-grachtenpand. 'In elke kast van elke kamer lag wel een ton,' weet hij zich te her-
inneren. Roberto was zijn lijfwacht en chauffeur. Samen reden ze elke ochtend 10 tot
15 drugcafés af om de handel uit te zetten. Ze haalden wel omzetten van 20.000 tot
30.000 gulden per dag. Ze werden als weldoeners gezien. Als ze 'zieke' junkies tegen-
kwamen die geen geld hadden, dan konden die erop rekenen dat Frank en Roberto de
ergste nood zouden lenigen. Zij werden op handen gedragen. Frank gebruikte in die



Inkomensverwerving 119

tijd geen heroïne: 'Ik wist zijn naam wel, maar ik kende hem niet.' Met gebruiken is
hij pas begonnen nadat de stress van de grootschalige handel te veel werd; de heroïne
zorgde ervoor dat hij alles meer ontspannen kon benaderen. Tijdens een van zijn on-
dernemingen naar Duitsland werd hij gearresteerd en bracht geruime tijd door in de ge-
vangenis. 'Daar kwam ik erachter dat ik een junk was.' Terug in Amsterdam bleek zijn
handel zo goed als verdwenen. Roberto was er nog wel en samen trekken ze nu door
de scene. Bemiddelen hier, klein dealtje daar, soms een dealer rippen of nepdope ver-
kopen als ze voldoende moed hebben. Als er individueel niet genoeg geld is, dan leg-
gen ze hutje bij mutje om toch een bolletje te kunnen kopen. Roberto lijkt het op dit
moment beter te doen dan zijn voormalige baas Frank. Roberto heeft namelijk ook een
vrouw achter de ramen zitten die een deel van haar opbrengst aan hem afstaat. Frank
kijkt vol rancune naar de scene en de mensen die er deel van uitmaken. 'Vroeger kon-
den ze altijd bij me terecht als ze het moeilijk hadden, als ik nu om een beetje bruin
kom, dan lachen ze me uit: stukken stront zijn het, ratlen.' Methadon wijzen ze af, het
lost niets op en de verstrekking van methadon is bovendien hypocriet: wel verslavende
methadon in tientallen liters tegelijk onder gebruikers verstrekken, maar heroïne mag
niet. Geen van beiden hebben ze vast onderdak, ze slapen in een portiek of onder een
brug bij het Centraal Station. Vooral Frank is het prototype van de dealende gebruiker.
Aan het eind van dit jaar zal hij de balans opmaken. Als die positief is, zal hij terug-
gaan naar Suriname. Als de balans negatief is, blijft hij hier en 'dan zal ik wel in het
harnas sterven'. 18

6.3.3 De typologie in de tijd

De economische typologie uit paragraaf 6.3.1 is gebaseerd op geaggregeer-
de maandgegevens en is dus te beschouwen als een momentopname. Het ge-
heel krijgt daardoor een nogal statisch karakter. Juist in een onderzoek dat
is opgezet vanuit het carrièreperspectief, is een dergelijke voorstelling van
zaken verre van bevredigend. In hoofdstuk 4 is uitvoerig uit de doeken ge-
daan dat het leven van een gebruiker aan schommelingen onderhevig is en
dat hij zijn bestaan gedurende verschillende stadia wisselend percipieert.
Om aan de grilligheid van de drugscarrière tegemoet te komen is het zaak
om op een later meetmoment na te gaan in hoeverre de toewijzing van res-
pondenten aan een bepaald type nog steeds hout snijdt. Het longitudinale
karakter van het onderzoek maakt een dergelijke controle mogelijk.

Op de gegevens van het laatste interview is een identieke analyse gedaan
als op de geaggregeerde data van de eerste drie interviews. Omdat een deel
van de respondenten de onderzoekscyclus niet heeft afgemaakt, moeten we
ons beperken tot 89 respondenten. In tabel 12 zijn de resultaten hiervan te-
gen elkaar uitgezet.

Er zitten wat valkuilen in de vergelijking van de beide tijdstippen. In de
eerste plaats is de 'begintypologie' geconstrueerd op basis van meer aaneen-
gesloten interviews. Dit betekent dat de begintypologie geldt voor een lan-
gere periode, nl. een maand. De 'typologie een jaar later' moet zich beper-
ken tot gegevens over één week. De kans dat een respondent tot de crimine-

Is Enige tijd nadat het veldwerk was afgesloten deelde Roberto mee dat Frank- kort nadat
hij teruggegaan was naar Suriname -was overleden.
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Tabel 12: De typologie van gebruikers op twee momenten in de tijd

begintypologie gebruikers
de typologie een jaar later genorm. criminele dealende totaal

genormaliseerde gebruiker 59 3 6 68 ( 76%)
criminele gebruiker 1 9 3 13 15%)
dealende gebruiker 2 3 3 8 9%)

totaal 62 (70%) 15 (17%) 12 (13%) 89 (100%)

le of tot de dealende gebruikers gerekend wordt, is bij de begintypologie
groter dan een jaar later, domweg omdat de minder frequente dealers of cri-
minele gebruikers in de begintypologie meer tijd hebben gehad om op die
manier inkomen te verwerven, terwijl de uitkering en een eventueel salaris
stabiel zijn over die periode. Ten tweede hebben we 'te maken met uitval.
Van de 148 respondenten waarmee we begonnen, zijn er 89 over; dat is een
uitval van 40%. Dit kan vooral gevolgen hebben voor het aantal dealende
gebruikers: in het percentage uitval zijn Surinaamse respondenten overver-
tegenwoordigd (zie hoofdstuk 2). Uit de begintypologie is gebleken dat zich
onder de dealende gebruikers vooral Surinamers bevinden. Bij de vergelij-
king zullen we dit goed moeten beseffen.

Als we de uitkomsten van tabel 12 vergelijken met die van tabel 10, dan
valt in de eerste plaats op dat het aantal genormaliseerde gebruikers is toe-
genomen (van 70% naar 76%), dat van de criminele gebruikers ongeveer
stabiel blijft (17% en 15%) en dat het aandeel van de dealende gebruikers
relatief sterk afgenomen is (van 13% naar 9%). Dit zou te wijten kunnen
zijn aan het uitvalpercentage. Verder zien we dat 80% van de respondenten
een jaar later nog steeds tot het type behoort waartoe ze in de begintypolo-
gie ook gerekend werden ((59 + 9 + 3)189 * 100). Dit wordt ook tot uitdruk-
king gebracht in de correlatiecoëfficiënt. Deze is 0,71 en heeft een signifi-
cantieniveau van 0,001. De belangrijkste verschuiving komt voor in de bo-
venste rij, waar drie criminele gebruikers en zes dealende gebruikers inmid-
dels tot de genormaliseerde gebruikers gerekend kunnen worden; daar staan
slechts drie respondenten tegenover die de omgekeerde weg zijn gegaan.
Tussen de criminele gebruikers en de dealende gebruikers bestaat een even-
wichtige uitwisseling, nl. drie om drie.

De eerdergenoemde restricties in acht genomen, en dus met de nodige
voorzichtigheid, lijkt er een tendens te bestaan naar een afname van gebrui-
kers in de als sociaal problematisch te kenschetsen typen.

Ten slotte zullen we bezien in hoeverre deze typologie samenhangt met
het tijdstip waarop eventuele verwervingscriminaliteit aanving: v66r of ná
het eerste gebruik van opiaten. Dit is in zoverre interessant dat het iets zegt
over de continuiteit van de deviante carrière. Als respondenten die al in een
vroeg stadium verwervingscriminaliteit plegen, dat voortzetten gedurende
hun drugscarrière, zou dat betekenen dat al vroeg voor deze specifieke ille-
gale manier van inkomensverwerving wordt gekozen (zie ook hoofdstuk 4).
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Tabel 13: De typen gebruiker en het moment van eerste vermogensdelict

moment eerste genorm. dealende criminele totaal
vermogensdelict gebruiker gebruiker gebruiker

v66r harddrugs 35 (43 %) 10 (63 %) 18 ( 69%) 63 51%)
náharddrugs 26 ( 32%) 1 ( 6%) 8 ( 31%) 35 ( 29%)
geen criminaliteit 20 ( 25%) 5 ( 31%) 0 - 25 ( 20%)

totaal 81 (100%) 16 (100%) 26 (100%) 123*000%)

* Van 25 respondenten is deze informatie niet beschikbaar; chi-kwadraat=l l; df=4; p<0,05

In tabel 13 zijn de diverse typen uitgezet tegen enkele andere categorieën:
de eerste wordt gevormd door respondenten die al criminaliteit pleegden
voordat zij harddrugs gebruikten, de tweede door hen die erna of gelijktij-
dig criminaliteit gingen plegen. De derde categorie bestaat uit degenen die
nooit criminaliteit pleegden.

Er is een significant verband tussen huidige manieren van inkomsten ver-
werven en de vraag of de respondenten al dan niet criminaliteit pleegden
voordat zij drugs gebruikten. In grote trekken zien we het vermoeden dat
gebruikers die al voordat zij drugs gebruikten, criminaliteit pleegden en
daarmee in hoge frequentie doorgaan, bevestigd. Een kleine 70% van de
huidige criminele gebruikers, pleegde al criminaliteit voordat zij drugs ge-
bruikten. In het voorgaande werd opgemerkt dat de dealende gebruiker tot
op zekere hoogte vergelijkbaar is met de criminele gebruiker. Ook hier zien
we dat een hoog percentage van de gebruikers die voornamelijk op de drug-
markt opereren, al criminaliteit pleegde voordat zij drugs gingen gebruiken.
Ook dit is niet zo verrassend, omdat we al eerder gezien hebben dat een
groot deel van de gebruikers die tot dit type gerekend worden, naast de be-
zigheden op de drugmarkt ook criminaliteit pleegt. Tegelijkertijd blijkt ech-
ter dat 31 % van de dealende gebruikers zich tot dealen beperkt en geen ver-
wervingscriminaliteit pleegt of gepleegd heeft. In z'n algemeenheid kan dan
ook worden gezegd dat veel van de respondenten die al vroeg aangevangen
zijn met een delinquente carrière, deze voortzetten gedurende de drugscar-
rière. Een substantieel deel echter doet na verloop van tijd een stapje terug.
Deze respondenten worden gerekend tot de genormaliseerde gebruikers.

6.4 Samenvatting en conclusies

Bij bestudering van de economie van het drugsbestaan dringt zich onweer-
staanbaar het beeld op van een druk leven. Gehaast bewegen de meesten
zich voort door de scene, op weg om ofwel geld te verkrijgen, ofwel het
uit te geven. Dit patroon herhaalt zich vele malen: geld verdienen, het weer
uitgeven en vervolgens de gekochte waar consumeren zijn snel opeenvol-
gende cyclussen, waartussen soms slechts een korte tijdspanne ligt. Slechts
weinigen gunnen zich de tijd voor rondhangen, eten, een praatje maken en
dergelijke. Het kenmerkende van het gedrag rond het verkrijgen van inkom-
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sten is het opportunistische ervan. Weliswaar hebben de meeste gebruikers
een zekere specialiteit of `main hustle' ontwikkeld (zie ook Faupel, 1986;
Kowalsky en Faupel, 1990), in de praktijk zal vrijwel niemand de kans
voorbij laten gaan om op welke manier dan ook aan geld te komen. Dit be-
tekent dat de gebruiker nu eens bemiddelend aangetroffen wordt op de Zee-
dijk, dan weer bezig is gestolen waar te slijten in de Damstraat, een volgend
ogenblik de scene verlaat om zijn wekelijkse zakgeld te halen bij de Stich-
ting Uitkeringsbeheer en ten slotte terugkeert op de Gelderse Kade om zo-
juist aangeschafte schone spuiten te verkopen. Vele malen per dag wordt
het rondje Nieuwmarkt, Gelderse Kade, Stormsteeg, Liesdelsluis, Oude
Zijds, Oude Hoogstraat, Kloveniersburgwal, Zeedijk afgelopen. Soms wordt
het rondje verkort door een van de tussenliggende stegen te nemen. Als-
maar speurend naar manieren om geld te verdienen of naar de juiste dealer
om het bij uit te geven.

Hoewel het beeld juist is dat de (gemiddelde) gebruiker meer dan een
dagtaak heeft aan zijn drugsbestaan, blijkt de veronderstelling dat verwer-
vingscriminaliteit onveranderlijk voor het grootste deel van zijn inkomen
zorgdraagt, een mythe te zijn. Weliswaar is de groep harddruggebruikers
aanmerkelijk crimineler (zowel in termen van opbrengst als in termen van
frequentie) dan vrijwel alle andere groepen die de Nederlandse samenleving
kent, maar de hoogcriminelen maken hiervan maar een klein deel uit. Een
van de belangrijkste conclusies is dat het aandeel van de opbrengst uit ver-
wervingscriminaliteit in het totale inkomen kleiner is dan veelal wordt aan-
genomen. 53% van de respondenten verklaart enig inkomen uit dit soort
criminaliteit te hebben verworven, 20% van hen kan als hoogcrimineel wor-
den aangemerkt. In totaal maakt de verwervingscriminaliteit 24% van het
totale inkomen uit. De belangrijkste bron van inkomsten betreft het sociale-
zekerheidsstelsel. Een derde belangrijke bron bestaat uit het dealen en be-
middelen op de drugmarkt. Dit beeld wordt bevestigd door diverse andere
Nederlandse studies (van o.a. Korf, 1990). Als deze vergeleken worden met
Engelse en Amerikaanse studies, dan blijkt dat in Nederland over het alge-
meen op maatschappelijk minder schadelijke wijze inkomen wordt vergaard.
Voor een deel wordt de verwervingscriminaliteit vervangen door handelen
op de markt van wit en bruin. Hoewel het moeilijk is om hier directe oor-
zaken voor aan te wijzen, zijn er in ieder geval twee factoren die hierin een
functie vervullen. In vergelijking met de genoemde landen vormt het uitge-
breidere sociale-zekerheidsstelsel een bodemvoorziening, waardoor voorko-
men wordt dat vooral de kleinverbruikers aangewezen zijn op verwervings-
criminaliteit. Ten tweede - en dat komt ook nog in hoofdstuk 8 aan de or-
de-zorgt de relatief eenvoudige toegankelijkheid van de drugmarkt ervoor
dat een omvangrijke groep dankzij dealen en bemiddelen voor een groot
deel hun bestedingspatroon in stand kan houden. Dit komt onder andere
doordat bezit voor eigen gebruik en daarmee ook de kleine handel, geen
opsporingsprioriteit heeft. Een tamelijk grote groep geeft de voorkeur aan
het op deze manier geld of drugs verdienen boven het plegen van verwer-
vingscriminaliteit. De terughoudendheid van het openbaar ministerie en de
politie speelt hierin een belangrijke rol.
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Een soortgelijke conclusie wordt getrokken door Hoekstra (1987). Op basis
van simulatiemodellen werden gevolgen van diverse beleidsalternatieven
doorgerekend. Een halvering van de politiële repressie op de kleinhandels-
markt van drugs, tezamen met een versterking van eerstelijns-hulpverle-
ningsmogelijkheden, zou leiden tot een vermindering van verwervingscrimi-
naliteit met 55%. De op het eerste gezicht paradoxale situatie doet zich dus
voor dat een verlaagd niveau van optreden van politie en openbaar ministe-
rie er mede toe leidt dat een kleinere groep harddruggebruikers verwer-
vingscriminaliteit pleegt.

Op basis van patronen in de manieren van inkomsten verwerven is een
driedeling te construeren: gebruikers die voornamelijk legale inkomsten
hebben, gebruikers die actief zijn op de drugmarkt en gebruikers die hun
inkomsten voornamelijk uit verwervingscriminaliteit hebben. Deze typolo-
gie hangt samen met een aantal andere gebruikerskenmerken. Bij nadere
beschouwing lijken deze kenmerken te wijzen op duidelijk verschillende le-
vensstijlen. Belangrijk daarbij is dat methadon twee tegengestelde functies
kan vervullen. De oorspronkelijk bedoelde functie van ondersteuning bij
het afkicken en die van goedkope, gemakkelijk te verwerven extra drugs. In
het laatste geval is de methadonverstrekking een volstrekt geintegreerd be-
standdeel gaan vormen van het drugsbestaan.

Bij een analyse die tot doel had de stabiliteit van de typologie in de tijd
te onderzoeken, bleek dat er een tendens bestaat naar minder sociaal-proble-
matisch gedrag. Met andere woorden: er wordt minder frequent inkomen
uit verwervingscriminaliteit gegenereerd. Tevens blijkt dat respondenten die
criminaliteit pleegden voordat zij drugs gingen gebruiken, gedurende de pe-
riode waarin zij wel drugs gebruiken, criminaliteit als hoofdbron van in-
komsten hebben. Er is een zekere continuiteit in de manier van inkomens-
verwerving als de deviante carrière aangevangen is met delinquent gedrag.



7 Uitgaven en middelengebruik

In hoofdstuk 6 is uitgebreid uit de doeken gedaan op welke wijzen drugge-
bruikers inkomsten verwerven en in welke mate zij van elke afzonderlijke
inkomstenbron gebruikmaken. Logischerwijze moet vervolgens de vraag ge-
steld worden waaraan deze inkomsten worden besteed. In dit hoofdstuk
gaan we hier gedetailleerd op in. Allereerst geven we een overzicht van de
te onderscheiden uitgavenposten en stellen vast hoe deze zich tot elkaar ver-
houden. Vervolgens spitsen we het relaas toe op de belangrijkste uitgaven-
post: drugs. In paragraaf 7.2 stellen we de hoeveelheden vast die van elk
afzonderlijk middel worden gebruikt. Paragraaf 7.3 staat in het teken van
de functies die gebruikers aan de verschillende drugs toeschrijven. In para-
graaf 7.4 ten slotte nemen we de gebruikspatronen onder de loep. We kij-
ken dan achtereenvolgens naar het gebruik van combinaties van middelen
(het zgn. polydruggebruik), de (in)variabiliteit van het gebruik en de sei-
zoensinvloeden op het consumptieniveau.

In dit hoofdstuk gaat het vooral om de illegale drugs. De diverse functies
en effecten van methadon en de verstrekking ervan zullen in hoofdstuk 8
worden besproken. Toch komt methadon op sommige plekken aan de orde;
met name waar het een rol speelt in de verklaring van bepaalde resultaten.

7.1 Uitgaven

7.1.1 Uitgavenposten

De beschrijving van het uitgavenpatroon van een zo specifieke groep als
compulsieve heroinegebruikers, levert een onvermijdelijk eenzijdig beeld
op. Juist het dwangmatige karakter van het drugsbestaan en de rituele her-
halingen waarmee dit gepaard gaat, brengt met zich mee dat het overgrote
deel van het beschikbare geld opgaat aan het verwerven van dope. Dit bete-
kent niet dat het geld in één keer wordt uitgegeven. De gebruiker spendeert
zijn geld over het algemeen in kleine hoeveelheden en met een grote fre-
quentie. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de modale gebruiker
domweg geen grote hoeveelheden geld tot zijn beschikking heeft. Als we
de 'vuilnismannen' uit het vorige hoofdstuk als voorbeeld nemen, blijkt on-
middellijk dat hun inkomsten grotendeels gespreid zijn over de dag; hun
behoefte aan dope is dat ook. Zo gauw er voldoende verdiend is om een
bolletje te kopen, zullen zij dat doen om zich vervolgens voor een korte tijd
terug te trekken uit de scene. Dit patroon geldt niet alleen voor de vuilnis-
mannen, maar ook voor de gebruikers die actief zijn op de markt, voorzo-
ver zij tenminste baar geld verdienen. Als zij in natura betaald worden, be-
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steden ze weinig contant geld aan drugs. Er bestaat echter een groep gebrui-
kers die hiervan afwijkt. Deze groep is niet bijster betrokken bij het leven
in de straatscene. Ze kopen hun drugs veelal bij huisdealers. Als zij al naar
de Zeedijk of de `pillenbrug' komen om te scoren, dan beperken zij hun
verblijf daar tot een minimum. Dit wil niet zeggen dat zij ook minder geld
aan drugs uitgeven. Vaak kopen zij wat grotere hoeveelheden in één keer,
zodat ze niet telkens weer terug moeten naar de markt van wit en bruin.

Opvallend is dat een groot deel van de respondenten maandelijks huur
betaalt en dus over vast onderdak beschikt. Behalve de huur - die in een
aantal gevallen door de Stichting Uitkeringsbeheer namens de huurder wordt
overgemaakt - horen hier ook kosten voor energie en (soms) telefoon bij.
Van de respondenten heeft 70% dergelijke vaste lasten als uitgavenpost. An-
deren aarzelen niet om een tijdelijk verblijf in een hotel(letje) te arrangeren
als de financiën dat toelaten en de activiteiten het minder gewenst maken
om de scene te verlaten. Weer anderen maken gebruik van de gewoonte in
de scene om tegen een geringe vergoeding hun huis ter beschikking te stel-
len aan dakloze gebruikers.

Een derde categorie uitgaven betreft het levensonderhoud: eten en drin-
ken. Hier wordt aanzienlijk meer aan uitgegeven dan aan de vaste lasten uit
de vorige alinea. Vaak bestaat het dagelijkse voedsel uit een lopend genut-
tigd literpak vanillevla en af en toe een frikadel of broodje hamburger uit
de Febo-automatiek op de Liesdelsluis. In slechts weinig gevallen worden
inkopen gedaan om thuis een maaltijd te bereiden. Het kant-en-klare voedsel
dat in het voorbijgaan gegeten wordt, is relatief duur. In tabel 14 is dan
ook te zien dat het gemiddelde bedrag dat de respondenten besteden aan
dergelijk eten en drinken tamelijk hoog is. Een aantal respondenten maakt
gebruik van de mogelijkheid om bij het Leger des Heils tegen een geringe
vergoeding een warme maaltijd te nuttigen.

Ten slotte is er nog een categorie uitgaven voor allerlei kleine zaken.
Shag en sigaretten horen daarbij - roken doen ze vrijwel zonder uitzonde-
ring -, maar ook een pakje kauwgum of een T-shirt dat ze van een collega-
gebruiker voor een billijke prijs kunnen overnemen.

7.1.2 Uitgaven in cijfers

Zoals verwacht mocht worden, vormt de uitgavenpost drugs een veelvoud
van de andere uitgavenposten. Er zijn drie respondenten die in de maand
waarop deze cijfers betrekking hebben, geen geld hebben uitgegeven aan
drugs. Dat wil overigens niet zeggen dat zij ook niets gebruikt hebben. Het
is heel goed mogelijk dat zij drugs gekregen of in natura verdiend hebben.

Aan vaste lasten wordt het minste uitgegeven, maar gemiddeld toch nog
altijd f 215. Als we het totale inkomen uit tabel 4 (f 469.700) vergelijken
met de totale uitgaven uit tabel 14 (f 504.800), dan valt op dat er melding
gemaakt wordt van meer uitgaven dan inkomsten: een verschil van ƒ 35.100
(zo'n f 230 per persoon per maand); er wordt 7% meer uitgegeven dan er
in deze maand aan inkomsten worden opgegeven. Dit is een gering percen-
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Tabel 14: Maandbedragen voor diverse uitgavenposten
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uitgavencategorie totale bedrag aantal gem. steekproef gem. groep
bedrag respondenten N=148

drugs* f 345.000 145 98% f 2330 f 2380
vaste lasten** f 31.650 102 69% f 215 f 310
levensonderhoud*** f 76.550 148 100% f 515 f 515
overig**** f 51.600 148 100% f 350 f 350

totaal ƒ504.800 ƒ3410

* inclusief cannabis en alcohol
** huur, GEB en telefoon

*** eten en drinken
**** rookwaren, (incidenteel) voor overnachtingen, gokken, openbaar vervoer, kleding, enz.

Tabel 15: Verhoudingen tussen uitgavenposten

drugs 68%
vaste lasten 6%
levensonderhoud 15%
overig 11%

Tabel 16: Maanduitgaven per drug

totaal gemiddeld

heroïne f 166.850 f 1235
cocaïne f 150.350 f 1488
psychofarmaca* f 3.050 f 38
alcohol f 14.800 f 168
cannabis f 7.000 f 88
grijze methadon f 2.450 f 102
overig f 500 f 50

totaal ƒ345.000 ƒ2330

* Rohypnol is verantwoordelijk voor ruim twee derde van deze uitgavenpost.

tage, ook al gezien het feit dat er tijdens de interviews retrospectief over
een week nagegaan moest worden welke inkomsten en uitgaven een respon-
dent gehad heeft. Iedereen kent momenten dat het geheugen hem op zo'n
punt in de steek laat, zonder dat van moedwillige opzet sprake is. Het is
dan ook aannemelijk dat dit verschil voornamelijk ontstaan is door onnauw-
keurigheden in het reproduktieproces tijdens de interviews.

Zoals ook bij de inkomsten gedaan is, geven we de onderlinge verhou-
dingen tussen de uitgavenposten schematisch weer (tabel 15).

Uitsplitsing van de belangrijkste uitgavenpost naar de diverse soorten ge-
kochte drugs, levert de resultaten in tabel 16 op.
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7.2 Middelengebruik

Het gemiddelde bedrag besteed aan de aanschaf van diverse soorten drugs,
hoeft niet identiek te zijn aan het daadwerkelijke gebruik van deze midde-
len. Het kopen van drugs impliceert bijvoorbeeld niet automatisch dat men
deze stoffen zelf ook onmiddellijk consumeert: men kan wat weggeven aan
een ander, delen, veel drugs in één keer kopen en het gebruik daarvan over
verschillende dagen spreiden, enz. Aan de andere kant is het mogelijk om
drugs te consumeren die men niet heeft gekocht, maar heeft gekregen of in
natura verdiend. Kortom, willen we iets meer weten over het feitelijke ge-
bruik van de verschillende psychotrope stoffen, dan is het noodzakelijk om
ons op een gedetailleerder niveau te begeven. We zullen ons daarbij concen-
treren op de meest aangetroffen drugs in de Amsterdamse scene.

7.2.1 Heroïne en cocaine

Heroïne en cocaïne worden het meest gebruikt. Tabel 17 geeft het maand-
gebruik van deze drugs weer. In de cellen staan de percentages gebruikers
vermeld. De rijen dienen onafhankelijk van elkaar te worden gelezen. Het
is niet noodzakelijkerwijze zo dat bijvoorbeeld de 33% heroïnegebruikers
uit de tweede kolom, ook in de 34% cocaïnegebruikers van de tweede ko-
lom vertegenwoordigd zijn. Het kan best voorkomen dat iemand die meer
dan twee gram heroïne gebruikt heeft, helemaal geen cocaïne heeft gebruikt
of slechts een halve gram. Aan het gecombineerde gebruik van heroïne en
cocaïne zal verderop aandacht worden besteed.

Negen procent (n=13) heeft in deze maand geen heroïne gebruikt. Zij
stonden allemaal ingeschreven in een methadonprogramma. We zien dat
65% hun gebruik beperkte tot een maximum van acht gram per maand en
dat 26% meer dan acht gram gebruikte. Het gemiddelde heroïnegebruik per
respondent per maand bedraagt zeven gram. Als we de abstinenten buiten
beschouwing laten, stijgt dit gemiddelde tot 7,7 gram; per dag is dit een
gemiddeld gebruik van een kwart gram. De maximumconsumptie ligt op 40
gram per maand (één respondent).

Er zijn minder cocaïne- dan heroïnegebruikers; het verschil zien we
vooral in de middencategorie (4-8 gram per maand). Gemiddeld wordt per
respondent 10 gram per maand gebruikt; uitsluitend gerekend over de coca[-
negebruikers, is dit gemiddeld 14,6 gram. We zien dus dat, indien cocaïne
gebruikt wordt, het gebruik gemiddeld ongeveer het dubbele van de hoe-
veelheid heroïne is (een halve gram per dag gemiddeld). Dit hogere gemid-

Tabel 17: Maandgebruik van heroïne en cocaïne, in procenten (N=148)

maandgebruik niets 0,05-4 gr. 4-8 gr. >8 gr.

heroïne 9 33 32 26
cocaïne 32 34 10 24
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delde is toe te schrijven aan een paar extreme gebruikers. Het maximale ge-
bruik binnen de groep ligt namelijk op 140 gram per maand!

7.2.2 Psychofarmaca, alcohol, speed en cannabis

Psychofarmaca
Naast heroïne en cocaïne wordt ook een groot aantal andere middelen min
of meer regelmatig gebruikt. Psychofarmaca nemen daarvan een belangrijk
deel voor hun rekening. Er is een grote verscheidenheid aan soorten. Zo
zijn er slaapmiddelen, tranquillizers, antidepressiva en antihistaminica. Som-
mige anti-epileptica en antipsychotica worden ook als drug gebruikt. De
meest bekende en meest gebruikte psychofarmaca zijn Rohypnol, Valium,
Seresta en Librium. Minder frequent gebruikte middelen zijn Dalmadorm,
Mogadon, Haldol, Tremblex, Tuinal, Bykonox, Isonox, Phenergan, Vespa-
rax en Bellanox. Isonox bevat methaqualon en valt onder de Opiumwetbepa-
lingen (Farmacotherapeutisch Kompas, 1984).

Voor de overzichtelijkheid heeft slechts Rohypnol in tabel 18 een aparte
plaats gekregen; de overige middelen worden in twee categorieën geplaatst.
Rohypnol komt in dit onderzoek duidelijk als de meest populaire pil naar
voren. Het is goed mogelijk dat dit vandaag de dag anders ligt. Het gebruik
van psychofarmaca is namelijk bij uitstek onderhevig aan trends; golfbewe-
gingen zijn dan ook inherent aan deze drugs. Aan het begin van de jaren
tachtig waren Vesparax en Mandrax het neusje van de zalm; in de zomer
en het najaar van 1987 nam de populariteit, en parallel de prijs, van Rohyp-
nol sterk toe. De stijging van de prijs per pil was overigens ook het gevolg
van een meer terughoudend voorschrijvingsbeleid van de huisartsen. De
prijs per pil steeg van ongeveer f 2,50 naar f 5,- op doordeweekse dagen
en f 7,50 op late zaterdag- en zondagavonden. Later is dit weer weggeëbd
en nam Tuinal voor een deel de plaats in van Rohypnol. Volgens steeds
sterker wordende verhalen in de scene zou deze pil wel tienmaal zo sterk
zijn als Rohypnol, en fantastische eigenschappen hebben. Tuinal was geen
lang leven beschoren als gewilde drug. Anders dan bij Rohypnol heeft zich
bij dit middel geen ware mythologie ontwikkeld. Modes in pilgebruik lijken
langzamerhand tot een wetmatigheid verheven te zijn en het wachten is op
een volgende trend in psychofarmacaland.

De gebruikers zijn over het algemeen goed op de hoogte van de bedoel-
de werking van de middelen. Dit wordt geïllustreerd door een gebruiker die

Tabel 18: Maandgebruik psychofarmaca; in procenten

Rohypnol tranquill. overige totaal

geen gebruik 59 70 80 46 (N=68)
1 tot 15 pillen 32 15 10 26 (N=39)
15 tot 30 pillen 3 6 5 8 (N=12)
30 tot 60 pillen 3 3 3 10 (N=14)
60 pillen of meer 3 5 1 10 (N=15)
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regelmatig het anti-epilepticum Haldol op de `pillenbrug' kocht en vervol-
gens gebruikte. Hij kreeg daarvan bijverschijnselen die leken op de sympto-
men van de ziekte van Parkinson: het onbeheersbare trillen van ledematen
en hoofd. Om deze - als onprettig ervaren - bijverschijnselen te onderdruk-
ken nam hij altijd een dosis Tremblex, die hij eveneens op de `pillenbrug'
kocht. Het nettoresultaat van deze combinatie was een relatief goedkope en
langdurige roes, die op sommige dagen aangevuld werd met alcohol.

Alcohol
Van de respondenten behoren er 88 (60%) tot de regelmatige alcoholdrin-
kers: 35 van hen met mate (gemiddeld over een maand gerekend twee gla-
zen per dag), 13 kunnen we tot de zware drinkers rekenen (meer dan acht
glazen per dag) en de rest (40 respondenten) zit ertussenin. Het zijn vooral
de zware drinkers die hun alcohol op straat drinken. Halve-literflessen bier
en goedkope vruchtenwijn zijn heel populair. Sommigen dragen een zakfla-
con jenever bij zich om op deze manier instant `kopstoten' te kunnen sa-
menstellen. Hoewel het gebruik van combinaties van drugs nog aan de orde
zal komen, kan nu al gezegd worden dat onder de zware alcoholgebruikers
relatief veel pillenslikkers voorkomen. Respondenten zelf zeggen dat alco-
hol de effecten van sommige psychofarmaca versterkt en dat dat de reden is
voor gecombineerd gebruik.

Speed
Over speed kunnen we kort zijn: het behoort tot de drugs die nauwelijks
meer gebruikt worden. Slechts zes respondenten hebben enkele malen speed
(pervitine) gebruikt in de maand waarop deze gegevens betrekking hebben.
De meeste respondenten die het gebruikt hebben, spreken hun voorkeur uit
voor cocaïne, maar door geldgebrek hebben zij hun toevlucht gezocht tot
speed.

Cannabis
Cannabis wordt op tamelijk ruime schaal geconsumeerd. Van de 148 res-
pondenten gebruikten er 80 op maandbasis een hoeveelheid variërend van 1
tot 96 gram.

7.2.3 Niet-aangetroffen middelen

Wellicht even interessant als de gebruikte middelen zijn de middelen die
niet of nauwelijks gebruikt worden binnen de populatie van ondervraagde
gebruikers. Van de oudere drugs worden trips (LSD) binnen de Amsterdam-
se verslaafdenpopulatie niet meer gebruikt. Niet één respondent heeft LSD
geconsumeerd in de maand waarin de eerste drie interviews plaatsvonden.
De belangrijkste afzetmarkt voor LSD wordt gevonden onder Duitsers en
Italianen.

Regelmatig circuleren berichten in de media over nieuwe drugs die op
grote schaal gebruikt worden of ('zonder twijfel') gebruikt gaan worden.
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Crack, XTC of `ecstasy', Ice en andere `designer drugs' worden dan als
voorbeelden genoemd. Met name XTC kent enig, voornamelijk recreatief,
gebruik (De Loor, 1989). Onder de respondenten in ons onderzoek komt
XTC- noch Ice-gebruik voor. De aantrekkingskracht van deze middelen is
kennelijk gering voor de harde kern van gebruikers. Blijkbaar resulteert dit
ook in gescheiden markten: zelfs de meest ingevoerde habitué in de Amster-
damse scene weet desgevraagd niet goed hoe hij eraan moet komen.

Sinds de `crackepidemie' in de grote steden van de Verenigde Staten is
losgebarsten, wordt van diverse zijden gewezen op het gevaar dat deze epi-
demie ook West-Europa zal bereiken met even desastreuze gevolgen. Er be-
staan veel mythen rond crack: `eenmaal gebruiken en je bent verslaafd',
`een nieuwe drug die uitgevonden is door de duivel'. In feite is er niet zo-
veel nieuws onder zon. Crack is de basis van cocaïne en heeft een hogere
concentratie van de werkzame stof dan poedercocaïne. Crack wordt in Ne-
derland wel gebruikt in zijn `home made'-vorm, namelijk het zogenoemde
'freebasen'. Het nieuwe aan crack is dan ook niet zozeer de aard van het
middel of de veronderstelde sterker verslavende potenties dan cocaïne, maar
de manier waarop het in de Verenigde Staten op de markt gebracht wordt.
In kleine capsules, kant en klaar voor gebruik en niet te duur, is het voor
sommige groepen een aantrekkelijk alternatief voor het bewerkelijke intra-
veneuze gebruik van heroïne en cocaïne, waarvan de zuiverheid bovendien
vaak te wensen overlaat.

Gedurende dit onderzoek hebben wij geen gebruikers van crack ontmoet,
althans niet zoals dat in de Verenigde Staten op de markt gebracht is. Wel
heeft naar verluidt rond het Centraal Station in Rotterdam recentelijk een
fenomeen de kop opgestoken dat enigszins aan de verschijningsvorm van
crack doet denken. Op deze locatie wordt namelijk voorbewerkte, dat wil
zeggen gekookte, cocaïne in kleine hoeveelheden verkocht (Grund e.a.,
1991). De afzetmarkt voor deze Nederlandse crackvariant bestaat uit gemar-
ginaliseerde straatjunks, die op de verschillende Rotterdamse huisadressen
niet langer welkom zijn. De auteurs wijzen op een aantal factoren die deze
nieuwe trend in gang hebben gezet. De belangrijkste daarvan is dat de druk-
te op het Centraal Station en de scherpe politiecontrole aldaar het de gebrui-
kers vrijwel onmogelijk maakt om de nodige voorbereidingen te treffen.
Voorgekookte cocaïne heeft dan als groot voordeel dat het onmiddellijk en
zonder dat het te veel opvalt, gebruikt kan worden. Op basis van deze gege-
vens en niet in de laatste plaats van de ontwikkelingen in de Verenigde Sta-
ten lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het crackprobleem in omvang toe-
neemt naarmate het gebruik van harddrugs repressiever benaderd wordt. De
Nederlandse pragmatische aanpak, gericht op normalisering van het ge-
bruik, geeft wat dat betreft, geen aanleiding tot de veronderstelling dat hier
eveneens een crackepidemie zal losbarsten. Dit wordt ondersteund door een
tweetal andere factoren. In de eerste plaats blijken veel gebruikers bijzonde-
re waarde toe te kennen aan de rituele handelingen die aan het gebruiken
voorafgaan (zie ook hoofdstuk 4). Met crack of voorgekookte coke gaat een
deel van de charme van het gebruik verloren. Daarnaast dient gewezen te
worden op de hoge zuiverheidsgraad van cocaïne (en heroïne) hier te lan-
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In een portiek aan de Oude Zijde Voorburgwal neemt een gebruikster een 'chineesje'. Op de
achtergrond de Liesdelsluis of `tippelbrug'

de.19 Hierdoor is de noodzaak afwezig om op grote schaal te experimenteren
met manieren van toediening die een sterkere ervaring verschaffen. Dit kan
ook de oorzaak zijn van het feit dat intraveneus gebruiken in Nederland lang
niet zo wijd verbreid is als in veel andere landen. In de Verenigde Staten
wordt heroine bijvoorbeeld vrijwel uitsluitend intraveneus gebruikt; het
`chinezen' kent men als techniek vrijwel niet. Met de geringe zuiverheid
van Amerikaanse drugs sorteert deze techniek ook nauwelijks enig effect.
Hoewel intraveneus gebruik dus niet zo populair is als in veel andere lan-
den, behoort het wel tot de meest prevalente wijzen van toediening onder
de veelheid van gebruikstechnieken.

7.2.4 Wijzen van toediening

De meest voorkomende gebruikswijzen van heroine en cocaine zijn chinezen
en intraveneus gebruik, het zgn. `shotten'. Bij het `chinezen' wordt een ge-
ringe hoeveelheid poeder - beide soorten apart of in combinatie - op een
strookje aluminiumfolie gestrooid. Daarna houdt men er de vlam van een
wegwerpaansteker onder en de rook van het verdampende middel wordt via

19 De meest recente cijfers omtrent de zuiverheid van de in Amsterdam te koop aangeboden
cocaine zijn van Cohen (1990). Hij komt uit op een gemiddelde zuiverheid van 65%.
Grapendaal en Aidala (1991) melden voor Arnhem een zuiverheid van 85%.
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Tabel 19: Intraveneuze gebruikers bij aanvang van het onderzoek en een jaar later

na een jaar
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begin onderzoek
uitsluitend intraveneus niet totaal
intraveneus + anders intraveneus

uitsluitend intraveneus 22% 5% 2% 29% (26)
intraveneus + anders - 3% 2% 6% (5)
niet intraveneus 8% 7% 51% 65% (58)

totaal 30% (27) 15% (13) 55% (49) 100% (89)

een rietje of een opgerold stuk papier geïnhaleerd. Statusgevoelige junks
nemen hiervoor ook nog wel eens een bankbiljet. Gebruikt men intraveneus,
dan wordt het poeder op een (verhitte) eetlepel in water - eventueel aange-
lengd met citroensap - opgelost. Daarna wordt de oplossing - via een watje
of uitgeplozen sigarettefilter - in de injectiespuit opgetrokken en in de ader
gespoten. De zeer zware gebruiker injecteert zichzelf vijf- h tienmaal per
dag, onder vaak weinig hygiënische omstandigheden. Een op deze manier
gebruikte `speedhall' (een combinatie van ongeveer gelijke delen heroïne en
cocaïne) heeft een onmiddellijk piekeffect, terwijl het chinezen van beide
middelen een wat trager en vlakker resultaat geeft. Deze laatste methode is
ook duurder in gebruik; een deel van de middelen gaat namelijk door ver-
damping verloren.

Een weinig frequent toegepaste consumptiewijze van cocaïne is het free-
basen (zeven respondenten zeggen dat wel eens te doen). Deze -reeds in
hoofdstuk 4 beschreven - methode is zeer kostbaar, maar het effect ervan
is heftiger dan dat van chinezen.

In de steekproef gebruiken 42 (28%) respondenten uitsluitend intrave-
neus, 54 (36%) beperken zich tot het chinezen en 12 respondenten wisselen
spuiten en chinezen af. 32 respondenten gebruiken een ruim scala van mo-
gelijkheden om drugs te consumeren, zoals roken (met tabak), freebasen,
snuiven en eten; 10 van hen spuiten ook af en toe. Ten slotte hebben 10
respondenten in deze maand geen drugs gebruikt. Over het algemeen prefe-
reren Surinaamse verslaafden het chinezen. Van de blanke Nederlandse res-
pondenten gebruikt circa de helft intraveneus.

Uiteraard lopen vooral de intraveneuze gebruikers een extra risico om
besmet te worden met het HIV-virus. In deze steekproef gaat het om 64 ge-
bruikers (43%). In tabel 19 is weergegeven of het `toediengedrag' (wellicht
onder invloed van preventiestrategieën) in de loop van het onderzoek veran-
derd is. Daartoe worden de antwoorden op deze vraag van het eerste en het
laatste interview vergeleken. Door allerlei oorzaken (zie hoofdstuk 2) kan
deze vergelijking voor slechts 89 respondenten worden gemaakt.

Er heeft geen systematische uitval plaatsgevonden van intraveneuze ge-
bruikers, zodat een vergelijking op dit aspect goed mogelijk is. Van de res-
pondenten die bij begin van het onderzoek nog intraveneus gebruikten (n=
40), zijn er 13 hiermee gestopt. Daar staat een `instroom' van vier respon-
denten tegenover: respondenten die aanvankelijk niet intraveneus gebruikten
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maar daar in de loop van een jaar mee begonnen zijn. De omvang van de
risicogroep neemt per saldo dus af van 43% (op 148 gebruikers) naar 35%
(op 89 gebruikers), een vermindering van ongeveer 19%. Ook het percenta-
ge dat uitsluitend intraveneus gebruikt, neemt af. Een zelfde observatie
rapporteert Korf (1986 en 1987) voor buitenlandse gebruikers in Amster-
dam. Er lijkt dus een tendens te bestaan tot een afnemend aantal intraveneu-
ze gebruikers. De indruk bestaat dat gebruikers heel goed op de hoogte zijn
van de gevaren die gepaard gaan met intraveneus gebruik. Soms zien zij
daarin genoeg reden om te stoppen met bepaald risicovol gedrag.

7.3 De functies van diverse middelen in de scene

Binnen het drugsbestaan hebben de verschillende middelen hun eigen waar-
de en betekenis. We zullen de (ontwikkeling van) functies die heroïne, co-
caïne en psychofarmaca in het leven van de gebruikers vervullen, belichten.

7.3.1 Functies van heroïne

Er lijkt een verschuiving op te treden in de functie die met name heroïne
heeft voor de zware gebruikers. Werd dit opiaat aanvankelijk gebruikt als
genotmiddel, nu geven veel ervaren gebruikers aan dat het 'normaal' func-
tioneren steeds meer centraal staat als motief tot continuering van het ge-
bruik. De `rush', `kick', `flash' of `high' die gebruikers in het begin erva-
ren, neemt door de gewenning af. Wat rest, is `ziek zijn' bij abstinentie.
Dit `ziek zijn' voorkomt een normaal functioneren. Bij gebruik van het mid-
del verkeert men niet zozeer meer in een roes, maar voelt men zich in staat
normaal te functioneren. Door dit effect verschuift heroïnegebruik van he-
donistisch genot zoeken naar zelfmedicatie. Daarnaast wordt het dempende
effect op de cocaïne genoemd als motivatie voor de continuering van het
gebruik.

Ter illustratie van de gewijzigde betekenis van heroïne geven we hier
enkele meningen van respondenten omtrent het opiaat weer. Deze uitspra-
ken zullen waarschijnlijk door veel gebruikers onderschreven worden.

`Vroeger was heroïne veel meer een deel van mijn leven. Het werkte veel heftiger en
was stukken lekkerder. Nu gebruik ik het nog alleen maar om me niet ziek te voelen
en in m'n normale doen te komen; en natuurlijk om me een beetje af te remmen als ik
aan de coke ga.'

'Toen ik net begon met horse, was ik veel eerder tevreden. Als ik stoned was, dan had
ik niet de behoefte om nog meer te gaan gebruiken. Daar werd ik alleen maar slaperig
van en dan viel alles gewoon uit m'n handen. Dat gevoel van stoned zijn, dat ken ik ei-
genlijk al een hele tijd niet meer.'

Slechts een kleine minderheid van de gebruikers zegt heroïne nog echt lek-
ker te vinden. Het betreft hier voornamelijk gebruikers wier drugscarrières
een aanvang namen aan het eind van de jaren zestig, begin jaren zeventig.
De belangstelling in dit 'love and peace'-era ging vooral uit naar drugs



Uitgaven en middelengebruik 135

waarop men kon zweven danwel knikkebollen. Hoewel de idealen uit die
tijd inmiddels goeddeels vervlogen zijn, is een aantal oudere gebruikers nog
steeds geporteerd voor drugs met een rustgevende werking. Met cocaïne, en
met de actie en snelheid waarmee dit middel onverbrekelijk verbonden lijkt,
hebben zij beduidend minder op.

'Ik heb er al zoveel de mist in zien gaan met cocaïne. Het leidt per definitie tot onma-
tigheid en uiteindelijk word je helemaal maf. Sommige mensen vinden dat leuk, ik niet.
Ik heb altijd een voorkeur gehad voor drugs waar ik relaxed en gemakkelijk van word.'

De heroïne die in de scene met `bruin' wordt aangeduid, is van Turkse of
Pakistaanse origine. Op straat vind je vrijwel uitsluitend deze heroïnesoort,
maar op sommige huisadressen wordt witte Chinese poeder te koop aange-
boden. De meningen over het Chinese produkt lopen nogal uiteen. Velen
vinden het maar een slap aftreksel van de `echte dope', anderen zweren er-
bij. Huub is een fervent liefhebber van de Chinese heroïne. Hij laat er geen
twijfel over bestaan dat hij nog echt van het opiaat kan genieten.

'Het genotgevoel van een flash ervaar ik nog steeds, zelfs na al die jaren van gebruik.
Als jij zegt dat een hoop mensen heroïne niet lekker meer vinden, moet je kijken naar
twee dingen. In de eerste plaats naar de kwaliteit van het spul dat op de markt gebracht
wordt. Vooral op straat is veel troep te koop en kun je goed het schip ingaan. Ik zit
goed met m'n Chinese poeier, dus wat dat betreft heb ik geen klagen. Verder moet je
kijken naar de omstandigheden waaronder mensen gebruiken. Kijk, ik kan me voorstel-
len dat je op straat loopt en het is, zoals nu, steenkoud, dan kun je gebruiken tot je een
ons weegt, maar dan vind je het niet echt lekker meer. Je gebruikt dan ten slotte alleen
nog maar om het een beetje warm te krijgen. Maar als je een huis hebt en de kachel
staat lekker aan, dan kun je er nog echt van genieten: een shot goeie horse, daar krijg
je een lekkere flash van; goeie kwaliteit laat zich niet verbloemen.'

De link die Huub hier legt tussen het gebruik van opiaten en de weersge-
steldheid, lijkt tamelijk algemeen. Zodra het buiten kouder wordt, krijgt
heroïne meer en meer de functie van 'warme deken'. Gebruikers zijn uiterst
gevoelig voor dalende temperaturen, waarschijnlijk niet in de laatste plaats
vanwege de associatie die de meesten leggen tussen koude rillingen en ont-
wenningsverschijnselen. Een respondent zegt hierover het volgende.

'Vanochtend, toen ik wakker werd, had ik het koud. Junken schrijven dat soort dingen
direct toe aan de dope. Misschien hebben andere mensen het ook wel koud als ze wak-
ker worden, maar als je verslaafd bent denk je dat je meteen dope moet hebben.'

Gebruikers die heroïne aanwenden om zich van enige warmte te voorzien,
kunnen de koude buiten vaak niet goed meer inschatten en hullen zich in
een, voor de tijd van het jaar, iets te luchtig tenue. Dat onder dergelijke
omstandigheden de kans op een longontsteking of een andere ernstige aan-
doening toeneemt, laat zich raden.

Behalve als medicatie, warmteverschaffer en - voor een klein deel van
de populatie - genotmiddel doet heroïne vooral dienst als emotie-onderdruk-
ker. Hierbij wordt vooral gedoeld op het onderdrukken van bepaalde on-
rustgevoelens.
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'Met heroïne voel ik me zekerder van mezelf. Ik ben een nogal verlegen type en met
dope beweeg ik me veel gemakkelijker. Als ik heroïne gebruik, valt alles van me af.
Vervelende emoties worden weggedrukt en even kom ik tot rust.'

En een respondent die zich voorgenomen had om niet meer te gebruiken:

'De dag nadat ik gebruikt heb, flip ik enorm op mezelf. Ik weet dat ik mezelf met die
drugs gigantisch voor de gek houd, want je krijgt de problemen later altijd twee keer
zo hard terug, maar toch heb ik het nog nooit klaargespeeld om beroerde ervaringen
nuchter onder de loep te nemen. Ik, en ik denk dat dat voor andere gebruikers ook op-
gaat, kies altijd voor de gemakkelijkste weg: drugs dus.'

De laatste uitspraak illustreert dat een aantal gebruikers gebukt gaat onder
een uiterst negatief zelfbeeld. Teneinde niet al te vaak de confrontatie met
Zichzelf aan te hoeven gaan, gebruiken zij bij voorkeur 'vergeetdrugs'.

Heroïne blijkt ook het favoriete middel om een tekort aan affectie en in-
timiteit te compenseren. Volgens sommige gebruikers is consumptie van het
middel zelfs een substituut voor seks. Heroïne is niet.erg bevorderlijk voor
het libido en een aantal gebruikers meldt dan ook -overigens ongevraagd-
dat zij al geruime tijd geen seksuele activiteiten meer ontplooien. Een res-
pondente merkt in dit verband het volgende op.

'Zoals methadon een vervangend middel is voor heroïne, zo is heroïne dat voor de sek-
suele behoeften van de mens: het onderdrukt weliswaar je seksuele honger, maar het
verschaft je op de een of andere manier toch een psychisch orgasme.'

Voor gebruikers die beroepsmatig met seks te maken hebben, vervult heroï-
ne weer geheel andere functies. Allereerst zorgt heroïne ervoor dat de zich
prostituerende meisjes en jongens wat losser in de omgang worden, een ei-
genschap die bij de benadering van potentiële klanten niet van belang ont-
bloot is. Daarnaast bewerkstelligt het opiaat dat de prostituée minder be-
wust bij het verlenen van hun seksuele diensten aanwezig zijn. Velen komen
uiteindelijk in de vicieuze cirkel terecht dat ze tippelen om te kunnen ge-
bruiken en gebruiken om te kunnen tippelen.

7.3.2 Functies van cocaine

'Als God iets beters heeft uitgevonden, heeft hij het zeker voor zichzelf gehouden.'

Deze uitspraak is afkomstig van een respondent die probeerde het effect
van een 'speedball' te beschrijven. Meer gebruikers laten zich in lyrische
bewoordingen uit over de combinatie heroïne / cocaïne, die dan ook veruit
favoriet is bij de meeste gebruikers. Zoals gezegd, wordt cocaïne daarbij
gezien als het genotmiddel en heroïne als het medicijn dat moet voorkomen
dat men te ver doorschiet.

'De coke is het allerlekkerst, maar ik wil niet paranoia worden en daarom neem ik er
altijd wat "bruin" bij.'

De voorkeur die een aantal gebruikers aan de dag legt voor cocaïne, weer-
spiegelt hun levensstijl, die vooral gekenmerkt wordt door een hang naar
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avontuur, actie en snelheid. Van de opwekkende eigenschappen van het
middel wordt regelmatig gebruikgemaakt om etmalen achtereen het hyper-
actieve bestaan te continueren. Het gevaar om tegen een overdosis aan te
lopen-met mogelijkerwijze de dood als gevolg - , is bij cocaïne afwezig.
Dit in tegenstelling tot het opiaat heroïne, dat een zekere -per individu
verschillende-maximale dosering kent. Fysiologisch gezien kunnen er dus
zonder directe desastreuze gevolgen zeer grote hoeveelheden cocaïne ge-
bruikt worden (denk bv. aan het in paragraaf 7.2.1 genoemde maximumge-
bruik van 140 gram per maand). Op het psychische vlak echter kan over-
matige consumptie van het stimulantium wel degelijk voor grote problemen
zorgen (zie ook Cohen, 1990). Gebruikers blijken namelijk met cocaïne
moeilijk een verzadigingspunt te kunnen vinden. Het middel heeft een ui-
terst korte werkingsduur en creëert volgens de consumenten een onstilbare
honger naar meer: 'de bodemloze put', zoals velen het noemen.

'Met "wit" ga je alsmaar door, het is nooit genoeg. Hoe meer je gebruikt, hoe meer je
ernaar gaat verlangen.'

Voor de gebruiker die zijn hectische, deviante levensstijl wil matigen, is al-
lereerst cocaïne de 'verboden vrucht'. Eigen ervaringen hebben hem geleerd
dat het gebruik van cocaïne moeilijk in de hand te houden valt en derhalve
staat de consumptie van dit middel op gespannen voet met het streven naar
een iets rustiger bestaan.

'Op "wit" loop je helemaal leeg. Je moet je suf gaan stelen om een leven met coke vol
te kunnen houden. Ik red het nu met wat gesjoemel, maar ik moet er niet aan denken
wat er zou gebeuren als ik weer coke zou gaan gebruiken. Er zit absoluut geen rem op
dat spul.'

Hieruit kan worden opgemaakt dat gebruikers welbewust kunnen kiezen
voor het (tijdelijk) beëindigen van het cocaïnegebruik. Van enige dwangma-
tigheid, verband houdende met de samenstelling van de substantie, is dus
allerminst sprake. Men gebruikt cocaïne zolang daar bepaalde beloningen
aan verbonden zijn en het functioneel is in een bepaalde levensstijl. Het ge-
bruik wordt gestaakt zodra - in figuurlijke zin - de kosten hoger worden
dan de baten.

7.3.3 Functies van psychofannaca

De kick waarnaar gebruikers van psychofarmaca op zoek zijn, schuilt voor-
al in het gevoel van zelfverzekerdheid dat zij eraan menen te ontlenen. Een
respondent verwoordt dit - enigszins theatraal - als volgt.

'Als ik pillen geslikt heb, zit ik beter in mijn vel en denk ik dat ik alles aankan. Pillen
vormen voor mij een combinatie van brutaliteit en welbehagen. Het geeft me een hele
andere kick dan horse; daarmee kon ik me altijd in een heerlijke ontspannen roes on-
derdompelen.'

Diverse respondenten geven aan dat zij na het slikken van medicinale drugs
'boven zichzelf uit begonnen te stijgen'. Een verwijzing naar de stripheld
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`Superman' viel in dit verband verrassend vaak te beluisteren. Een aantal
gebruikers meldt bepaalde medicijnen te nuttigen teneinde zich bij het ple-
gen van delicten minder angstig te voelen. Met name bij criminele handelin-
gen die enige durf vereisen, moeten psychofarmaca sommige gebruikers
over de drempel helpen. Hierbij dient overigens onmiddellijk aangetekend
te worden dat slechts een gering deel van de populatie medicijnen voor dit
doel aanwendt. Belangrijk is tevens dat hieruit blijkt dat het niet het middel
zelf is dat tot criminaliteit aanzet, maar dat de beslissing om een delict te
plegen al genomen was en dat de drug slechts ingenomen werd vanuit zuiver
instrumentele overwegingen.

Hierboven is al opgemerkt dat een aantal prostituées heroïne gebruikt om
gemakkelijker contact met klanten te kunnen maken en om het bewustzijn te
vernauwen tijdens het verlenen van de seksuele diensten. Omdat verschillen-
de psychofarmaca een dergelijk effect ook kunnen bewerkstelligen en zij
bovendien goedkoper zijn dan heroïne, mogen deze middelen in het prosti-
tutiecircuit op de nodige populariteit rekenen.

Het experimenteren met verschillende medicijnen moge voor een aantal
gebruikers een aantrekkelijke optie zijn, het overgaan tot excessief gebruik
van deze middelen is dat zeker niet. Elke associatie met de zogenaamde
`pillenfreaks' dient namelijk vermeden te worden, wil men tenminste nog
over enige status blijven beschikken. Over de excessieve pillenslikkers
wordt in de scene nogal neerbuigend gesproken en zij staan dan ook in de
hiërarchie op de onderste trede van de ladder.

`Die pillenjongens zijn zichzelf in een paar jaar tijd helemaal kwijtgeraakt en lopen nu
als zombies door de stad. Ik wil mezelf nog een beetje onder controle houden. Af en
toe een Valium of Seresta is best, maar niet elke dag een handje vol. Ik wil niet zo'n
"loser" worden als die jongens op de "pillenbrug".'

Voor de relatieve buitenstaander is het verbijsterend om te zien hoeveel pil-
len sommige van deze gebruikers kunnen nuttigen: soms diept iemand uit
een van zijn jaszakken een handvol kleurige pillen op. Peinzend staart hij
naar zijn sortering, onderwijl met de wijsvinger van zijn andere hand de
verzameling uiteenduwend en omdraaiend op zoek naar de meest aantrekke-
lijke. Geconfronteerd met z6'n grote diversiteit dat hij geen keuze kan ma-
ken, brengt hij ten slotte de gehele hand naar zijn mond.

7.4 Gebruikspatronen

Uit de vorige paragrafen is duidelijk geworden dat er een veelheid van ver-
schillende middelen gebruikt wordt. Aan de vraag of er eventueel patronen
in dit gebruik te onderscheiden zijn, is geen aandacht besteed. We zullen
dat in de volgende paragraaf doen. De vraag naar patronen in het drugge-
bruik kan op diverse manieren beantwoord worden. We zullen dit onder-
werp vanuit een drietal verschillende invalshoeken benaderen: het gebruik
van meer drugs tegelijkertijd, de (in)variabiliteit van het gebruik en sei-
zoensinvloeden op het gebruik.
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Tabel 20: Maandprevalentie polydruggebruik (N= 148)

139

`ooit'
combinaties deze maand

heroïne 135
cocaïne 101
methadon 125
heroïne en cocaïne 101
heroïne en methadon 119
cocaïne en methadon (en heroine) 81
heroïne, cocaïne en pillen 57
heroïne, cocaïne, methadon en pillen 49
heroïne, cocaïne, methadon, pillen en alcohol 35
heroïne, cocaïne, methadon, pillen, alcohol en cannabis 27
heroïne, pillen en alcohol 45
heroïne en alcohol 82

Tabel 21: Gecombineerd maandgebruik van heroïne en cocaïne

cocaïne
heroïne niets 0,05-4 gr. 4-8 gr. >8 gr. totaal

niets 13 0 0 0 13
0,05-4 gram 17 30 2 0 49
4-8 gram 11 18 10 8 47
> 8 gram 6 3 3 27 39

totaal 47 51 15 35 148

chi-kwadraat=105,37; df=9; p<0,00l; r=0,64

7.4.1 Polydruggebruik

Er zijn maar weinig gebruikers in de Amsterdamse scene die zich beperken
tot één middel. De meesten gebruiken er meer. Wellicht niet elke dag, maar
toch een paar maal per week wordt naast heroïne uit het scala van de hier-
boven opgesomde middelen geput. Er zijn talloze combinaties mogelijk. In
tabel 20 zijn de meest voorkomende samengevat. De kolom getallen stelt de
maandprevalentie voor in termen van `ooit deze maand gebruikt' (ongeacht
de hoeveelheid of frequentie). In het methadongebruik is ook de `grijze'
methadon vervat.

De meest voorkomende combinatie is heroïne en cocaïne. Het valt op
dat alle respondenten die cocaïne gebruiken, ook heroïne gebruiken: er zijn
101 cocaïnegebruikers èn 101 gebruikers die zowel heroïne als cocaïne ge-
bruiken. Cocaïne is binnen deze populatie dus geen middel dat afzonderlijk
wordt gebruikt. In tabel 21 zijn de gecombineerde hoeveelheden weergege-
ven. Zowel de significantie van de chi-kwadraat als de correlatiecoéfficiént
(r) is hoog. Dit betekent dat er een zeer sterke samenhang is tussen heroïne-
en cocaïnegebruik. Als beide middelen gebruikt worden, dan bestaat een
voorkeur voor gelijke hoeveelheden ervan. Dit valt af te lezen uit de aan-
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Tabel 22: Een factoranalyse op zeven psychotrope middelen

factor 1 factor 2 factor 3

heroïne 0,87 -0,04 0,01
cocaïne 0,80 -0,10 -0,04

methadon -0,34 0,73 0,06
psychofarmaca -0,02 0,70 0,20
speed 0,10 0,53 -0,43

cannabis -0,11 0,02 0,80
alcohol 0,21 0,37 0,55

eigenwaarde 1,8 1,3 1,1
verklaarde variantje 25,8% 18,8% 15,3%

tallen op de diagonaal linksboven naar rechtsonder (of vice versa). Over het
algemeen staan daar de grootste aantallen.

Niet alleen heroïne en cocaïne worden in combinatie gebruikt: ook me-
thadon hoort in het rijtje thuis. Vrijwel alle gebruikers van methadon ge-
bruiken ook heroïne: 135 methadongebruikers en 119 respondenten die bei-
de middelen consumeren; 81 respondenten gebruiken hiernaast ook cocaïne.
Dit bijgebruiken van cocaïne komt voornamelijk voor onder cliënten van de
methadonbussen; relatief minder vaak zien we dit bij klanten van de wijk-
posten en het CAD.

In eerdere paragrafen is al kort ingegaan op mogelijke functies die de di-
verse drugs kunnen hebben. Ter confirmatie van deze impressionistische ob-
servaties is nagegaan of deze middelen op betekenisvolle wijze in factoren
zijn onder te brengen. Hiertoe is een factoranalyse uitgevoerd op zeven
soorten drugs: heroïne, cocaïne, methadon, psychofarmaca, alcohol, speed
en cannabis. De resultaten van deze analyse (zie tabel 22) passen heel goed
in het algemene beeld dat bestaat over de diverse soorten drugs. Heroïne en
cocaïne zijn de middelen waar het eigenlijk om gaat in de scene: de `harde
drugs' (factor 1). Methadon en psychofarmaca zijn voornamelijk vervangen-
de middelen; speed is een wat vreemde eend in de bijt, maar speelt als ver-
vanger van cocaïne een (beperkte) rol (factor 2). Cannabis en alcohol zijn
de sociaal geïntegreerde, meer recreatieve en geaccepteerde middelen (fac-
tor 3). Het model van drie factoren voldoet in dit geval goed, getuige de
totale verklaarde variantie in gebruik van 60%.

We kunnen het druggebruik van onze respondenten dus vooral als poly-
druggebruik typeren. Er blijkt een zekere samenhang in het gebruik die cor-
respondeert met de verschillende functies van de middelen.

7.4.2 Seizoensinvloeden

De Amsterdamse scene staat bloot aan seizoensinvloeden. In het voorjaar
komen grote groepen toeristen naar Amsterdam; deze stroom neemt weer
af als het najaar nadert. Niet alleen museumbezoekers en rondvaarders be-
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zoeken in die periode de hoofdstad, ook veel verslaafden die speciaal geïn-
teresseerd zijn in de drugscene -vooral uit de Bondsrepubliek, Italië en
Frankrijk -trekken naar Amsterdam om er de zomer door te brengen. Korf
(1986 en 1987) heeft deze groepen uitgebreid geportretteerd. Een van zijn
conclusies was dat de prominenter aanwezigheid van buitenlandse gebrui-
kers de activiteit op de markt van wit en bruin sterk stimuleert. De moge-
lijkheden tot afzet zijn vergroot; meer dan in de donkere maanden begeven
gebruikers zich op de markt om diensten te verlenen en een graantje mee te
pikken van de grotere activiteit. De verhoogde dynamiek is overigens niet
uitsluitend aan de aanwezigheid van (drugs)toeristen te danken. Het aange-
namer weer zorgt ervoor dat men zich wat meer op straat begeeft en gemak-
kelijker medegebruikers treft met wie dingen kunnen worden ondernomen.
Dit alles zou kunnen betekenen dat zich op een iets langere termijn een slin-
gerbeweging voordoet: met ingang van het voorjaar neemt het gebruik toe
om een piek in de zomer te bereiken en daarna af te nemen met ingang van
september, oktober. Uit de informatie die dit onderzoek oplevert, blijkt de-
ze golfbeweging het sterkst voor heroïne en methadon op te gaan, zij het
dat de beweging tegengesteld is.

Beide relaties zijn complementair: het toenemen van de beschikbaarheid
van heroïne neemt voor een deel van de gebruikers de noodzaak weg om
methadon te gebruiken. Met de komst van veel buitenlandse gebruikers
neemt de vraag naar dope toe, de markt reageert hierop met een verhoogd
aanbod. Dit aanbod komt ook beschikbaar voor de lokale gebruikers. De
grotere `werkgelegenheid' op de straatmarkt tijdens het voorjaar en de zo-
mermaanden stelt meer autochtone gebruikers in staat om hun dope in natu-
ra te verwerven. Dit resulteert in een hoger gebruik in de zomermaanden.
Er blijkt dan ook een toename van dealactiviteiten gedurende het toeristen-
seizoen, zij het dat het verband niet zo sterk is als voor methadon en heroï-
ne. Voor cocaïne wordt een dergelijke duidelijke stijging niet gevonden. De
wellicht niet enige, maar niettemin plausibele verklaring moet onzes inziens
gezocht worden in het feit dat er een groep autochtone gebruikers is die
voornamelijk heroïne gebruikt; het opgefokte cocaïnegebruik hebben ze ach-
ter zich gelaten. Over het algemeen zijn dit wat oudere gebruikers die het
rustiger aan zijn gaan doen. Ze hebben het allemaal wel gezien en hun
handhavingscompetentie op de markt van wit en bruin heeft een flinke deuk
opgelopen. Weliswaar gebruiken ze nog wel heroïne, maar ze zijn niet meer
van plan veel moeite te doen om eraan te komen. Het hectische leven van
hosselen-scoren-gebruiken en weer opnieuw hosselen-scoren-gebruiken heb-
ben ze afgezworen. Ze willen wel gebruiken, maar alleen als het niet te veel
moeite kost. Lacunes in hun gebruik worden aangevuld met methadon. Het
zijn de gebruikers die we in hoofdstuk 4 hebben aangeduid als `gepensio-
neerde' junkies. Juist zij kunnen - door een paar deals met buitenlanders -
in de zomermaanden met betrekkelijk weinig inspanning hun dagelijkse he-
roïnegebruik opvoeren; tegelijkertijd verminderen ze hun methadongebruik
en blijven ze van de cocaïne af. Dit seizoensgebonden patroon zou verkla-
ren waarom heroïnegebruik tijdens de toeristenperiode toeneemt, methadon-
gebruik afneemt en cocaïnegebruik vrijwel constant blijft.
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7.4.3 Variabiliteit van gebruik

De gedachte is wijd verbreid dat druggebruikers elke dag een fysiologisch
vastliggende hoeveelheid heroïne tot zich moeten nemen. Het gebruik van
opiaten zou met andere woorden invariabel zijn. De redenering is dat (lang-
durig) gebruik van, in dit geval, heroïne de lichamelijke tolerantie hiervoor
doet toenemen, totdat een individueel bepaald optimum bereikt is. Dit opti-
mum is dagelijks nodig om onthoudingsverschijnselen te voorkomen.

De cijfers uit dit onderzoek tonen aan dat het gebruik aan grote schom-
melingen onderhevig is. Ten behoeve van dit onderzoek werd er een maat
ontwikkeld die aangeeft in hoeverre het gebruik variabel is. Daartoe is per
respondent een daggemiddelde berekend over alle dagen in de eerste cyclus
waarop hij/zij geïnterviewd is. Vervolgens werd de standaarddeviatie bere-
kend: de variabiliteit van gebruik uitgedrukt in afwijking van het gemiddel-
de. Naarmate de standaarddeviatie groter is, is ook de schommeling in het
gebruik groter. Het voordeel van de standaarddeviatie boven de variantie is
dat de standaarddeviatie weergegeven wordt in dezelfde maat als waarin de
originele variabele is geschaald. In dit geval dus grammen. Het gebruik van
de standaarddeviatie heeft echter ook een nadeel: een kleine gebruiker kan
nooit een grote standaardafwijking hebben en is daarom niet vergelijkbaar
met een grote gebruiker. Dit nadeel is opgeheven door de variabiliteit in
gebruik te definiëren als de procentuele verhouding van de standaarddevia-
tie ten opzichte van het daggemiddelde (s/m* 100). Nu geldt wel dat de
schommeling groter wordt naarmate het percentage hoger is.

In tabel 23 zijn de frequenties van de afwijkingspercentages vermeld van
het heroïnegebruik. De resultaten zijn tamelijk opzienbarend. Maar liefst
43 % van alle respondenten heeft afwijkingen (naar boven of naar beneden)
van hun gemiddelde gebruik die (ver) boven 75% ervan liggen. Met andere
woorden: iemand die gemiddeld 10 gram gebruikt, kan in geval van een af-
wijking van 80% variëren van 2 tot 18 gram, met een range van 8 gram.20
Naarmate dit percentage hoger wordt, zijn de schommelingen in gebruik
groter. Slechts 35 gebruikers hebben een min of meer constant gebruiksni-
veau, dat wil zeggen geen grotere afwijkingen dan 25% van hun gemiddel-
de. We vinden de grootste variabiliteit bij de relatief lichte gebruikers.

Deze schommelingen houden verband met andere belangrijke elementen
binnen de drugwereld. Zo is er een sterke relatie met methadongebruik (p<
0,001). Naarmate de afwijkingen groter zijn, is de kans ook groter dat ie-
mand deelneemt aan een methadonprogramma. Heel kleine afwijkingen vin-
den we vooral bij de mensen die niet ingeschreven staan bij een methadon-
programma. Het is niet onaannemelijk dat deze groep relatief eenvoudig

20 De ontwikkelde maat geeft niet aan of de afwijkingen boven of onder het gemiddelde lig-
gen. In de praktijk zal dit ongeveer evenwichtig verdeeld zijn, zodat in dit voorbeeld de
schommeling zich afspeelt tussen de 6 en 14 gram. Alleen als iemand uitsluitend naar be-
neden afwijkt, ligt de schommeling tussen de 2 en 10 gram. Als de afwijking meer dan
100% bedraagt, kan dit meerdere per definitie alleen gevonden worden in een afwijking
naar boven.



Uitgaven en middelengebruik 143

Tabel 23: Procentuele afwijkingen van het gemiddelde heroïnegebruik

N %

constant* 23 16
1 - 25% afwijking 25 17

26 - 50% afwijking 18 12
51 - 75% afwijking 19 13
76 - 265 % afwijking 63 43

totaal 148 100

* geen gebruik (n=13) of constant gebruik (n=10)

toegang heeft tot de straatmarkt en daar zelfs een actieve rol vervult in be-
middelen, pakjesdragen, enz. (zie ook de hoofdstukken 6 en 8). De beschik-
baarheid van dope is voor deze kleine dealers en `hosselaars' constanter.
De verslaafde kan dus de ene dag wel twee gram gebruiken, maar de andere
dag niets. In dit laatste geval draagt de methadon er zorg voor dat de ont-
houdingsverschijnselen uitblijven.

De vraag is echter of deze grote variabiliteit in gebruik van het illegale
middel heroïne een bewijs is voor elasticiteit van de vraag naar opiaten en
daarmee tevens een weerlegging is van de opvatting dat er een fysiologisch
bepaald optimum is waar het lichaam dagelijks om 'vraagt' (de 'habit'). De
relatief gemakkelijk toegankelijke methadonvoorziening in Amsterdam biedt
de gebruikers immers de mogelijkheid om op hun 'slechte' dagen het opiaat-
deficiet aan te vullen met dit synthetische opiaat. Weliswaar zet de gebrui-
ker de tering naar de nering, maar dit is veeleer een aanwijzing voor de
grenzen die hij stelt aan de activiteiten die hij bereid is te ontplooien om aan
heroïne te komen. Het feit dat de respondenten met de grootste variabiliteit
in heroïnegebruik te vinden zijn in de methadonprogramma's, is hier een
bevestiging van. In deze zin zou het mogelijk gunstige effect van methadon-
verstrekking op criminaliteit dus niet zozeer uit een verlaging van het indi-
vidueel gangbare niveau bestaan, maar uit versterking van de individuele
bovengrens voor crimineel gedrag. 'Iedereen', zo ook de drugverslaafde,
stelt zijn eigen (morele) grenzen aan zijn eigen (criminele) gedrag.

'Auto's kraken doe ik wel, maar altijd netjes. Ik zal nooit voor zo'n lullig autoradiootje
een ruit ingooien en een heel dashboard slopen.'

'Inbreken doe ik alleen in winkels en kantoren als ik weet dat er niemand is. Geweld ga
ik altijd uit de weg.'

De hierboven vermelde farmacologisch gedetermineerde opiaat 'habit' krijgt
op grond van resultaten van stadsetnografisch onderzoek, waarbij het dage-
lijkse handelen van drugverslaafden onderwerp van studie is, een heel ande-
re betekenis. Zoals gezegd, betekent inelasticiteit van de behoefte aan heroï-
ne dat de verslaafde elke dag ongeveer een gelijke dosis opiaat zal verwer-
ven, ongeacht de prijs van het middel. De illegale drugmarkt wordt echter
niet gekenmerkt door overzichtelijke prijsvorming en ook fungeert er geen
warenwet die het gehalte aan zuivere heroïne van de op de Wallen verhan-
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delde pakjes `bruin' voorschrijft. Inelasticiteit van de vraag zou dus moeten
impliceren dat junkies meer inkomen gaan produceren naarmate de verhou-
ding prijs 1 kwaliteit van de straatheroïne ongunstiger wordt.

Goldman (1981) ontwikkelde de these dat niet zozeer het relatief constan-
te produkt van farmacologische kwantiteit en kwaliteit van heroïne richt-
snoer is van het dagelijkse handelen van de verslaafde, maar dat het meer
gaat om de `habit size', uitgedrukt in een relatief constante geldwaarde.
Hier wordt dus de veelal als vanzelfsprekend geldende microrelatie tussen
drugs en criminaliteit omgekeerd. Wellicht is criminaliteit niet zozeer een
functie van het druggebruik, maar is het niveau van druggebruik eerder een
functie van het geproduceerde inkomen. De veronderstelling is dus dat de
junkie niet net zoveel steelt als hij moet gebruiken, maar dat hij gebruikt
voor wat hij gestolen of verdiend heeft. Verslaafden die hun gebruik willen
minderen, zullen wellicht moeten beginnen met hun inkomsten te reduceren:
`The reason I don't do much crime is, I'm trying to cut down on my drugs'
(Johnson e.a., 1985).

Een dergelijk observatie werd veelvuldig gedaan tijdens ons Amsterdam-
se onderzoek. Veel van de respondenten delen de week in naar `goede' en
`slechte' dagen. Op dagen dat veel geld of dope verdiend is, kan veel wor-
den gebruikt. Als de verdiensten daarentegen minder zijn, wordt evenredig
minder gebruikt. Sandra, een heroïnehoertje, zegt in het Parool van 1 april
1989: `Hoeveel ik per dag nodig heb? Dat hangt af van hoeveel ik verdien'.
Evenals zijn conventionele tegenvoeter zet de opiaatverslaafde dus de tering
naar de nering. De assertie dat `elke junk moet stelen om aan zijn dagelijkse
portie heroïne te komen', lijkt daarmee voldoende weerlegd.

Volgens Goldman past `de markt' en het individuele gebruikspatroon zich
aan bij de prijsfluctuaties van heroïne. De hoeveelheid op kwaliteit gecon-
troleerde heroïne per verkochte eenheid varieert. Wordt de marktprijs van
zuivere heroïne hoger, dan worden de pakjes kleiner of sterker versneden.
In de praktijk zou dit dus betekenen dat het dagelijkse aantal `geeltjes stuff'
relatief constant blijft, waarbij de hoeveelheid werkzame substantie varieert
met de prijs. Met andere woorden, de `habit' van de junkie is mogelijk geen
`dope-habit', maar een `poen-' of `activiteitenhabit'. Dit laatste is een uit-
drukking van de voor de individuele junkie typerende competentie om (cri-
mineel) inkomen te verwerven. Net als in de respectabele wereld kunnen
ook drugverslaafden, afhankelijk van hun capaciteiten, relaties en ijver, zich
meer of minder profijtelijke posities verwerven. Het etnografische onder-
zoek spreekt in dit verband van de `main hustle', een `professionele' specia-
lisatie, zoals bijvoorbeeld cheques vervalsen, winkeldiefstal, dealen of pros-
titutie (Haverkamp, 1984; Faupel, 1986). In de drugwereld is het wellicht
net zoals in de respectabele wereld dat persoonlijke competenties en sociaal-
gedetermineerde kansen bepalend zijn voor het inkomensniveau en dat het
inkomensniveau vervolgens bepalend is voor de mate en de stijl van de
(drug)consumptie. De druggebruiker wordt geconfronteerd met dezelfde
harde economische beperkingen als de respectabele burger. Beiden zetten
de tering naar de nering. Twee kwartjes vermindering van de benzineprijs
leidt er niet toe dat automobilisten minder geld gaan verdienen, maar een-
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voudigweg dat ze hun normale inkomsten aan andere zaken gaan besteden.
Het kunnen laten prevaleren van consumptieve behoeften zou voor de drug-
gebruikers wel eens net zo'n wensdroom kunnen zijn als voor de onder een
CAO vallende bankemployé.

Naar aanleiding van variaties in het patroon van heroïne- en methadon-
gebruik hebben we geconcludeerd dat methadon een compenserende functie
vervult. Ondanks het feit dat er voor cocaïne geen vervangend middel be-
staat, vinden we voor cocaïne- en heroïnegebruik een vergelijkbare variabi-
liteit. Deze overeenkomstige patronen zouden als volgt kunnen worden geïn-
terpreteerd. Methadon voorziet (in voorkomende gevallen) in de eerste le-
vensbehoefte van de verslaafde om niet ziek te zijn. Daarnaast bestaat er
een zekere speelruimte van meer op het plezier gericht druggebruik die, al
naar gelang het wisselende succes van de inkomensverwerving, met meer
of minder heroïne, maar vooral ook cocaïne kan worden gevuld. Hierbij is
het niveau van inkomstenverwerving afhankelijk van de individuele kenmer-
ken (competenties, normatieve grenzen, mate van betrokkenheid bij het
drugsbestaan) van de gebruiker.

Volgens deze interpretatie regeert dus niet de farmacologisch gedetermi-
neerde verslaving over het sociale gedrag van de verslaafde, maar bepaalt
omgekeerd eerder diens sociale gedrag de drugconsumptie. Binnen dit per-
spectief is een grote variëteit van betekenis en mogelijke functies van metha-
donverstrekking waarschijnlijk. In hoofdstuk 8 gaan we hier nader op in.

7.5 Samenvatting en conclusies

Dit hoofdstuk heeft een aantal belangrijke gegevens en conclusies opgele-
verd. Konden we in het hoofdstuk 6 nog concluderen dat er aan de inkom-
stenkant een grote variëteit aan bronnen van inkomsten bestaat, de uitgaven-
kant laat een eenzijdig beeld zien. Slechts 6% van het inkomen wordt be-
steed aan vaste lasten als huur en energie, 15 % aan eten en drinken, en 11 %
aan allerhande verschillende zaken (kleding, rookwaren e.d.). Zoals ver-
wacht mocht worden, wordt het grootste deel van het inkomen besteed aan
(illegale) drugs en bijna 70% aan het verwerven van drugs. Heroïne wordt
daarvan het meest gebruikt. Het is opvallend dat dit opiaat meer en meer
wordt gebruikt als middel dat gebruikers in staat stelt `normaal' te functio-
neren; een soort medicijn om ontwenningsverschijnselen te voorkomen of te
genezen. De functie van genotmiddel wordt grotendeels overgenomen door
cocaïne. 68% van de heroïnegebruikers consumeert ook cocaïne. De kwan-
titeit van de gebruikte middelen ligt lager dan veelal wordt aangenomen.
Regelmatig circuleren berichten van een gebruiksniveau van vele grammen
per dag. In feite ligt het gemiddelde daggebruik van heroïne en cocaïne op
gemiddeld respectievelijk een kwart en een half gram. Het verschil tussen
deze gemiddelden moet vooral geweten worden aan een klein aantal exces-
sieve cocaïnegebruikers. Naast deze beide middelen nemen ook de psycho-
farmaca een belangrijke plaats in als drug. 54% van de respondenten ge-
bruikt ook een grote variëteit aan medicinale drugs. Ten tijde van het on-
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derzoek was vooral Rohypnol heel populair. Het gebruik van dergelijke
middelen is sterk aan trends onderhevig. Nu eens is Rohypnol populair, dan
weer Vesparax of Tuinal. Het zijn vooral de tot mythologische proporties
uitgegroeide verwachtingen van een middel die de populariteit vergroten.

Andere veel voorkomende combinaties bij gebruik van verdovende mid-
delen zijn: heroïne en alcohol; heroïne, cocaïne en psychofarmaca; heroïne
en methadon. Het intraveneus gebruik is in de loop van het onderzoek met
zo'n 20% gedaald; dankzij voorlichtingscampagnes van de GG&GD lijken
gebruikers ervan doordrongen te raken dat spuiten risicovol gedrag is.
Vooral met betrekking tot de preventie van verspreiding van het HIV-virus
is dit een gunstige ontwikkeling.

Een belangwekkend fenomeen is de seizoenschommeling van het heroïn-
en methadongebruik. Deze twee middelen vertonen een tegengestelde ge-
bruikscurve: in de zomer neemt het gebruik van heroïne toe en dat van me-
thadon af. Een dergelijke seizoensinvloed wordt niet voor cocaïne gevon-
den. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de wat oudere gebruiker die voor-
namelijk heroïne gebruikt, in de zomer gebruikmaakt van de aanwezigheid
van buitenlanders om wat bij te verdienen met bemiddelen. Hij kan daar-
door meer gebruiken en is minder aangewezen op methadon. Cocaïne ge-
bruikt hij niet of nauwelijks, zodat het totale gebruik van dit middel geen
systematische toename vertoont.

De diverse middelen zijn noch naar eigenschappen noch naar functies
voor de gebruiker op één grote hoop te gooien. Zowel kwantitatieve analy-
ses als kwalitatieve observaties hebben als uitkomst dat er drie hoofdgroe-
pen te onderscheiden zijn: de middelen waar het eigenlijk om draait in het
drugsbestaan: heroïne en cocaïne, vervangende middelen: methadon, psy-
chofarmaca en in mindere mate speed, en de meer sociaal geaccepteerde en
recreatieve middelen als cannabis en alcohol.

De belangrijkste conclusie is echter dat er een hoge mate van variabiliteit
in gebruik van heroïne en cocaïne bestaat. Deze variabiliteit kan tot ruim
200% van het gemiddelde afwijken. Gebruikers stellen grenzen aan de acti-
viteiten die zij willen ontplooien om aan hun dope te komen. Op `slechte'
dagen laten zij de cocaïne staan en maken zij gebruik van de methadon-
verstrekking om hun opiaatdeficiet aan te vullen. De methadonverstrekking
werkt in dit opzicht als een rem op de hoeveelheid te plegen criminaliteit.
Net zoals zijn conventionele tegenvoeter zet de heroïneverslaafde de tering
naar de nering. Heeft hij een `goede' dag, dan gebruikt hij veel, heeft hij
een `slechte' dag, dan gebruikt hij weinig of geen heroïne en cocaïne. Het
gebruiksniveau van de illegale middelen is afhankelijk van de hoeveelheid
verdiend geld. In deze zin lijkt er eerder sprake te zijn van een `activiteiten'
of `poenhabit' dan van een `grenzeloze' behoefte aan cocaïne of heroïne en
een grenzeloze bereidheid daarvoor `alles' te ondernemen. De veel gekoes-
terde notie dat elke junk moet stelen om aan zijn onveranderlijke dagelijkse
portie drugs te komen, vindt in dit onderzoek weinig steun.



8 Methadonverstrekking, illegaal drug-
gebruik en verwervingscriminaliteit

Het synthetische opiaat methadon heeft sinds de introductie als 'therapeu-
tisch' middel een prominente rol gespeeld bij institutionele reacties op het
illegale drugprobleem. De eerste verstrekkingsprogramma's werden opgezet
in de Verenigde Staten in de jaren zestig door het in de medische professie
geschoolde en werkzame echtpaar Dole en Nyswander (1967). Sindsdien
heeft de verstrekking van methadon in een aantal westerse landen een hoge
vlucht genomen. Opvallend genoeg is deze groei voortgegaan, ongeacht
sterk fluctuerende omstandigheden wat betreft de aard en omvang van het
illegale druggebruik. Bovendien heeft deze ontwikkeling zich voltrokken in
landen met soms heel verschillende maatschappelijk-culturele kenmerken,
zoals de Verenigde Staten en Nederland. In deze staten is methadonverstrek-
king een belangrijk instrument ter uitvoering van het drugbeleid, terwijl de
twee landen ver van elkaar afstaan niet alleen qua aard van het drugpro-
bleem, maar ook wat betreft uitgangspunten en doelstellingen van het ge-
voerde drugbeleid. In de Verenigde Staten overheerst de strategie van de
justitiële repressie van het drugprobleem, terwijl in Nederland een sociaal-
medisch georiënteerde benadering vooropstaat. Niet het (door wetshandha-
ving) terugdringen van het verschijnsel als zodanig is de voornaamste doel-
stelling van het Nederlandse drugbeleid, maar het verminderen van de met
illegaal druggebruik samenhangende risico's en schadelijke effecten (Baan-
ders, 1989; Van de Wijngaart, 1990).

Ook in Nederland is sociale controle een belangrijk en expliciet argument
bij methadonverstrekking (Gemeente Amsterdam, 1985 en 1988). De maat-
schappelijke werkelijkheid van illegale drugs impliceert risico's voor de ge-
zondheid van de verslaafde en voor diens psychische en sociale functione-
ren. Daarnaast behelst het schadelijke effecten voor de veiligheid en het
welzijn van de maatschappij als geheel en van de meer directe omgeving
van de verslaafde. Met name hierdoor kan methadonverstrekking niet wor-
den losgezien van de doelstelling om de met druggebruik verbonden crimi-
naliteit te verminderen. Omdat met methadonverstrekking zowel de belan-
gen van het verslaafde individu als die van de maatschappij moeten worden
gediend, is een mate van tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid onvermijde-
lijk. Tussen oogmerken van sociale controle en van (medische) hulpverle-
ning bestaat een zekere spanning. In hoeverre is het mogelijk om met de
toediening van een synthetisch opiaat zowel het lot (de gezondheid) van de
verslaafde te verbeteren als de maatschappij te vrijwaren van de sociale
schade die door verslaafden wordt geproduceerd? De inherente tegenstrij-
digheid van doelstellingen wordt duidelijk door twee extreme, maar wel de-
gelijk bestaande posities te belichten. In zwarte politieke emancipatiebewe-
gingen in de Verenigde Staten wordt methadonverstrekking wel beschouwd
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als een manier om spanningen die voortvloeien uit sociaal-economisch en
racistisch onrecht, te neutraliseren. In dit verband wordt zelfs het begrip
`genocide' niet geschuwd (Kaplan, 1983, p. 219). Lastige heroïnegebruikers
worden `onschadelijk' gemaakt door ze te vangen in een controlesysteem,
gebaseerd op een middel dat nog `erger' is dan heroïne zelf. Volgens deze
visie wordt door methadonverstrekking de verslaving langer dan wellicht
noodzakelijk is, gecontinueerd terwille van het wegnemen van de dreiging
die uitgaat van het illegale druggebruik. `Methadon scares me. It's a gov-
ernment plot to control people. Once they hook you on it, they never let
you go. You can't leave town. They've got records. I'd rather have a $ 100
a day habit than go on methadon' (Rosenbaum, 1981, p. 117). Dergelijke
kritiek, volgens welke controle prevaleert boven hulpverlening, wordt ook
wel vernomen in de veel minder gepolariseerde Nederlandse situatie. Zo
leeft onder Nederlandse gebruikers net als onder Amerikaanse sterk de ge-
dachte dat het veel moeilijker is om af te rekenen met een methadon- dan
met een heroïneverslaving (Hunt e.a., 1985; Verbraek en Van de Wijngaart,
1989; Visser, 1989; Reijneveld, 1990).

Anderzijds bestaat er ook de ideologisch geheel tegengestelde kritiek dat
onvoorwaardelijke methadonverstrekking is gebaseerd op een naïef hulpver-
leningsoogmerk, waardoor heroïnegebruikers te veel worden gesteund in
een moreel verwerpelijke en voor de samenleving schadelijke levensstijl. Op
basis van deze positie wordt/werd methadonverstrekking in Duitsland prin-
cipieel afgewezen? In de Verenigde Staten heeft het eerder geleid tot het
vatten van methadonverstrekking binnen een stringent sociale-controlekader.
Op de betekenis voor de effecten ervan zullen we terugkomen.

Ook in Nederland vormt methadonverstrekking een van de meest promi-
nente institutionele reacties op verslaving aan illegale middelen. Het proble-
matische karakter van de combinatie van doelstellingen geldt voor ons land
net zo goed als waar dan ook. Om al deze redenen is in dit onderzoek een
centrale plaats gegeven aan de mogelijke effecten van methadonverstrekking
op inkomensverwerving door verslaafden. We zullen eerst nader ingaan op
de voornaamste theoretische verwachtingen omtrent deze relatie. Vanaf pa-
ragraaf 8.2 komt vervolgens het empirisch materiaal aan bod.

8.1 Methadonverstrekking en criminaliteit: de theorie

8.1.1 Methadon en criminaliteit volgens de orthodoxe verstrekkings-
theorie

In zekere zin heeft methadonverstrekking veel gemeen met andere geïnstitu-
tionaliseerde oplossingen, zoals gevangenisstraf en psychotherapie. Aan de-
ze sociale reactiesystemen liggen vaak historisch hecht gefundeerde theore-

21 In sommige deelstaten/steden neigt men tegenwoordig voorzichtig naar een op Nederland-
se leest geschoeid model van methadonverstrekking, maar de federale regering in Bonn is
nog steeds fel tegen dergelijke experimenten gekant.
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tische rechtvaardigingen ten grondslag, terwijl de praktische resultaten
meestal ver achterblijven bij de verwachtingen die op basis van deze recht-
vaardigingen zouden kunnen worden gekoesterd. De aldus in gebreke blij-
vende oplossingen blijven echter behouden bij gebrek aan alternatieven. Het
zou moeten helpen, het helpt niet, maar we hebben niets beters, is een he-
laas veel voorkomende realiteit bij behandelen en straffen. Op het grens-
gebied van behandeling en controle, zoals bij methadonverstrekking, wordt
dit wellicht in nog heviger mate zichtbaar.

Als antwoord op deze fundamentele ontoereikendheid van het oplossings-
systeem kunnen de verwachtingen (naar beneden) worden bijgesteld. Zo is
bijvoorbeeld de ambitieuze doelstelling uit de jaren zeventig om de gevan-
genisstraf dienstbaar te maken aan de resocialisatie van de gedetineerde later
vervangen door de veel bescheidener doelstelling om de schadelijke effecten
van gevangenisstraf zoveel mogelijk te beperken. De tegenstrijdigheid van
doelstellingen van methadonverstrekking kan worden opgelost door meer
expliciet de nadruk te leggen op de ene (controle) of de andere (hulpverle-
ning) doelstelling. In de Verenigde Staten ligt traditioneel meer nadruk op
het eerste aspect en in Nederland op het tweede. Maar ook desillusie, ritua-
lisme en cynisme kunnen zich meester maken van alle participanten (objec-
ten zowel als subjecten) aan het oplossingssysteem. In Nederland wordt
door zowel verstrekkers als cliënten regelmatig uiting gegeven aan twijfels
en ambivalentie over de doelstellingen van methadonverstrekking (Hubert
en Noorlander, 1987; Sengers, 1987).

De theoretische rechtvaardiging van methadon als een goed en `juist'
middel om het sociale gedrag van verslaafden te verbeteren (i.c. criminali-
teit te verminderen) past optimaal binnen een biologische theorie van heroï-
neverslaving. Zo biedt de orthodoxie van de methadonverstrekking, zoals
gegrondvest en uitgevoerd door Dole en Nyswander en hun eerste navolgers
in de Verenigde Staten in de jaren zestig, een perfecte constructie van sa-
menhangende denkbeelden waarin methadon een simpele en effectieve re-
medie is voor drugproblemen. Binnen deze constructie transformeert metha-
don heroïneverslaving tot een medisch gecontroleerde, sociaal en psycholo-
gisch indifferente stofwisselingsziekte. Klassiek is het beeld van de sociaal
en psychisch disfunctionerende drugverslaafde die door vervanging van he-
roïne door methadon in dezelfde situatie wordt gebracht als de suikerpatient
die dagelijks zijn dosis insuline moet hebben, maar overigens een volstrekt
`normaal' leven leidt. `Methadon, when properly prescribed acts as a nor-
malizer rather than as a narcotic. In this respect the treatment is similar to
other maintenance therapies used in medical practice for treatment of pa-
tients with chronic metabolic disorders. The medical analogies are numerous
- insulin for the diabetic, digitalis for the cardiac patient, cortison for the
arthritic (...) The methadon patient who is also dependent on the daily dose
of his medication for his normal functioning, is in the same medical status'
(citaat van Dole uit 1965, bron: Schoone, 1989). In 1988 getuigt deze
grondlegger van de methadonverstrekking nogmaals van zijn ongeschokte
vertrouwen in een puur medische oplossing van vele sociale problemen,
waaronder dat van de drugverslaving: '(...) all diseases, including disorders
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of behavior, might ultimately be reduced to biochemical terms' (Dole,
1988). De biologische oertheorie achter methadonverstrekking luidt dat (he-
roïne)verslaafden worden bewogen door farmacologisch geproduceerde lust-
en pijnprincipes. De verslaafde heroïnegebruiker ervaart circa zes uur na
zijn laatste gebruik de pijnlijke ontwenningsverschijnselen, acute ziekte-ach-
tige symptomen. Het opheffen van pijn is een elementaire en universele bio-
logische beweegreden uit de categorie van gedragingen gericht op de ver-
mijding van onlust. Anderzijds appelleert heroïne volgens deze verstrek-
kingstheorie aan de niet minder elementair-biologische drijfveer van het
streven naar lustbeleving. Heroïne biedt, onder bepaalde omstandigheden
(wijze van innemen, niveau van gewenning), een kort moment van als 'or-
gastisch' aangeduid genoegen. Deze `flash' vormt de positief geformuleerde
aantrekkelijkheid van heroïne. Bovendien geeft deze fysiek geduide lustbele-
ving een duidelijk biologische basis aan de psychische component van het
verslavingsbegrip. Psychische afhankelijkheid van middelen wordt het meest
pregnant uitgedrukt met het begrip hunkering. Verslaafde heroïnegebruikers
hunkeren naar herbeleving van de direct na de toediening van heroïne optre-
dende lustgevoelens. Bij langdurig verslaafden is dit soms een vergeefs ver-
langen, omdat in de (fysiologische) routine van het gebruik de `flash' verlo-
ren is gegaan (zie ook de hoofdstukken 4 en 7). Dit feit maakt de kracht
van de hunkering niet minder, maar wellicht eerder onverzadigbaar. Peele
(1985) maakt wat dit betreft de aansprekende vergelijking met compulsief
seksueel gedrag.

Volgens veronderstellingen van de biologisch gefundeerde verstrekkings-
theorie zou methadon een effectief middel moeten zijn waarmee, onder op-
lossing van de tegenstrijdigheid van doelstellingen, de verslaafde zowel als
de samenleving wordt gediend. De heilzame uitwerking die het synthetische
opiaat volgens de orthodoxe verstrekkingsleer kan en zal hebben op het
sociale gedrag van drugverslaafden, wordt als volgt omschreven: `(...) the
methadone-stabilized addict is no longer pressured into constant criminal
activity so as to maintain his supply of heroin and is, thus, free to engage
in such constructive pursuits as working or attending school regularly' (Au-
subel, 1983). Dit alles kan volgens deze gedachtengang worden bereikt op
basis van dezelfde dwingende principes die ook de criminaliteit van drug-
verslaafden zouden bepalen. Methadon heft de onthoudingsverschijnselen
van de heroïnegebruiker op, zodat deze om die reden geen heroïne meer
`nodig' heeft. (In feite betekent dit uiteraard niets anders dan dat methadon
een farmacologisch soortgelijk verslavend middel is als heroïne.) Methadon
heeft een langere uitwerkingscyclus dan heroïne, circa 24 versus circa 6
uur, zodat gebruikers van methadon in principe minder door het drugmeta-
bolisme worden beheerst. Bovendien zou methadon, indien juist ingesteld
(d.w.z. in een niet te lage dosering), het optreden van de `flash' blokkeren,
zodat deze beloning van het heroïnegebruik zou wegvallen. Deze laatste
rechtvaardiging van methadonverstrekking houdt dus geen rekening met de
bovengenoemde mogelijkheid dat langdurige heroïnegebruikers niet zozeer
door de lustbeleving zelf worden gemotiveerd, maar dat zij eerder de illusie
van de heroïne-euforie nastreven.
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Nog wezenlijker is echter dat de orthodoxe verstrekkingstheorie fundamen-
teel voorbijgaat aan de maatschappelijke werkelijkheid van het deviante
druggebruik. Het gaat hierbij vooral om twee elementen die de helaas al te
optimistische verwachtingen over de mogelijke effectiviteit van methadon-
verstrekking moeten relativeren. Wat kan van methadon worden verwacht
indien heroïneverslaafden met hun verslaving belangrijke sociale en psycho-
logische functies vervullen? Methadon helpt tegen de afkickverschijnselen,
maar helpt het ook om er de leegte van het bestaan mee te vullen? (Hunt
e.a., 1985). Om een andere realiteit, namelijk die van het polydruggebruik,
kan men evenmin heen. Wat kan de effectiviteit van methadon zijn in een
deviant drugsbestaan dat in wezen helemaal niet exclusief om het middel
heroïne hoeft te draaien? Wat kan er van methadon worden verwacht wan-
neer druggebruikers hun verlangens op cocaïne gaan richten?

Het voorafgaande impliceert dat methadonverstrekking kan worden ge-
acht een bepalende invloed op het functioneren van drugverslaafden uit te
oefenen indien en voorzover de verslaving afhankelijk is van de farmacolo-
gie van het middel. De orthodoxe verstrekkingstheorie sluit hiermee zodanig
aan bij de causaal deterministische verklaringen van de relatie tussen drug-
gebruik en criminaliteit dat methadonverstrekking tot op grote hoogte kan
worden opgevat als een `natuurlijk experiment'. Indien methadonverstrek-
king aantoonbaar resulteert in de vermindering van de criminaliteit van
druggebruikers, dan vormt dit een aanwijzing dat deze criminaliteit veroor-
zaakt werd door de verslaving. Dezelfde vraagstelling kunnen we herformu-
leren tot het voor het praktische drugbeleid ongetwijfeld meer relevante
punt, in hoeverre en onder welke condities methadonverstrekking kan bij-
dragen aan een vermindering van criminaliteit van druggebruikers. Op dit
aspect komen we in een later stadium van dit hoofdstuk terug -aan de hand
van onze empirische resultaten. Eerst presenteren we echter een korte, op
de literatuur gebaseerde analyse van de mogelijke effecten van methadon op
criminaliteit. We beschouwen twee theoretische mogelijkheden: methadon-
verstrekking gaat wel en methadonverstrekking gaat niet samen met crimi-
naliteitsvermindering.

8.1.2 Methadonverstrekking en verminderde criminaliteit

In een overzichtsartikel na circa twintig jaar toepassing van methadon in
onderhoudsprogramma's in de Verenigde Staten wordt de stand van zaken
als volgt samengevat: `Methadon has been used in hundreds of thousands
of patients, in disparate social, economic cultural and geographic situations;
it has been evaluated in scores of studies. The large majority of evaluations
demonstrate that opioid use, criminality and general health status are affect-
ed positively in many addicts' (Senay, 1985). In de beginjaren van de me-
thadonverstrekking in de Verenigde Staten werden spectaculaire successen
geclaimd. De cliënten zouden er sterk op vooruitgaan. Niet alleen zou er bij
het merendeel van de cliënten in methadononderhoudsprogramma's absti-
nentie of een sterke vermindering van illegaal druggebruik optreden, ook
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werd geschat dat circa 50% tot 85% een sterke progressie vertoonde wat
betreft hun sociale functioneren. Zij werden ingeschat als `sociaal produk-
tiefvoorzover zij voldeden aan één of meer van de volgende kenmerken:
een opleiding volgen, een baan hebben, in gezinsverband leven. Preble stel-
de op basis van etnografisch onderzoek dat deze schijnbaar zo prachtige re-
sultaten waarschijnlijk konden worden toegeschreven aan de naïviteit van de
verstrekkende instellingen, die klakkeloos (en uiteraard niet zonder eigen-
belang) de door hun cliënten verstrekte gegeven aanvaardden. Niet zonder
cynisme stelde de onderzoeker er zijn eigen observaties in en rond de me-
thadonverstrekking tegenover: 'The most typical drug scene on the streets
today is two or three methadone users sitting on a stoop or standing on a
street corner with pints of wine in paper bags, panhandling for change to
get more wine' (Preble, 1977).

In later jaren klinken de Amerikaanse berichten over methadonverstrek-
king wat gematigder, maar er blijft een betrekkelijk sterke consensus be-
staan dat methadonprogramma's leiden tot een duidelijke afname van het il-
legale middelengebruik en een (daarmee gepaard gaande) afname van ille-
gale inkomensverwerving (Edwards, 1979; Sechrest, 1979; Anglin e.a.,
1981). Het eerdergenoemde overzichtsartikel vermeldt van een groot aantal
evaluatiestudies van methadonverstrekking de resultaten, die niet alle, maar
wel in grote meerderheid gunstig zijn. Typerend hiervoor zijn volgens dit
artikel de resultaten van een grootschalige follow-up-studie, waarbij 44.000
cliënten van de methadonverstrekking waren betrokken. Random steekproe-
ven uit deze groep werden gevolgd gedurende een periode van zes jaar. Uit
dit onderzoek werd geconcludeerd dat: '(...) the ratel of illicit opioid use
and criminality decreased sharply in comparison to pretreatment rates. Em-
ployment rates improved in methadone maintenace clients; 39% were em-
ployed before treatment and 62% were employed in the year after leaving
treatment' (Senay, 1985).

Wanneer we meer gedetailleerd kijken naar de resultaten van enige indi-
viduele evaluatiestudies van methadonverstrekking, dan blijft hetzelfde posi-
tieve beeld behouden. Bij vergelijking van gematchte groepen heroïnege-
bruikers die al dan niet in `methadon treatment' waren, bleek de behandel-
de groep minder frequent en minder ernstige criminaliteit te plegen. Van de
behandelde groep zegt 68% in de voorafgaande twee weken geen vermo-
genscriminaliteit te hebben gepleegd, tegen 50% van de niet-behandelde
groep. De onderzoekers komen tot de volgende conclusie, waaruit blijkt dat
er in elk geval geen monocausaal effect van methadonverstrekking op cri-
minaliteit wordt aangenomen: 'When the need for money for drugs is re-
moved, one of a larger set of interacting factors generating crime has been
removed, but only one' (Faupel, 1981).

Ten slotte noemen we de resultaten van een meer recente Amerikaanse
follow-up-studie, waarbij de effecten van enkele belangrijke behandelings-
condities konden worden onderscheiden. Bij dit onderzoek werden een klei-
ne duizend druggebruikers gevolgd die in het kader van een 'civil commit-
ment'-procedure (d.w.z. civielrechtelijke dwangopname) in de staat Califor-
nië in methadonverstrekkingsprogramma's werden opgenomen. Het pro-



Methadonverstrekking, illegaal druggebruik en verwervingscriminaliteit 153

gramma bestond uit gedwongen intramurale opname gedurende 18 maan-
den, waarna ambulante methadonverstrekking onder condities van variëren-
de mate van supervisie gedurende een tijdsperiode van drie jaar werd geëva-
lueerd (Anglin, 1988).

In deze studie werden drie groepen onderscheiden: in de periode voor de
methadonverstrekking gebruikte één groep slechts matig en gaandeweg
steeds minder illegale drugs (groep A), de twee andere groepen gebruikten
intensief. Voor de interpretatie van de effecten van de methadonverstrekking
is van bijzonder belang dat de tweede groep (B) zich onttrok aan zowel de
verstrekking als de hierbij behorende supervisie. De derde groep (C) con-
formeerde zich aan de voorwaarden van het programma: elke dag de voor-
geschreven methadon innemen, getest worden op bijgebruik en zich onder-
werpen aan toezicht op het sociale gedrag. De resultaten van het onderzoek
laten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Er golden twee criteria: het
relatieve aantal dagen waarop de respondenten delinquent gedrag vertoon-
den en dat waarop de respondenten illegale middelen consumeerden. Er
bleek na de driejarige periode van verstrekking/toezicht een scherp verschil
in resultaten tussen groep B enerzijds en de groepen A en C anderzijds. De
`afkickers' (groep A) gebruikten gedurende de verstrekkingsperiode op 3 %
à 5% van de dagen illegale middelen, bij de cliënten van het verstrekkings-/
supervisieprogramma (C) is dat 10% à 12% en bij de `drop-outs' (B) 55%
à 80%. De effecten op criminaliteit bleken minder dramatisch, maar nog
steeds zeer substantieel: de `afkíckers' pleegden op 5% à 10% van de dagen
criminaliteit, de cliënten op 10% à 15% en de `drop outs' kwamen tot het
duidelijk hogere niveau van 35% tot 45%.

De positieve effecten van methadonprogramma's op aan drugs gerelateer-
de criminaliteit in de Verenigde Staten dienen enigszins gerelativeerd te
worden. Twee overwegingen zijn van belang. Ten eerste de betrouwbaar-
heid van de onderzoeksresultaten en ten tweede de generaliseerbaarheid van
de deelpopulatie van heroinegebruikers die in de methadonprogramma's
worden aangenomen en daarin ook blijven.

Men kan zich afvragen in hoeverre de overheersende ideologie van de
methadonverstrekking in de Verenigde Staten een zekere blindheid voor re-
lativeringen van de ogenschijnlijk zo fraaie resultaten in de hand werkt. We
gaven reeds het voorbeeld van het gemak en de naïviteit waarmee de suc-
cesstories uit de beginperiode van de methadonverstrekking in de Verenigde
Staten werden gepresenteerd. Er kunnen ongetwijfeld nog steeds vraagte-
kens worden geplaatst bij de betrouwbaarheid van (zelf-gerapporteerde) ge-
gevens over illegaal druggebruik en gepleegde criminaliteit, verworven in
de context van (justitiële) verstrekkingsprogramma's die strenge sancties
verbinden aan illegaal druggebruik en onwenselijk sociaal gedrag van de
verslaafden. In een kritisch artikel over methadonverstrekking in de Vere-
nigde Staten wordt de betrouwbaarheid van de gegevens over het bijgebruik
van illegale middelen ernstig in twijfel getrokken: `Failure to find evidence
of these drugs in the urine does not in the least confirm the absence of abuse
inasmuch as urine collections are typically neither randomized, nor
supervised. (...) Similarly denials of abuse made to interviewers employed
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by official evaluating agencies are also little better than worthless' (Ausu-
bel, 1983). Hieraan kan worden toegevoegd dat het vddrkomen van crimi-
naliteit in principe nog veel moeilijker te controleren zal zijn. Ten slotte
bestaat er geen urinetest voor de opsporing van diefstal.

De successen van de methadonprogramma's in de Verenigde Staten ko-
men ook in een ander daglicht te staan wanneer men de tweeledig werkende
selectiviteit van dergelijke projecten in de beschouwing meeneemt. Het gaat
hierbij zowel om de toelatingscriteria voor' de methadonverstrekking als om
de voorwaarden waaraan de verslaafden moeten voldoen om in het program-
ma te blijven. Zeker vergeleken bij wat in Nederland (Amsterdam) gebrui-
kelijk is, zijn de methadonverstrekkingsprogramma's in de Verenigde Staten
hoogdrempelig en voorwaardestellend. Zo worden bijvoorbeeld in een van
de meest belangrijke verstrekkingsprogramma's in Baltimore alleen cliënten
opgenomen die minimaal twee jaar een baan hebben (persoonlijke medede-
ling van Richard Lane, executive director van dit programma). Bijgebruiken
van illegale middelen en het plegen van criminaliteit zijn veelal contra-indi-,
caties voor opname en redenen voor verwijdering uit het programma. Dit
betekent dus dat criminaliteitsvermindering tot op zekere hoogte moet wor-
den beschouwd als een artefact van de strenge justitiële context van veel
verstrekkingsprogramma's. Een vergelijking zou wat dit betreft kunnen
worden getroffen met het veelal geclaimde succes van drugvrije therapeuti-
sche gemeenschappen. De verslaafden die het in dergelijke programma's
gedurende langere tijd kunnen volhouden, hebben een goede kans er 'verbe-
terd' uit te komen. Maar dan gaat het wel om een uiterst kleine selectie uit
de populatie van verslaafde druggebruikers. Deze redenering volgend, stel-
len we vast dat er in Nederland aan veel grotere proporties van de gebrui-
kerspopulatie methadon wordt verstrekt dan in de Verenigde Staten het ge-
val is (Van de Wijngaart, 1989; Driessen, 1990).

Het zou te ver gaan om uit dit alles te concluderen dat de geconstateerde
criminaliteitsvermindering bij de Amerikaanse methadoncliënten geen bete-
kenis heeft. De genoemde resultaten geven echter wel aanleiding tot een
meer gespecificeerde interpretatie van de relatie tussen methadon en crimi-
naliteit. Deze luidt dat er geen sprake hoeft te zijn van een biologisch-cau-
sale werking, maar dat de effecten van methadon op criminaliteit kunnen
worden begrepen in de context van het gangbare ontwikkelingsproces van
deviante drugverslaving. De Amerikaanse ervaringen wijzen erop dat me-
thadon afhankelijk van het verloop van de drugscarrière (met name in de
latere stadia van een dergelijke carrière) een stabiliserende factor in het so-
ciale functioneren van de verslaafde kan zijn.

8.1.3 Methadonverstrekking en niet-verminderde criminaliteit

Uit de overvloedig beschikbare Amerikaanse evaluatiestudies van methadon-
verstrekking kunnen we dus afleiden dat onder bepaalde omstandigheden
verstrekking een zekere regulering van het sociale gedrag van heroinege-
bruikers mogelijk maakt. De relativering van de al te optimistische ver-
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wachtingen van methadonverstrekking brengt logisch de vraag met zich mee
naar de condities waaronder er van methadonverstrekking juist geen posi-
tief effect op het sociale gedrag (i.c. criminaliteit) te verwachten valt. Deze
vraag is maatschappelijk evenzeer van belang. We gaan in op enkele theo-
retische aspecten ervan.

Hierboven hebben we de kans op criminaliteitsvermindering ten gevolge
van methadonverstrekking voorgesteld als een functie van de mate van be-
trokkenheid van de verslaafde in het drugsbestaan. Naarmate die betrokken-
heid groter is, mag minder worden verwacht van de effectiviteit van metha-
don in dit opzicht. Onderzoek biedt aanwijzingen dat de effectiviteit van
methadon wordt beïnvloed door de maatschappelijke-positiekenmerken van
typen druggebruiker. Er wordt met name minder afname van criminaliteit
in relatie tot methadonverstrekking geconstateerd bij sterk marginale bevol-
kingssegmenten (Ausubel, 1983). Regulering van het sociale gedrag door
methadon zou dus in sterkere mate optreden bij drugverslaafden die als
`middle-class drop-outs' worden getypeerd dan bij verslaafden afkomstig uit
en levend in gedepriveerde minderheidsgroepen en marginale lagere sociaal-
economische groepen. In termen van de typologie van Janssen en Swierstra
(1982) zou methadonverstrekking dus eerder samengaan met criminaliteits-
vermindering bij de `weekendstappers' en de `culturele rebellen' dan bij de
`maatschappelijk marginalen'. Een plausibele verklaring hiervoor is dat het
deviante druggebruik in het laatste geval, ook wat betreft de persoonlijke
ontwikkeling ervan, sterk is verbonden met een in meer opzichten deviante
levensstijl. In maatschappelijk marginale groepen zijn de werelden van ver-
slaving, illegale inkomensverwerving en onconventionele tijdsbesteding
moeilijk van elkaar los te zien. Methadonverstrekking kan dus alleen aan-
grijpen op een enkel element van een deviante bestaanswijze die ook op tal-
loze andere manieren gaande wordt gehouden. Hoeveel criminaliteitsver-
mindering mag er worden verwacht bij methadonverstrekking aan een ver-
slaafde die afkomstig is uit een buurt waarin zowel delinquentie als deviant
druggebruik veel voorkomende verschijnselen zijn, die de illegale drug-
markt kent als een van de weinige effectieve mogelijkheden om inkomen te
verwerven en die de besteding van beschikbaar geld op de illegale drug-
markt kent als een van de weinige voor de hand liggende mogelijkheden tot
onmiddellijke behoeftebevrediging?

In dit verband is het begrip `heroin structure' van belang. Hiermee wordt
aangegeven de mate waarin illegale drugs (heroïne) binnen een sociaal sys-
teem geïntegreerd zijn en functies hebben voor de sociaal-economische ge-
legenheidsstructuur binnen dit systeem (Kaplan, 1977). Het begrip zou kun-
nen worden uitgebreid naar andere belangrijke levensterreinen, zoals bij-
voorbeeld de vrijetijdsbesteding, saamhorigheidsrituelen en collectieve op-
lossingen voor collectieve spanningen en problemen. Naarmate het drugge-
bruik sterker is ingebed in een dergelijke structuur, wordt criminaliteit een
verschijnsel dat zowel vele functies heeft als langs vele banen tot ontwikke-
ling is gekomen. In dit geval zou dus de verslaving niet meer zijn dan een
van de vele factoren die van belang zijn voor de ontwikkeling en het voort-
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duren van delinquent gedrag. Methadon kan dan bijna per definitie slechts
een zeer beperkte invloed hebben.

Volgens Kaplan is de ontwikkeling (in de Verenigde Staten) van de `her-
oin structure' doorgaans sterker in zwarte dan in blanke gebruikerspopula-
ties. Dit impliceert dat in het laatste geval een relatief meer autonome rela-
tie tussen druggebruik en criminaliteit kan worden verondersteld. Zwarte
druggebruikers in de Verenigde Staten groeien doorgaans meer op binnen
delinquente gelegenheidsstructuren. Druggebruik krijgt daarin een vanzelf-
sprekende plaats en draagt bij (via posities in het illegale distributiesysteem)
tot de ontplooiing van een delinquente status en carrière. De volgende
samenvattende conclusie bevestigt dat er van methadonverstrekking aan
gebruikers, gekenmerkt door meervoudige deviantie en marginaliteit, geen
sterk resocialiserend effect moet worden verwacht: `The vast majority of
minority-group ghetto addicts, exhibit no significant improvement in the
areas of drug use, criminal involvement or vocational and family function-
ing' (Ausubel, 1983). Van belang is ook een vergelijkend onderzoek naar
drugs en criminaliteit en de effecten van methadonverstrekking bij twee
groepen vrouwelijke verslaafden, een groep blanken en een etnische-min-
derheidsgroep ('Chicana's'). Het bleek dat de Chicana's een drugs- en cri-
minaliteitspatroon te zien gaven dat meer dat van mannelijke drugverslaaf-
den benaderde dan het geval was bij de andere groep vrouwelijke verslaaf-
den. Bovendien was de intensiteit van hun delinquente gedrag minder afhan-
kelijk van hun druggebruik en was de invloed van methadonverstrekking
daarop kleiner. `(...) Chicana's in the sample demonstrate a more deviant
life-style than Anglo women. (...) The decrease in crime measures associat-
ed witti critical events such as last daily narcotics use or treatment is allo
less pronounced compared to other samples' (Anglin e.a., 1988).

Bovenstaand onderzoek gaat vooral over methadonverstrekking in de gro-
te steden van Noord-Amerika. In hoeverre zijn de conclusies die eraan wor-
den verbonden ook relevant voor methadonverstrekking in Amsterdam? De
resultaten van dit onderzoek zullen dit mede moeten uitwijzen. Alvorens
deze resultaten te presenteren, schetsen we summier hoe het Amsterdamse
verstrekkingsnetwerk is opgebouwd.

8.2 De methadonverstrekking in Amsterdam

8.2.1 De reguliere modaliteiten

De methadonverstrekking is in Amsterdam voor een groot deel in handen
van de plaatselijke GG&GD, en daarbinnen de drugsafdeling. In beginsel
kunnen vreemdelingen geen gebruikmaken van methadonvoorzieningenzz;
de verstrekking is voorbehouden aan gebruikers die in Amsterdam staan in-

22 Er is weliswaar een modaliteit voor zogeheten `passanten', maar hier kunnen buitenlan-
ders slechts gedurende enkele weken terecht.



Methadonverstrekking, illegaal druggebruik en verwervingacriminaliteit

Achter het Centraal Station wordt een (oude) methadonbus gepasseerd door een lijnbus.
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geschreven. Er bestaan diverse verstrekkingsmodaliteiten, elk met een eigen
karakter. In de eerste plaats zijn er de methadonbussen. Aanvankelijk waren
dit omgebouwde stadsbussen. In het voorjaar van 1989 werden nieuwe, spe-
ciaal voor dit doel gebouwde bussen in gebruik genomen. Zeven dagen per
week rijden twee van deze bussen hun vaste route door de stad en doen op
vaststaande tijdstippen hun haltes aan. De bussen zijn in twee compartimen-
ten opgedeeld. In het ene resideren de medewerkers - verpleegkundigen -
en tot het andere hebben de cliënten toegang. Van iedere cliënt wordt een
aantal gegevens bijgehouden, onder andere de dagelijkse dosis methadon.
De vloeibare methadon wordt, na verificatie van de verstrekte gegevens,
door een loket uitgereikt. Behalve aan methadonverstrekking doet de bus
ook aan spuitenomruil: de cliënt levert via een ingenieus veiligheidssysteem,
dat het risico van verwondingen moet uitsluiten, zijn pakketje vuile spuiten
in en krijgt een even groot aantal steriele mee.

De bussen vormen de meest laagdrempelige voorziening in Amsterdam.
Er worden bij inschrijving in het programma nauwelijks eisen aan cliënten
gesteld: er zijn geen urinecontroles op bijgebruik van illegale middelen, het
is niet verplicht elke dag te verschijnen (wanneer men drie dagen achtereen
niet verschijnt, wordt men van de lijst afgevoerd) en er wordt niet verwacht
dat de gebruiker zijn levensstijl fundamenteel verandert. Als een cliënt van
een van de bussen `goed functioneert', kan hij promotie maken naar een
wijkpost. De drie wijkposten zijn gestationeerd in de periferie van het Am-
sterdamse centrum. Ze zijn op werkdagen geopend; voor het weekeinde
krijgen cliënten pillen mee. De opzet verschilt wezenlijk van die van de
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bussen. De expliciete doelstelling is abstinentie van illegale drugs. Daartoe
worden tweemaal in de week urinecontroles uitgevoerd, is er verplicht con-
tact met artsen en maatschappelijk werkenden en wordt er, waar mogelijk,
actief steun verleend, niet alleen in de strijd tegen de verslaving-zo wordt
er bemiddeld bij plaatsing in een therapeutische gemeenschap - , maar ook
waar het financiën of huisvesting betreft. Hoewel de wijkposten over het
algemeen de wat meer gereguleerde gebruikers onder de klanten heeft, is
men er enige tijd geleden toe overgegaan ook sommige problematische ge-
bruikers op te nemen. De bedoeling hiervan is deze gebruikers wat beter in
de gaten de houden. Behalve promoveren kan de cliënt gedegradeerd wor-
den naar de bus als hij het erg bont maakt op de wijkpost (in termen van
bijgebruik van harde middelen). Deze twee modaliteiten nemen het grootste
deel van de cliënten voor hun rekening.

Er is nog een aantal andere GG&GD-voorzieningen voor specifieke cate-
gorieën gebruikers: de zgn. extreem-problematische gebruikers (epd-ers),
prostituées en de verstrekking op politiebureaus aan gearresteerde gebrui-
kers; ook is er een avondspreekuur. De epd-ers krijgen naast hun reguliere
methadon ook andere ondersteuning, zoals eten, onderdak en uitkeringsbe-
heer. Ook is onder deze groep gebruikers een experiment met morfinever-
strekking uitgevoerd (zie voor de evaluatie hiervan: Derks, 1990).

Naast de GG&GD verstrekken ook sommige huisartsen methadon. In het
promotiemodel van de methadonverstrekking in Amsterdam neemt de huis-
arts de hoogste trede in: zoals iemand van de bus naar de wijkpost kan pro-
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moveren, kan iemand van de wijkpost naar de huisarts promoveren. De
huisartsen schrijven recepten uit waarmee de gebruiker naar de apotheek
kan gaan om zijn methadonpillen op te halen. Over het algemeen kan de
cliënt om de twee weken zo'n recept halen. Er wordt veel eigen verant-
woordelijkheid van de cliënten verwacht, want het bezit van methadon voor
twee weken vertegenwoordigt op de grijze markt toch zo'n 200 tot 300 gul-
den. Hoewel de huisartsenverstrekking de hoogste trede is in het promotie-
model, lijkt deze modaliteit in veel opzichten op de verstrekking op de bus-
sen. Ook bij de huisarts vindt geen controle op bijgebruik plaats en is er
geen verdere ondersteuning. Bovendien worden onder cliënten van zowel
de huisartsen als de bussen vaak dezelfde argumenten gehoord om de keuze
voor juist die modaliteit te rechtvaardigen.

'Je wordt met rust gelaten, er wordt niets van je gevraagd. Je krijgt gewoon je metha-
don of je recept en verder geen gezeur aan je hoofd.'

Het verschil met de bussen is dat gebruikers over het algemeen pas via de
huisarts methadon kunnen krijgen als dat door de wijkpost geindiceerd is.
Hierdoor wordt voorkomen dat al te problematische gebruikers te gemakke-
lijk toegang krijgen tot de huisartsen. Daardoor blijft deze vorm van ver-
strekking de hoogste trede in het Amsterdamse promotiemodel.

Ten slotte is er de methadonverstrekking van het CAD. Hier wordt, in
het kader van een therapie, in aflopende doses methadon verstrekt. Ook bij
het CAD wordt gecontroleerd op bijgebruik. In vergelijking met de wijk-
posten is het CAD strenger: bijgebruik wordt bijvoorbeeld bestraft met on-
middellijke uitsluiting van deelname.

De methadonverstrekking in Amsterdam kan dus gedifferentieerd worden
aan de hand van de eisen die aan de cliënten gesteld worden: oplopend van
bijna geen eisen tot verplichte onthouding van gebruik van illegale midde-
len." Van onder andere dit gegeven zal in de volgende paragrafen gebruik
worden gemaakt bij verdere beschrijvingen en analyses.

8.2.2 De grijze methadonmarkt

De hierboven beschreven structuur van de methadonverstrekking, brengt
met zich mee dat een deel van de methadon (vooral de pillen) wegvloeit
naar de grijze markt. Het merendeel wordt op de 'pillenbrug' verhandeld
(zie hoofdstuk 5). De prijs van een pil varieert, afhankelijk van het aanbod,
van f 2,- tot f 3,50. De meeste op straat verhandelde methadon is afkom-

23 Sinds kort is het verstrekkingssysteem danig gewijzigd. Op 1 januari 1991 zijn de urine-
controles op de wijkposten afgeschaft. De GG&GD heeft daarmee goeddeels het promotie-
model losgelaten. Thans zijn de wijkposten vooral bedoeld voor gebruikers die extra zorg
behoeven, de 'extreem-problematische druggebruikers'. De epd-post is opgeheven. De
klanten van zowel de bussen als de wijkposten worden in beginsel eens in de drie maan-
den aan een (sociaal-)medisch onderzoek onderworpen. Omdat de dataverzameling van dit
onderzoek heeft plaatsgevonden in een periode waarin de GG&GD nog onverkort vast-
hield aan het promotiesysteem, moeten de resultaten ook in deze context worden bezien.
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stig van de huisartsen, waarbij vooral het suikerlaagje van deze pillen (in
het jargon `bollen' genoemd) een magische aantrekkingskracht lijkt uit te
oefenen; de prijs ligt in ieder geval hoger dan de wat ordinair bevonden
GG&GD-pillen. Een meer triviale verklaring voor deze voorkeur is niet al-
leen dat ze minder snel stukgaan als ze los in een jaszak zitten, maar ook
gemakkelijker als methadon herkenbaar zijn; paracetamol gaat nog wel eens
van de hand als GG&GD-methadon.

Van de 45 respondenten in dit onderzoek die niet in de methadonver-
strekking staan ingeschreven, maken er 12 gebruik van de methadon die op
de grijze markt worden aangeboden. Dit is niet dagelijks het geval, maar
gebeurt slechts als de omstandigheden dit vereisen: als een gebruiker een
`slechte' dag heeft bijvoorbeeld.

8.3 Methadongebruik en (bij)gebruik van illegale middelen

8.3.1 Methadongebruik

Van de 150 respondenten nemen er bij intrede in de steekproef 105 deel aan
een methadonprogramma; van hen hebben er 80 een onderhoudsdosis en 25
bouwen naar eigen zeggen af. De gemiddelde duur van deelname aan het
huidige methadonprogramma is 21 maanden. De hoogte van dit gemiddelde
wordt vooral bepaald door een betrekkelijk gering aantal zeer trouwe bezoe-
kers: 30 respondenten halen hun methadon al drie jaar of langer op dezelfde
plaats. De mediaan (de waarde die de steekproef precies in tweeën deelt)
ligt op acht maanden. In tabel 24 is weergegeven hoeveel van de responden-
ten ooit hebben deelgenomen aan enigerlei vorm van methadonverstrekking.

Achttien respondenten (12%) hebben nog nooit deelgenomen aan deze
vorm van hulpverlening. Dit betekent dat 88% van de respondenten nu of
in het verleden ingeschreven hebben gestaan bij de methadonverstrekking.
Niet-deelnemen aan methadonverstrekking is overwegend een bewuste keuze
van de respondenten en geen onbekendheid met de mogelijkheid. Van de 45
niet-methadonklanten in de steekproef hebben er 27 geen contact meer met
de verstrekking. Sommigen zijn bewust gestopt met methadon. De meest
beluisterde argumenten voor het zetten van een dergelijke stap zijn de vol-
gende: men heeft een afkeer tegen elke vorm van registratie, is beducht om
aan twee middelen tegelijk verslaafd te raken enlof beschouwt afldcken van
methadon als veel moeilijker en onaangenamer dan het aflcicken van heroï-
ne. In deze motieven klinkt iets door van het aan het begin van dit hoofd-
stuk vermelde verzet tegen methadonverstrekking binnen zwarte politieke
emancipatiebewegingen in de Verenigde Staten. Hoewel de Nederlandse si-
tuatie veel minder gepolariseerd is, percipieert ook hier een aantal - vooral
Surinaamse-gebruikers de methadonverstrekking als een controlesysteem.
Zij zijn sterk gekant tegen elke bemoeienis met hun leven en wijzen om die
reden methadonverstrekking principieel af. Anderen laten zich in het geheel
niet door morele bezwaren leiden. Zij maken geen gebruik meer van de ver-
strekkingsfaciliteiten, omdat ze daar niet langer welkom zijn. Zij hebben
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Tabel 24: (Eerdere) deelname aan methadonverstrekking

eerdere verstrekking

huidige verstrekking
ja nee totaal

ja 86 27 113
nee 19 18 37

totaal 105 45 150

Tabel 25: Gebruiksfrequentie van methadon per maand

elke dag 70
tot 7 dagen 11
7-14 dagen 9
14-21 dagen 10
21-30 dagen 25
niet gebruikt 23

totaal 148

Tabel 26: Hoeveelheid methadon per week per modaliteit (het avondspreekuur is in de wijk-
posten vervat)

methadon
modaliteit < 150 mg 150-300 mg 300-450 mg >450 mg totaal

wijkposten 15 17 10 2 44
bussen 8 13 17 3 41
huisartsen 7 7 1 - 15
CAD 2 2 1 - 5

totaal 32 39 29 5 105

bijvoorbeeld bij een ruzie hun woede gekoeld op de inventaris van de bus
of de wijkpost en zijn daar vervolgens - om hun eigen woorden te.gebrui-
ken - 'uitgetrapt'. Ook hier gaat het om een gering aantal gebruikers.

In tabel 25 is weergegeven hoeveel dagen per maand methadon is ge-
bruikt, onafhankelijk van de vraag of dit reguliere of grijze methadon is.
Als we de 23 niet-gebruikers buiten beschouwing laten, dan gebruikt 56%
dagelijks methadon. Op twee respondenten na staan al deze dagelijkse ge-
bruikers ingeschreven bij een verstrekkingsprogramma. Hoewel dit niet uit
de tabel blijkt, zijn er 39 respondenten (26%) die op de grijze markt metha-
don kopen; 77% van hen doet dat niet vaker dan viermaal in de maand.

Als we bezien welke modaliteiten de meeste methadon verstrekken, dat
wil zeggen welke modaliteit de zwaarste gebruikers onder haar cliëntèle
heeft, dan levert dat het beeld van tabel 26 op. Vooral de GG&GD-modali-
teiten (de bussen en de wijkposten) hebben de meeste cliënten met hoge do-
ses. Daarvan nemen de bussen weer het leeuwedeel voor hun rekening. De
huisartsen en het CAD schrijven relatief lage doses voor.
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8.3.2 Methadon en (bij)gebruik van heroïne en cocaïne

In hoofdstuk 7 is onder andere het polydruggebruik aan de orde gekomen.
Hoewel methadon daar genoemd werd, is er geen speciale aandacht aan ge-
schonken: het ging vooral om de illegale drugs. We zullen in deze paragraaf
antwoord proberen te geven op de vraag of en, zo ja, hoe methadongebruik
samenhangt met gebruiksniveaus van heroïne en cocaïne. Dat zal op twee
manieren gebeuren. Eerst wordt bekeken hoe gebruik van methadon in z'n
algemeenheid samenhangt met het gebruiksniveau van heroïne en cocaïne.
Vervolgens gaan we na hoe dit beeld verandert als de differentiatie naar
verstrekkingsmodaliteit in de analyse wordt betrokken. Het belang van deze
laatste beschouwing vloeit voort uit het Amsterdamse verstrekkingsmodel,
dat immers uitgaat van verschillende drempelhoogtes en verantwoordelijk-
heden van cliënten. Tevens zal het bestaan van de grijze methadonmarkt in
de beschouwingen worden betrokken. De rationale hiervan is dat deze markt
het harddruggebruikers mogelijk maakt methadon te gebruiken zonder nood-
zakelijkerwijze ingeschreven te staan bij een regulier programma. Met enige
goede wil kan hier gesproken worden van de meest laagdrempelige metha-
donvoorziening in Amsterdam; de prijs die betaald moet worden voor een
paar pillen methadon is niet echt een beletsel.

Op beide bovenstaande manieren is gekeken naar de relatie tussen heroï-
negebruik en methadonverstrekking.

In tabel 27 zien we dat 93% van de niet-methadoncliënten meer dan vier
gram heroïne per maand gebruiken; voor de methadonklanten ligt dit op
43%. Zelfs zonder de statistische toets is te zien dat er een duidelijk ver-
band bestaat tussen de hoeveelheid heroïne die maandelijks wordt gebruikt
en methadongebruik. De omvang van heroïneconsumptie is geringer als men
methadon gebruikt dan als men dat niet doet. Dit verband is ook aanwezig
als niet alleen degenen die ingeschreven staan in de beschouwing worden
betrokken, maar het methadongebruik (dus een uitbreiding van de groep met
respondenten die ook af en toe grijze methadon slikken) als variabele wordt
ingevoerd. Een waarschuwing is hier op z'n plaats: vaak wordt maar al te
gemakkelijk een dergelijk verband als oorzakelijk geïnterpreteerd. Gemaks-
halve wordt dan voorbijgegaan aan andere factoren die voor de verklaring
van het resultaat van grotere importantie zijn. In dit geval mag men bijvoor-
beeld niet absoluut stellen dat methadongebruik de oorzaak is van vermin-
derd heroïnegebruik. Respondenten die besluiten methadon te gebruiken,
kunnen. dit doen om eventuele ontwenningsverschijnselen op te vangen als
men om welke reden dan ook minder of geen heroïne wil of kan gebruiken.
In causaliteitstermen geldt dan niet zozeer het methadongebruik als oorzaak
van het verminderde heroïnegebruik, maar eerder de motivatie van respon-
denten om af te kicken of het rustiger aan te willen doen.

We vinden een ondersteuning voor deze opvatting als we de groep me-
thadoncliënten uitsplitsen naar de drempelhoogte van het programma waar-
aan men deelneemt. De cliënten van de wijkposten, het CAD en de huisart-
sen (als hoogdrempelige voorzieningen) zijn bij elkaar gevoegd. Daarnaast
worden de laagdrempelige voorzieningen onderscheiden: de bussen en de
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Tabel 27: Niveau van heroïne- en methadongebruik

maandgebruik heroïne

geen 0,05-4 gr 4-8 gr >8 gr totaal
programma (N=13) (N=49) (N=47) (N=39) (N=148)

ja 13% 44% 26% 17% 104
nee 0% 7% 45% 48% 44

chi-kwadraat=l4; df=3; p<0,01

Tabel 28: Verstrekkingsmodaliteiten en maandgebruik van heroïne

maandgebruik heroïne

geen 0-4 gr 4-8 gr >8 gr totaal
modaliteit (N=13) (N=49) (N=47) (N=39) (N=148)

geen inschrijving 0% 7% 46% 47% 44
hoogdrempelig 18% 52% 15% 16% 62
laagdrempelig 5% 33% 43% 19% 42

chi-kwadraat=46,9; df=6; p<0,001

verstrekking aan epd-ers. Samen met de respondenten die niet bij de metha-
donverstrekking ingeschreven staan, krijgen we zo drie categorieën. In tabel
28 is het maandgebruik aan heroïne uitgezet tegen deze drie categorieën.
Ook de in deze tabel weergegeven resultaten zijn significant. We zien dat
de middelzware en zware gebruikers (meer dan vier gram per maand) in
vergelijking met de twee andere groepen in geringe mate te vinden zijn op
de wijkposten en bij de huisartsen. Als deze groep al bijgebruikt, is dat over
het algemeen betrekkelijk weinig: maximaal vier gram per maand. Dat is
een paar chineesjes per week. Verder valt op dat 62% van de buscliënten
meer dan vier gram per maand gebruikt. Voor de niet-methadonresponden-
ten ligt dat op 93%. De eerdere conclusie dat methadonverstrekking signifi-
cant samenhangt met verminderd heroïnegebruik, moet enigszins genuan-
ceerd worden: het verminderde gebruik van heroïne door methadoncliënten
wordt vooral bepaald door de cliënten van wijkposten, CAD en huisartsen.

Hoewel het niet in tabel 28 staat weergegeven, vertonen de grijze-metha-
dongebruikers een bij benadering soortgelijk patroon als de cliënten van de
laagdrempelige voorzieningen.

In de tabellen 29 en 30 is een zelfde exercitie uitgevoerd voor cocaïne.
Ofschoon niet zo sterk als bij heroïnegebruik, zien we een zelfde relatie bij
cocaïnegebruik. Respondenten die staan ingeschreven bij de verstrekking,
gebruiken minder of geen cocaïne: 74% tegenover 48% van de responden-
ten die niet ingeschreven staan. Evenals bij heroïne verandert deze relatie
niet als de respondenten toegevoegd worden die niet ingeschreven staan,
maar hun (onregelmatige) portie methadon van de grijze markt betrekken.

In tabel 30 is weer de uitsplitsing gemaakt naar de verschillende modali-
teiten. Hoewel het verband tussen verminderd cocaïnegebruik en de ver-
schillende modaliteiten weer wat zwakker is dan voor heroïne (de chi-kwa-
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Tabel 29: Niveau van cocaïne- en methadongebruik

maandgebruik cocaïne
geen 0,05-4 gr 4-8 gr >8 gr totaal

programma (N=47) (N=51) (N=15) (N=35) (N=148)

ja 39% 35% 9% 17% 104
nee 14% 34% 14% 39% 44

eh!-kwadraat=8; df=3; p=0,05

Tabel 30: Verstrekkingsmodaliteiten en maandgebruik van cocaïne

maandgebruik cocaïne

modaliteit
geen

(N=47)
0-4 gr
(N=51)

4-8 gr
(N=15)

>8 gr
(N=35)

totaal
(N=148)

geen inschrijving 14% 34% 14% 38% 44
hoogdrempelig 52% 31% 7% 10% 62
laagdrempelig 21% 41% 12% 26% 42

chi-kwadraat=24,2; df=6; p< 0,001

draatwaarde in tabel 30 is lager dan die van tabel 28), constateren we ook
hier dat de vermindering in gebruik vooral voor rekening komt van de
hoogdrempelige voorzieningen. Vooral de 52% (n=32) uit de eerste kolom
die geen cocaïne gebruikt, is hier voor een belangrijk deel debet aan. Dit is
een soortgelijk resultaat als bij heroïnegebruik. Deze gelijkenis strekt zich
ook uit tot de respondenten die niet ingeschreven staan, maar wel methadon
van de grijze markt betrekken.

Hoewel het synthetische opiaat methadon in de eerste plaats dient ter
vervanging van heroïne, blijkt er dus ook een sterke relatie met verminderd
cocaïnegebruik te bestaan. Dit resultaat is in tegenspraak met de orthodoxe
verstrekkingstheorie. Deze voorspelt immers dat methadon alleen invloed
heeft op het heroïnegebruik. Onze gegevens maken wederom duidelijk dat
het wezen van drugverslaving niet zozeer gezocht moet worden in de farma-
cologische samenstelling van de verschillende psychotrope stoffen, maar
veeleer in de functionaliteit van het drugsbestaan. Ter verklaring van de
bovengenoemde resultaten dient men dan ook de motivaties van gebruikers
om zich op gezette tijden bij een methadonprogramma aan te melden op de
voorgrond te plaatsen.

Dat de cliënten van de hoogdrempelige voorzieningen significant minder
illegale middelen gebruiken dan de andere gebruikers, heeft veel, zo niet
alles te maken met het feit dat het merendeel van deze gebruikers behoort
tot de gekalmeerde gebruikers, de `gepensioneerde junkies'. De zin en het
vermogen om een druk en succesvol drugsbestaan te leiden zijn niet langer
aanwezig en methadon stelt hen in staat om de deviante levensstijl op een
lager niveau te continueren. Hele andere motieven spelen een rol bij de ge-
bruikers die terugvallen op de laagdrempelige modaliteiten. Methadon geldt
voor hen als bodemvoorziening in een hectisch en in meer opzichten nog
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lonend verslavingsbestaan. Voor deze gebruikers vormt de methadonver-
strekking een soort verzekering tegen slechte tijden. Als het goed gaat en
men scoort voldoende om de begeerde middelen te kunnen kopen, dan is
methadon ofwel een extra portie drugs ofwel een middel waarmee men op
de grijze markt extra inkomsten kan verwerven.

Methadon is een integraal bestanddeel gaan vormen van de drugscene,
dat in zichzelf verslaving niet opheft of 'geneest'. In sommige gevallen is
methadon een noodzakelijke voorwaarde om het leven als verslaafde uber-
haupt nog te kunnen leiden; in andere gevallen wordt het opiaat op gezette
tijden aangewend om een comfortabele bodem onder het bestaan te leggen.

Het gegeven dat de opname van de grijze-marktklanten geen verandering
in de resultaten teweegbrengt, ondersteunt de opvatting dat de grijze metha-
donmarkt dezelfde functies heeft als de officiële methadonverstrekking. Het
ligt voor de hand dat grijze methadon overwegend wordt gebruikt als nood-
oplossing voor onthoudingsverschijnselen. De cijfers bevestigen dit beeld.
Methadon vervult blijkbaar niet alleen een functie voor degenen die inge-
schreven staan in een programma, maar ook voor hen die om wat voor re-
den dan ook geen gebruik (wensen te) maken van de reguliere verstrek-
kingsbronnen.

8.4 Methadonverstrekking en criminaliteit

Een belangrijke vraag die door middel van dit onderzoek beantwoord moet
worden, is in hoeverre methadonverstrekking een aandeel levert in de te-
rugdringing van de verwervingscriminaliteit van gebruikers. We zullen deze
vraagstelling op verschillende manieren benaderen.

In de eerste plaats gaan we na welke betekenis methadonverstrekking
heeft voor verwervingscriminaliteit in de context van andere gebruikersken-
merken. Het gaat om de volgende variabelen, die om verschillende redenen
geacht mogen worden relevant te zijn voor verwervingscriminaliteit: leef-
tijd, sekse, de vraag of men een uitkering heeft, deelname aan een metha-
donprogramma, niveau van heroïne- en cocaïnegebruik en de totale duur
van het opiaatgebruik Om de relatie van deze gebruikerskenmerken met
het niveau van verwervingscriminaliteit na te gaan is op deze groep varia-
belen een multipele regressie-analyse uitgevoerd. Dit is een analyse die de
samenhang duidelijk maakt tussen een aantal achtergrond- of onafhankelijke
variabelen enerzijds en één afhankelijke variabele anderzijds. Als maat voor
criminaliteit (de afhankelijke variabele) is de individuele opbrengst uit ver-
wervingscriminaliteit genomen. Er zijn andere maten denkbaar, zoals delict-
frequentie en het bedrag aan nieuwwaarde, maar omdat dit onderzoek zich
vooral richt op de inkomsten en uitgaven, is gekozen voor de opbrengst uit
criminaliteit. In tabel 31 zijn de resultaten van deze analyse samengevat.

Hoewel de vergelijking gebruikt kan worden als voorspeller van crimina-
liteit, is het percentage verklaarde variantie gering. De analyse is echter niet
in de eerste plaats bedoeld als voorspeller van criminaliteit. De bedoeling is
vooral te laten zien welke plaats methadonverstrekking inneemt ten opzichte
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Tabel 31: Opbrengst uit verwervingscriminaliteit en zeven achtergrondkenmerken

mult. corr. R2 R2-toen. B-coéff. p-

cocaïnegebruik 0,34 0,12 0,12 0,26 0,00
sekse 0,38 0,14 0,02 -0,20 0,01
leeftijd 0,43 0,18 0,04 -0,18 0,07
heroïnegebruik 0,45 0,20 0,02 0,16 0,08
gebruiksduur 0,45 0,20 0 -0,05 >0,1
uitkering 0,45 0,20 0 -0,02 >0,1
inschrijving methadon 0,45 0,20 0 -0,01 >0,1

p voor F<0,001; dat wil zeggen dat de vergelijking in zijn geheel als significante voorspeller
van criminaliteit kan worden gebruikt.

van andere variabelen die mogelijk invloed hebben op de hoogte van het cri-
minaliteitsniveau. We zien dat de 20% verklaarde variantie in de opbrengst
uit verwervingscriminaliteit verklaard wordt door vier gebruikerskenmer-
ken. De hoogte van dit percentage neemt niet toe nadat heroïnegebruik als
variabele is ingevoerd. De inschrijving in een methadonprogramma, de duur
van het opiaatgebruik en de vraag of men een uitkering heeft, dragen niets
bije` aan de voorspelling van de hoogte van de opbrengst uit criminaliteit.
Slechts vier van de acht variabelen zijn significant (twee ervan op het 10%-
niveau): in volgorde van belangrijkheid zijn dat cocaïnegebruik (hoe meer
men ervan gebruikt, hoe hoger de opbrengst uit criminaliteit), sekse (man-
nen plegen meer criminaliteit dan vrouwen), leeftijd (des te jonger, des te
meer inkomsten uit criminaliteit, want de B-coëfficiënt is negatief) en heros-
negebruik (naarmate meer heroïne gebruikt wordt, neemt de criminaliteit
toe). Het gebruiken van cocaïne heeft de sterkste correlatie met het crimi-
naliteitsniveau.

Deelname aan de methadonverstrekking lijkt dus in zijn algemeenheid en
temidden van diverse andere kenmerken niet van invloed te zijn op de om-
vang van de criminaliteit. Dit wordt nog eens bevestigd als we de eerste-or-
decorrelatie tussen opbrengst uit criminaliteit en methadonverstrekking in
de beschouwing betrekken: die is -0,08. Hoewel de relatie de richting heeft
zoals verwacht mag worden (namelijk negatief) is de sterkte ervan zeer ge-
ring. Toch moet deze conclusie op voorhand niet al te absoluut worden ge-
nomen. We zullen in een nadere analyse moeten zien in hoeverre onder be-
paalde voorwaarden deelname aan een programma wellicht wel samenhangt
met een verminderd criminaliteitsniveau.

De klassieke of orthodoxe benadering van methadonverstrekking impli-
ceert een onvoorwaardelijk effect van methadon op criminaliteit, waarbij de
omstandigheden van verstrekking of het type gebruiker mogelijk alleen van
belang is voor de mate van het effect. Het zijn immers de farmacologische
eigenschappen van de stof, tezamen met het in principe fysiologisch bepaal-
de `wezen' van de verslaving die methadon hoe dan ook zijn metabolische

24 Een toename van de verklaarde variantie met 0,001 % mag als `niets' geïnterpreteerd wor-
den.
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Tabel 32: Criminaliteit en verstrekkingsmodaliteiten

modaliteit

geen inschrijving
hoogdrempelig
laagdrempelig

criminaliteit
ja nee totaal

(N=79) (N=69) (N=148)

59% 41% 44
40% 60% 62
67% 33% 42

chi-kwadraat=7,8; df=2; p<0,05

werk laten doen. Falsificatie van deze vermindering-van-criminaliteit-hypo-
these is een belangrijke aanwijzing voor de onhoudbaarheid van de orthodo-
xe verstrekkingsleer. Andersom zou de orthodoxe verstrekkingstheorie dus
niet worden gefalsificeerd indien er tussen de diverse verstrekkingsmodali-
teiten geen verschillen in criminaliteitsniveau worden gevonden. Wij maken
ook nu weer een onderscheid naar hoog- en laagdrempelige voorzieningen
als operationalisatie van de condities waaronder methadon verstrekt wordt.

In tabel 32 is weer een opsplitsing van de respondenten doorgevoerd in
drie groepen. Deze groepen worden wat criminaliteit betreft, met elkaar
vergeleken. De resultaten in deze tabel zijn significant (p<0,05): er is een
duidelijk verband tussen de modaliteit waar methadon verstrekt wordt en
verwervingscriminaliteit. Het is vooral opvallend dat zowel absoluut als
procentueel gezien, meer cliënten van de laagdrempelige voorzieningen (de
bussen) criminaliteit plegen dan de twee andere groepen. Met andere woor-
den: niet alleen wordt de stelling gefalsificeerd dat methadonverstrekking
altijd tot criminaliteitsvermindering leidt, maar zelfs plegen de bij de bussen
ingeschrevenen meer criminaliteit dan degenen die geen methadon verstrekt
krijgen. Dit verschijnsel kunnen we beschouwen als een belangrijke aanwij-
zing dat niet de methadon, maar de drugslevensstijl de meest relevante fac-
tor is. Er is dus sprake van een soortgelijk mechanisme als eerdèr beschre-
ven met betrekking tot de eclatante `successen' van methadonverstrekkings-
programma's in de Verenigde Staten. Niet zozeer de verstrekking verklaart
eventuele criminaliteitsvermindering, maar de (zelf)selectie voor de ver-
schillende verstrekkingsprogramma's, op basis van motivatie en levensstijl.

Onder deze condities kunnen we de resultaten van tabel 32 eenvoudig-
weg beschouwen als een artefact van de manier waarop de methadonver-
strekking in Amsterdam ten tijde van ons onderzoek georganiseerd was. De
regelmatige controle en sancties op bijgebruik op de wijkposten en bij het
CAD leidt ertoe dat degenen die regelmatig bijgebruiken, uit het program-
ma worden gezet en bij de bussen terechtkomen. Op deze manier blijven op
de wijkposten en bij het CAD alleen die cliënten over die niet (of weinig)
bijgebruiken. Wetend dat cocaïnegebruik een sterke samenhang (zie tabel
31) heeft met criminaliteit, kunnen we concluderen dat via deze `achterdeur'
de meest criminele gebruikers uit de methadonverstrekking bij de bussen te-
rechtkomen. Dit verklaart weliswaar het resultaat dat buscliënten crimineler
zijn dan wijkpostklanten, maar nog niet waarom meer gebruikers van de
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Tabel 33: Toetsen voor verschillen in gemiddelde opbrengst uit criminaliteit van drie groepen
respondenten

laagdrempelig
(gem. f 900)

hoogdrempelig
(gem. f 275)

t-waarde p t-waarde p

geen inschrijving (gem. f 1400) 0,76 0,45 2,1 0,04
hoogdrempelig (gem. f 275) -2,8 0,01 - -

laagdrempelige voorzieningen crimineel actief zijn dan respondenten die
niet ingeschreven staan. In paragraaf 8.5 zal gepoogd worden een meer om-
vattende verklaring te geven.

Tot nu toe werd gebruikgemaakt van een tamelijk grove onderverdeling.
Er werd alleen aandacht geschonken aan de vraag bf respondenten crimina-
liteit hebben gepleegd en niet aan de vraag hoeveel. Ter beantwoording zul-
len we genoemde drie groepen respondenten vergelijken op hun gemiddelde
inkomen uit criminaliteit. Daartoe werden t-toetsen voor verschil in gemid-
delden uitgevoerd. Dit leverde het volgende resultaat op. Er is een - niet
verrassend - groot verschil in opbrengst uit criminaliteit tussen de respon-
denten die niet ingeschreven staan en zij die een hoogdrempelig programma
volgen: gemiddeld ƒ 1400 per maand, tegenover ƒ 275 (p<0,05).

De groepen `geen inschrijving' en `laagdrempelig' kennen weliswaar een
verschil in gemiddelde opbrengst (f 1400 en f 900), maar dit verschil is
niet significant en moet dus grotendeels aan het toeval worden toegeschre-
ven. Het andere verschil in gemiddelde opbrengst uit criminaliteit (dat tus-
sen de hoog- en de laagdrempelige groepen) is ook significant (p=0,01). In
tabel 33 zijn de resultaten samengevat.

In grote trekken worden de resultaten uit tabel 32 bevestigd. Er is echter
één groot verschil. Hoewel cliënten van de bussen in groter getale crimina-
liteit plegen, is hun gemiddelde opbrengst minder dan die van de groep die
niet ingeschreven staat. Met andere woorden: een (substantieel) deel van de
cliënten van de bussen pleegt de `kleinere' vermogensdelicten, terwijl de
criminaliteitplegende respondenten die niet in de methadonverstrekking zit-
ten, vooral de wat omvangrijkere delicten voor hun rekening nemen.

Hoewel de gemiddelde opbrengst uit criminaliteit van de busklanten min-
der is dan van de niet-methadonklanten, verklaart dit nog niet waarom zij
wat aantal delictplegers betreft, tot de koplopers gerekend moeten worden.
Bij het zoeken naar een verklaring voor dit verschijnsel maken we gebruik
van de economisch-criminele typologie.

8.5 Methadonverstrekking en de economische typologie

Uit de hierboven gepresenteerde cijfers blijkt dat de relatie tussen crimina-
liteitsniveau en methadonverstrekking minder eenduidig is als op het eerste
gezicht lijkt. De motivatie en keuzes van gebruikers spelen hierin een be-
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Tabel 34: De drie typen gebruiker en methadonverstrekking

geen inschrijving
hoogdrempelig
laagdrempelig

chi-kwadraat= 15,7; df=4; p <0,005

genorm. dealende criminele totaal
gebruiker gebruiker gebruiker

(N=94) (N=22) (N=32) (N=148)

23% 56% 31% 44
52% 22% 25% 62
25% 22% 44% 42

langrijke rol. Welke verklaring kan worden gegeven voor de gevonden ver-
banden? In hoofdstuk 6 werd een typologie ontwikkeld. Op basis van domi-
nante inkomstengenererende activiteiten werden drie typen onderscheiden:
de genormaliseerde gebruiker, die zijn inkomen over het algemeen legaal
verwerft, de criminele gebruiker, die zijn inkomen-zoals de naam al aan-
geeft - voornamelijk uit criminaliteit verwerft, en de dealende gebruiker,
die zijn bezigheden gevonden heeft op de markt van wit en bruin. Deze ty-
pologie hangt samen met een groot aantal andere gebruikerskenmerken, die
er tezamen op duiden dat de indeling bij het ene of het andere type afhangt
van de levensstijl die de gebruikers erop nahouden. We zullen deze drie ty-
pen behandelen in relatie tot de functie die methadon al dan niet vervult in
deze levensstijl (zie tabel 34). Er is een zelfde onderscheid als hierboven ge-
maakt; nu echter worden de groepen vergeleken met betrekking tot hun do-
minante inkomstenbron. We zien een duidelijk verband tussen de dominante
manier van inkomensverwerving en de condities waaronder methadon wordt
verstrekt. Een zeer hoog significantieniveau onderstreept dit nog eens.

De genormaliseerde gebruikers zijn eensdeels gemotiveerd om een einde
te maken aan het drugsbestaan; anderdeels maken zij gebruik van de metha-
donverstrekking om hun deviante bestaan op een laag pitje voort te zetten.
Van hen krijgt 52% (er is verticaal gepercenteerd) methadon verstrekt via
huisarts, CAD of wijkpost. Dit type gebruiker wil het kennelijk wat rusti-
ger aan doen en is niet (meer) sterk betrokken bij een deviante carrière.
Druggebruik en criminaliteit zijn de, ook voor henzelf, problematische ele-
menten in deze levensstijl. Tezelfdertijd realiseren zij zich echter dat ze
waarschijnlijk niet in staat zijn dit zonder hulp te verwezenlijken. Zij heb-
ben ondersteuning en controle nodig bij dit proces. De hoogdrempelige ver-
strekking voorziet hierin. Methadon wordt door deze cliënten gehanteerd
als een medicijn om mogelijke onthoudingsverschijnselen tegen te gaan.

Methadongebruik door de (voormalige) gebruikers die de wijkposten fre-
quenteren, is echter niet beperkt tot de klassieke functie zoals beschreven
door Dole en Nyswander (1967 en 1976). De betekenis van verstrekking
ligt ook in de sociaal-psychologische context ervan. De cliënt wordt elke
dag verwacht op de wijkpost; dit reguleert zijn leven en geeft hem een reden
om uit bed te komen. Hij ontmoet, er vrienden en kennissen, vaak blijft hij
wat hangen om een praatje te maken en ook zijn er vaak goede verstandhou-
dingen met de staf van de wijkpost. Als er moeilijkheden zijn, dan heeft hij
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de mogelijkheid om een beroep te doen op de aanwezige maatschappelijk
werkenden, verpleegkundigen of artsen. De cliënten van de huisartsen vor-
men een iets andere categorie. Weliswaar heeft methadon een zelfde soort
functie voor de gebruikers, maar hun zelfvertrouwen is groter en zij voelen
in mindere mate de noodzaak van een regelmatige controle. Daarnaast zijn
er cliënten van de huisartsen die van de geringe controle gebruikmaken om
wat extra's te verdienen door hun methadon te verkopen.

Natuurlijk is dit de beschrijving van een ideaaltype en niet iedere cliënt
van bijvoorbeeld de wijkpost beantwoordt aan het geschetste beeld. Er zijn
ook cliënten-zij het een minderheid-die er ondanks urinecontroles in
slagen om het hectische verslavingsbestaan voort te zetten. Zo ging op een
bepaald moment het verhaal dat op de Zeedijk flesjes schone urine te koop
waren. Het was wel zaak - zo ging het verhaal verder - er zorg voor te
dragen deze flesjes op lichaamstemperatuur te brengen alvorens ze in te le-
veren. De oksel voldeed uitstekend voor dit doel. Het om de tuin leiden van
het personeel is spannend en als het lukt, is dat een bevestiging van de com-
petentie om zich staande te houden. Niet alle cliënten van de wijkposten
voldoen dus aan de beschrijving. Dit betreft ook de in paragraaf 8.2 ge-
noemde problematische gebruikers, die bewust naar de wijkposten worden
`gestuurd' om ze van dichterbij in de gaten te kunnen houden. Belangrijk is
echter dat methadonverstrekking zoals die aldaar wordt vormgegeven, over-
wegend een bepaald type gebruiker aantrekt; een type dat tot op zekere
hoogte gemotiveerd is om de levensstijl van het geinvolveerde drugsbestaan
in meer conventionele zin te veranderen.

De dealende gebruiker is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de cri-
minele gebruiker. Ook hij is polydruggebruiker, heeft een meer dan volledi-
ge dagtaak aan zijn bezigheden en pleegt frequent criminaliteit. Het verschil
is echter dat verwervingscriminaliteit een minder belangrijke plaats inneemt
in zijn totale patroon van inkomensverwerving. De dealende gebruiker heeft
zijn bezigheden voornamelijk op de markt van illegale middelen. Van deze
groep staat 56% niet ingeschreven in een methadonprogramma. Dat is ook
niet nodig, want hij heeft gemakkelijk toegang tot de door hem begeerde
middelen. Zijn verdiensten bestaan, naast de financiële vergoeding, voor
een groot deel uit drugs. Het hoogfrequente criminaliteitspatroon dat de cri-
minele gebruiker tentoonspreidt, past minder goed in de levensstijl van de
dealende gebruiker, die in zekere zin gestructureerder is dan die van de cri-
minele gebruiker. Om in aanmerking te blijven komen voor een baantje als
bemiddelaar, uitkijk, dealer, enz. is hij verplicht zijn dagen goeddeels te
slijten rond de Zeedijk. Als hij er te vaak op uit trekt om zijn criminele slag
te slaan, dan dreigt hij zijn connecties onder de grotere dealers te verliezen.
Als het om wat voor reden dan ook minder goed loopt met zijn activiteiten,
neemt hij zijn toevlucht tot de grijze methadonmarkt. De relatieve eenvou-
digheid waarmee gebruikers kunnen handelen op de markt van illegale
drugs, is mede een consequentie van de terughoudendheid waarmee de poli-
tie en het openbaar ministerie de vraagkant van het drugprobleem benade-
ren. De richtlijnen van het openbaar ministerie behelzen onder andere dat
bezit voor eigen gebruik meestal niet wordt vervolgd en derhalve heeft het
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ook geen opsporingsprioriteit. De grotere dealers maken hier gebruik van
door kleine hoeveelheden uit te zetten onder commissionairs die de klein-
handel voor hun rekening nemen. Het `pragmatische' Nederlandse drugbe-
leid draagt er dus aan bij dat een aanzienlijk deel van de gebruikende popu-
latie in het onderhoud kan voorzien door activiteiten op de drugmarkt. De
consequentie is dat deze gebruikers hun geprefereerde levensstijl vorm kun-
nen geven zonder daarbij tot veel verwervingscriminaliteit te vervallen.

De criminele gebruikers gaan bij voorkeur naar een van de bussen om
methadon te halen; 44% van hen bezoekt de bus. Ook in andere opzichten
verschillen de buscliënten behoorlijk van de wijkpostcliënten. Zij komen
vaak onregelmatig op de bus. Ze nemen hun methadon en verdwijnen dan
onmiddellijk weer. Het grootste deel van hun inkomen verwerven zij uit
vermogenscriminaliteit. De meesten hebben weinig tijd om rond te hangen:
ze moeten `aan het werk'. De bus is in sommige gevallen het ontmoetings-
punt voor respondenten die na hun slok methadon samen `aan de slag gaan'.
In de Amsterdamse situatie houden de sterk bij de drugslevensstijl betrokken
gebruikers dankzij de beschikbaarheid van methadon meer geld over om
meer cocaïne te kunnen kopen. Voor deze groep, die het voor een belang-
rijk deel juist moet hebben van een intensieve dagvulling door middel van
het deviante drugsbestaan, is de vermindering van (crimineel) inkomen per
definitie geen interessante optie. Een Nederlandse publicist met, zoals hij
schrijft, persoonlijke ervaringen op dit gebied, drukt het aldus uit: `Het
grootste gedeelte van de busklanten begint de dag met het innemen van de
vaste portie methadon, scoort dan wat heroïne en begint dan aan het faculta-
tieve deel van de dagtaak: hoe kom ik aan coke?' (Visser, 1989). Veel co-
caïne houdt de criminele gebruiker gaande; er komen perioden voor waarin
nachtenlang doorgehaald wordt. Dankzij dit middel kunnen ze alert en vol
zelfvertrouwen hun meer dan `fulltime-betrekking' volhouden. Methadon is
voor dit type gebruiker een multifunctioneel middel, dat bij uitstek opportu-
nistisch wordt aangewend: als vervanging van heroïne op dagen dat het sco-
ren hen slecht afgaat, als zoveelste drug of als manier om iets aan hun inko-
men toe te voegen. Niet onbelangrijk is dat ze voor het verwerven van deze
drug bijna niets hoeven te doen. Het is niet uitgesloten dat zij methadon
links zouden laten liggen als de bussen dezelfde condities zouden hanteren
als de wijkposten. Ze gebruiken vrijwel alles wat hen voor de handen komt,
legaal of illegaal; hun deviante carrière staat voorop.

Waar methadon voor veel wijkpostklanten de functie heeft van een medi-
cijn dat hen in staat stelt het gezapig bestaan van uitkeringsgerechtigde te
leiden, zo is hetzelfde middel voor veel busklanten een faciliteit die avon-
tuurlijk balanceren op de rand van het grote-stadsravijn mogelijk maakt. Po-
lydruggebruik en criminaliteit zijn hiervan de meest betekenisvolle elemen-
ten. Ook voor de bussen geldt natuurlijk dat die niet uitsluitend voorbehou-
den zijn aan de criminele gebruiker. Er komen ook andere typen gebruiker.
Als we tabel 34 bekijken, zien we dat voor een kwart van de buscliënten
legaal inkomen voorop staat. Waar het hier om gaat, is dat methadon voor
het merendeel van de buscliënten een ander soort functie vervult dan voor
de cliënten van hoogdrempelige voorzieningen.



172 Hoofdstuk 8

8.6 Samenvatting en conclusies

De methadonverstrekking in Amsterdam was ten tijde van ons onderzoek
opgezet volgens een structuur die op twee manieren differentieert in gebrui-
kers. De ene manier is het zgn. promotiemodel. Gebruikers konden (bij
goed gedrag) via diverse verstrekkingsmodaliteiten promoveren naar de
hoogste trede in het model: de huisarts. Een tamelijk grote zelfredzaamheid
was hierbij het uitgangspunt. De tweede manier betreft de drempelhoogte
die gehanteerd werd. De methadonbussen hadden de laagste drempel en de
wijkposten en huisartsen de hoogste. Dat wil zeggen dat vooral in de wijk-
posten urinecontroles uitgevoerd werden op bijgebruik van heroïne en coca-
ine. Dit onderscheid in drempelhoogte of condities waaronder verstrekt
werd, blijkt bij verklaringen voor veel resultaten van doorslaggevende bete-
kenis. Tevens draagt de voor meer weken via de huisarts op recept verkre-
gen methadon in tabletvorm (overigens ook de voor het weekeinde meege-
geven methadon van de wijkposten) eraan bij dat er een grijze markt ont-
staan is. Hoewel dit op het eerste gezicht een onwenselijke situatie is, kan
verdedigd worden dat deze grijze markt erin slaagt juist die mensen te be-
reiken die anders geen gebruik van de verstrekking maken. Van de gebrui-
kers die niet ingeschreven staan bij een programma, consumeert 29% toch
methadon. Wellicht niet dagelijks, maar wel wanneer zij daar de meeste be-
hoefte aan hebben.

Een andere vraag die in dit hoofdstuk beantwoord werd, betrof de preva-
lentie van methadongebruik. Op jaarbasis staat 65% van de bekende gebrui-
kers in Amsterdam ingeschreven in een programma. 88% van de responden-
ten had ooit deel genomen aan methadonverstrekking. Methadonverstrek-
king heeft dus een erg groot bereik.

Een volgende vraag betreft de effecten van methadon voor het gebruiks-
niveau van illegale middelen. In zijn algemeenheid is er een sterke relatie
tussen deelname aan een methadonprogramma en een verminderd niveau
van zowel heroïne- als cocaïnegebruik. Bij nadere beschouwing blijkt dit re-
sultaat echter vrijwel volledig voor rekening te komen van de hoogdrempe-
lige verstrekkingsprogramma's: de wijkposten van de GG&GD, het CAD
en de huisartsen. Bij de laagdrempelige programma's (de bussen) is van ver-
minderd illegaal druggebruik geen sprake. Een dergelijk resultaat blijkt voor
het criminaliteitsniveau. Een vergelijking van twee groepen respondenten
(deelname aan een methadonprogramma en geen deelname) laat geen ver-
schil in criminaliteit zien. Methadon heeft - rechttoe, rechtaan bekeken-
geen invloed op vermogenscriminaliteit. Het wordt anders als de groep me-
thadongebruikers weer wordt uitgesplitst naar hoog- en laagdrempelig. Nu
blijkt dat cliénten van de hoogdrempelige voorzieningen significant minder
criminaliteit plegen dan degenen van de laagdrempelige voorzieningen, die
zelfs in groter getale criminaliteit plegen dan degenen die niet staan inge-
schreven in de verstrekking.

Beide resultaten zijn te verklaren door gebruikmaking van het concept
levensstijl. De drie onderscheiden groepen-hoogdrempelig, laagdrempelig
en geen methadonverstrekking -vertonen kenmerken van drie verschillende
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levensstijlen. Binnen die levensstijlen vervult methadon telkens een andere
functie. In de genormaliseerde levensstijl heeft methadon de functie van me-
dicijn. Zowel het gebruik van illegale middelen als de verwervingscrimina-
liteit nemen zienderogen af. Bij de criminele levensstijl vervult methadon
de functie van de zoveelste (gratis) drug of van noodoplossing bij tegensla-
gen in het harde drugsbestaan. Methadon wordt moeiteloos ingepast in een
sterk deviante, criminele carrière. De dealerlevensstijl ten slotte, wordt ge-
typeerd door de gemakkelijk toegang tot drugs. Dit type gebruiker heeft
geen methadon nodig, omdat het voor een deel in natura betaald wordt. Ook
plegen deze gebruikers in mindere mate criminaliteit. Zij hebben een carriè-
re en dagvulling gevonden op de markt van wit en bruin. Hoogstwaarschijn-
lijk zou deze groep meer zijn `aangewezen' op crimineel gedrag als deze
markt sterker aan politiële repressie zou blootstaan. Niet onbelangrijk in dit
verband is dat uberhaupt de mogelijkheid om op deze wijze vorm te geven
aan het drugsbestaan mede het gevolg is van de terughoudendheid waarmee
politie en openbaar ministerie optreden tegen de kleinschalige markt van
wit en bruin. In hoofdstuk 7 werd al melding gemaakt van de paradoxale
situatie dat terughoudend optreden van de politie ertoe leidt dat er minder
vermogenscriminaliteit gepleegd wordt door een bepaalde groep gebruikers.

Deze resultaten maken duidelijk dat verslaving niet alleen een fysieke,
farmacologische of medische component heeft, maar dat keuzemomenten,
motivatie, competentie van gebruikers alsmede sommige beleidsmaatregelen
sterk medebepalend zijn voor de levensstijl die men tentoonspreidt. Dit
blijkt vooral uit het feit dat methadon twee verschillende, tegengestelde
functies heeft. De ene is randvoorwaarde om een normaal (of in ieder geval
normaler) bestaan te kunnen opbouwen; de andere is facilitair aan het drugs-
bestaan.

De vraag is gerechtvaardigd waarom laagdrempelige voorzieningen be-
schikbaar zijn als blijkt dat ze noch bijdragen tot verminderd gebruik van
illegale middelen noch tot een verlaagd criminaliteitsniveau; sterker nog,
dat voor sommige gebruikers methadon voorwaarde is om uberhaupt een
drugsbestaan te leiden. Over de invloed op de algemene gezondheidstoe-
stand van de gebruikers kan op deze plaats geen antwoord gegeven worden.
Een tentatief antwoord vanuit ervaringen die in dit onderzoek zijn opge-
daan, luidt: het aanbieden van methadon, zonder verregaande condities
vooraf, draagt er zorg voor dat bepaalde gebruikers in contact blijven met
maatschappelijke instituties en niet uit de beleidswerkelijkheid verdwijnen.
De banden met de samenleving zijn niet totaal doorgesneden. Het behoeft
geen betoog dat nauw contact met een groep die in velerlei opzicht een risi-
cogroep genoemd mag worden, borg staat voor een vroegtijdige signalering
van allerlei ontwikkelingen binnen die groep, waardoor - in het gunstigste
geval - het beleid sneller en adequater geactualiseerd en geïmplementeerd
kan worden; de infrastructuur daarvoor is immers aanwezig. Daarnaast kun-
nen de laagdrempelige voorzieningen een `stepping stone' vormen: gebrui-
kers die er nu `nog niet aan toe zijn' om af te kicken, kunnen - als zij daar-
toe gemotiveerd raken - een gemakkelijker overstap maken naar een wat
meer voorwaardenstellende manier van methadonverstrekking.



9 Samenvattende conclusies, theoretische
implicaties en mogelijke consequenties
voor het beleid

Nu zowel de relevante theorie als de resultaten van het onderzoek gepresen-
teerd zijn, is het moment aangebroken de resultaten tegen het theoretische
licht te houden en te bezien welke beleidsconsequenties mogelijkerwijze uit
het onderzoek voortvloeien. Niet alle resultaten van het onderzoek zijn ech-
ter van even groot belang voor deze synthese van theorie en empirie tot
concrete beleidsalternatieven. We zullen ons daarom beperken tot die bevin-
dingen waarvan de implicaties het meest evident zijn. Voor gedetailleerder
samenvattingen zij verwezen naar de slotparagrafen van de empirische
hoofdstukken (4 t/m 8). Centraal in het onderzoek stonden vooral vragen
rond de rol die criminaliteit speelt in de economie van het drugsbestaan.
Zowel aard, omvang als functionaliteit van criminaliteit zijn aan de orde
gekomen. Op theoretisch niveau is niet alleen het verband tussen drugge-
bruik en criminaliteit behandeld (hoofdstuk 3), ook de mogelijke effecten
van methadonverstrekking op criminaliteit van druggebruikers werden bin-
nen een theoretisch kader geanalyseerd (hoofdstuk 8). In dit slothoofdstuk
worden drie thema's behandeld:
1. Een samenvatting van de omvang en de aard van de criminaliteit van

druggebruikers en een beschrijving van diverse te onderscheiden crimina-
liteitspatronen. Belangrijk hierbij is te weten dat de term criminaliteit ge-
lezen moet worden als vermogens- of verwervingscriminaliteit. Hoewel
overtredingen van de Opiumwet ook tot criminaliteit behoren, worden
deze als aparte categorie behandeld.

2. De betekenis van de relatie tussen criminaliteit en druggebruik in het
licht van de onderzoeksresultaten. Daarbij zullen de drie modellen, zoals
in hoofdstuk 3 beschreven, de nadruk krijgen.
- Model 1: druggebruik veroorzaakt criminaliteit. De nadruk ligt op het

middel en de verslaving. Criminaliteit is eenvoudigweg een functie
van de psychofarmacologische (de lichamelijke afhankelijkheid) en de
economische (de prijs) kenmerken van het middel en in die zin een
onvermijdelijke consequentie van druggebruik.

- Model 2: criminaliteit veroorzaakt druggebruik. Hierin gaat het pri-
mair om een delinquente levensstijl, waarin druggebruik onontkoom-
baar is. Het druggebruik wordt gezien als secundair gevolg van socia-
lisatie binnen een delinquente subcultuur.

- Model 3: criminaliteit en druggebruik zijn nevengeschikte, functionele
gedragspatronen, waarmee een deviante levensstijl wordt gerealiseerd.
Beide fenomenen worden begrepen vanuit het perspectief van de de-
viante carrière. Het zijn fenomenen die elkaar wederzijds beinvloeden
en versterken. Gemeenschappelijke condities en processen liggen ten
grondslag aan zowel criminaliteit als druggebruik.
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3. Mogelijke beleidsalternatieven in termen van criminaliteitsbeheersing op
basis van de thema's 1 en 2. Hierbij gaan we na in hoeverre de bevindin-
gen van dit onderzoek aanleiding zouden geven tot twee geheel verschil-
lende modellen van beleidsaanpassing. De eerste gaat uit van de eventue-
le noodzaak en mogelijkheid van een grondige herziening van het huidige
drugbeleid. Volgens de tweede blijven eventuele veranderingen beperkt
tot aanpassingen.

9.1 De belangrijkste resultaten

Alleen bij een betrekkelijk kleine minderheid van de problematische drugge-
bruikers in dit onderzoek is het druggebruik mogelijk een bepalende factor
geweest bij de ontwikkeling van het criminele gedrag. Dit kan gelden voor
de 20% in wier levensloop criminaliteit verscheen nadat heroïnegebruik in
hun bestaan belangrijk werd. Een kleiner deel (8%) begon met het plegen
van criminaliteit min of meer gelijktijdig met het heroïnegebruik. Daarnaast
is er een groep van 21 % die naar eigen zeggen in hun verleden geen crimi-
naliteit pleegde en dat ook niet deed gedurende de onderzoeksperiode.

Verreweg de grootste groep (51 %) bestaat uit respondenten die al crimi-
naliteit pleegden voordat er sprake was van heroïnegebruik. De ontwikke-
ling van illegaal druggebruik, van verslaving en van delinquentie vindt veel-
al plaats tegen een gemeenschappelijke maatschappelijke achtergrond. Ook
dit onderzoek geeft dus weinig redenen om aan te nemen dat één afzonder-
lijk element, de verslaving aan riskante en verboden middelen, een door-
slaggevende rol speelt bij het ontstaan van een delinquente levenswijze.

Deze in het individuele ontwikkelingsperspectief geplaatste conclusie
wordt bevestigd, wanneer we kijken naar de simultane relaties tussen drug-
gebruik en criminaliteit. Het blijkt dat lang niet alle respondenten frequent
of regelmatig criminaliteit plegen. Over één maand gerekend, pleegt 53%
van de respondenten verwervingscriminaliteit. Voor meer dan de helft be-
staat dit uit een (beperkte) aanvulling op het legale inkomen. `Slechts' 22%
van de respondenten heeft criminaliteit als hoofdbron van inkomsten. Deze
gebruikers behoren -samen met respondenten die actief zijn op de (straat-)
markt van verboden middelen - tot de groep met het hoogste gebruiksni-
veau van zowel heroïne als cocaïne. Dit (niet onverwachte) onderzoeksresul-
taat hoeft echter geenszins te betekenen dat intensieve criminaliteit het nood-
zakelijke gevolg is van een kennelijk ernstige verslaving. In het licht van de
onderzoeksbevindingen is eerder het omgekeerde aannemelijk. Wie in het
conventionele bestaan veel verdient, investeert voor een toekomstig doel of
stort zich op overvloedige consumptie. In het drugsbestaan is dat niet we-
zenlijk anders, maar is de eerste optie een louter theoretische. Een grote
(criminele) competentie en vitaliteit en een gearriveerde positie in de de-
viante subcultuur maakt het mogelijk om veel te verdienen. Wie veel ver-
dient, koopt veel dope.

Dat het dagelijkse gedrag van druggebruikers niet eenvoudig wordt gede-
termineerd door de farmacologische verslaving, blijkt primair uit de grote
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variabiliteit van het druggebruik bij de meeste respondenten. Slechts tien
respondenten melden een stabiel gebruik gedurende een tijdspanne van één
maand. De rest (met uitzondering van enkele respondenten die uitsluitend
de voorgeschreven methadon gebruikten) vertoont afwijkingen van het ge-
middelde gebruik die variëren van 25% tot 265%. Het gebruiksniveau van
de illegale middelen is afhankelijk van de verdiensten. Ook de deviante
druggebruiker blijkt de tering naar de nering te zetten. Op dagen waar het
hem economisch gezien voor de wind gaat, gebruikt hij veel; op `slechte'
dagen daarentegen schroeft hij het cocaïne- en heroïnegebruik terug.

Aan drugs gerelateerde verwervingscriminaliteit bestaat overwegend uit
kleine opportunistische diefstal. Van contact met het slachtoffer is hierbij
over het algemeen geen sprake. Het soort criminaliteit dus dat hinderlijk en
schadelijk is, maar dat niet direct een bedreiging vormt voor de (objectieve)
veiligheid van de stadsbewoners. Veel van de aangerichte schade wordt bin-
nen de reguliere economie afgewenteld, bijvoorbeeld naar het prijskaartje
van de winkelwaar en naar de hoogte van de verzekeringspremies. Van alle
delicten is winkeldiefstal het meest populair; 44% van alle gerapporteerde
delicten in één maand (N=951) heeft betrekking op winkeldiefstal. Het
grootwinkelbedrijf vormt het meest populaire slachtoffer. Bijna een kwart
(23%) van de delicten bestaat uit fietsendiefstal. In dit onderzoeksresultaat
wordt `vanaf de andere kant' zichtbaar wat veel jonge en studerende Am-
sterdammers weten en praktiseren. Wie veel door de stad fietst en geen geld
heeft om voor f 100 een deugdelijk slot te kopen, zal gegarandeerd zijn
fiets (eerder vroeger dan later) kwijtraken. Voor een geeltje (f 25) koopt
hij echter bij de studentenmensa of 's avonds op het Leidseplein eenvoudig-
weg een soortgelijk rijwiel terug van een druggebruikende leeftijdgenoot.
Zoals eerder door De Swaanu werd opgemerkt, hebben de junkies aldus
een eigentijdse variant van het idealistische `Witte-fietsenplan' uit de jaren
zestig gerealiseerd.

De overige delicten maken gezamenlijk 8% van het totaal aantal gepleeg-
de delicten uit. De gemiddelde opbrengst per delict is f 120. Ernstiger
(schadelijker en/of bedreigender) vormen van criminaliteit werden door
onze respondenten minder vaak genoemd: autokraken (door 10%), inbraak
(8%), heling (4%) en zakkenrollen (3%). Er is alle reden om te bezien of
juist bij de ernstiger verwervingscriminaliteit, waarbij mogelijk een contact-
en geweldselement een rol speelt, speciale preventieve maatregelen gericht
op deze specifieke deelpopulatie van delinquenten, denkbaar zijn. We ko-
men daar later in dit hoofdstuk op terug. In zijn algemeenheid blijkt metha-
donverstrekking geen criminaliteitsverminderend effect te hebben. De groep
die geen methadon verstrekt krijgt, pleegt gemiddeld net zoveel criminaliteit
als de groep die wel aan een programma deelneemt. Belangrijker correlaten
van criminaliteit blijken cocaïnegebruik, sekse, leeftijd en heroïnegebruik
(in deze volgorde) te zijn.

25 Openingsrede van het op 18 en 19 mei 1984 te Amsterdam gehouden congres 'Witte-
boordencriminaliteit' (niet gepubliceerd).
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Bij uitsplitsing van de methadoncliënten naar hoogdrempelige (de wijkpos-
ten en huisartsen) en laagdrempelige programma's (de bussen), blijken er
echter wel verschillen in criminaliteitsniveau op te treden. Gebruikers die
op een wijkpost staan ingeschreven, plegen significant minder criminaliteit
dan de overige gebruikers. De gebruikers die niet staan ingeschreven bij een
methadonprogramma, komen wat dit betreft op een tweede plaats en de ge-
bruikers die de bussen frequenteren plegen de meeste vermogenscriminali-
teit. Dit laatste resultaat moet niet als een criminogeen effect van het middel
methadon worden geïnterpreteerd. De verklaring moet veeleer gezocht wor-
den in de omstandigheid dat de verschillende programma's verschillende
gebruikers aantrekken. We komen hier later op terug.

Hoewel dus geen rechtstreeks criminaliteitsverminderend effect van me-
thadonverstrekking gevonden wordt, biedt deze voorziening gebruikers wel
de mogelijkheid om een zekere bovengrens aan te leggen in de activiteiten
(criminaliteit) die zij bereid zijn te ontplooien om inkomsten te verwerven.
De wetenschap dat methadon relatief eenvoudig te verkrijgen is (via de re-
guliere verstrekking of via de grijze markt), maakt de onthoudingsverschijn-
selen, die optreden als geen fondsen worden verkregen om heroine te ko-
pen, minder dreigend. Morele grenzen die ook voor harddrugverslaafden
gelden, kunnen daarom makkelijker gerespecteerd worden.

De onderzoeksgroep is op basis van verschillende economische activitei-
ten ingedeeld in een drietal typen: de genormaliseerde (63% van de steek-
proef), de dealende (15%) en de criminele gebruiker (22%). Bij het eerste
type is het patroon van inkomensverwerving voornamelijk gebaseerd op le-
gale middelen. Gebruikers uit de tweede categorie verdienen hun geld - en
vaak ook drugs in natura - vooral door middel van activiteiten op de straat-
markt en voor het derde type is verwervingscriminaliteit de meest dominan-
te, bron van inkomsten. Deze economische typologie blijkt samen te hangen
met een aantal andere kenmerken, die tezamen genomen zijn te herleiden tot
verschillende levensstijlen. De genormaliseerde gebruiker leidt een min of
meer gestabiliseerd bestaan, waarbij de methadonverstrekking via de wijk-
post of huisarts hem helpt. Vaak maakt hij nog wel deel uit van de drug-
scene, waar hij contacten, activiteiten en allerhande materiële voordeeltjes
vindt. Maar hij gebruikt matig en soms alleen incidenteel dure harddrugs.
De meer chronische drang tot intoxicatie die ook bij dit type gebruiker nog
wel voorkomt, kan hij ook met minder kostbare middelen, zoals pillen en
alcohol, bevredigen. Het hectische dat het leven met drugs vaak kenmerkt,
is echter goeddeels verdwenen. Voorzover hij dure middelen gebruikt, kan
hij dit (grotendeels) uit niet-criminele inkomstenbronnen financieren door
een drastische bezuiniging, die juist dankzij de identiteit en de sociale posi-
tie van de junkie mogelijk is, op andere ('normale') kosten van levensonder-
houd. Hij eet vaak gratis bij moeder of bij de `zusters' op de Wallen. Een
Amsterdamse junkie heeft gratis openbaar vervoer, omdat bij hèm niemand
een keurig gestempelde strippenkaart zal verwachten. En ten slotte dankt
hij aan zijn bekendheid in de scene altijd wel enkele contacten die hem spot-
goedkope kleding en duurzame gebruiksartikelen kunnen leveren.
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De dealende gebruiker heeft zich een plaats verworven op de drugmarkt.
Vaak vervult hij op kleinhandelsniveau een positie tussen de feitelijke dealer
en gebruikers. Hij wordt voor een groot deel in natura betaald en heeft dus
tamelijk eenvoudig toegang tot de begeerde dope en bijgevolg een hoog
consumptieniveau. Door de grote beschikbaarheid van heroïne is er voor
hem minder reden om zich tot een methadonprogramma te wenden. Aan
zijn werk op de kleinhandelsmarkt heeft hij vaak meer dan een dagtaak.
Hoewel hij ook criminaliteit pleegt, is dit van minder belang voor zijn in-
komen dan het dealen.

Respondenten behorend tot het type van de criminele gebruiker, zijn hy-
peractief op allerlei gebied. Het zijn de opportunisten bij uitstek, die actief
en alert, vooral op crimineel terrein, hun kansen waarnemen waar die zich
voordoen. De opwinding die hoort bij deze agressieve overlevingsstrategie,
maakt voor een belangrijk deel de aantrekkelijkheid van het drugsbestaan
uit. Ook de criminele gebruiker heeft gemiddeld een hoog consumptieni-
veau. Bij hem is dat echter meer variabel dan bij de dealende gebruiker,
omdat het meer afhankelijk is van zijn wisselende kansen. Het is zeker
geen toeval dat vooral dit type gebruiker in de methadonbussen te vinden
is. Juist de laagdrempelige methadonverstrekking in de bus is functioneel
voor en makkelijk in te passen in een bestaan waarin voorspoed en tegenslag
elkaar snel afwisselen. De criminele gebruiker ziet methadon dan ook niet
als hulpmiddel bij het afkicken. Hij is geenszins van plan om zijn drugsbe-
staan op te geven. Hij ziet methadon eerder als een soort verzekering tegen
slechte tijden en soms als een (wat inferieur) middel om een kick van te
krijgen. Bij dit type gebruiker speelt met name cocaïne een belangrijke rol.
De bodem in zijn opiaatgebruik wordt gelegd door de methadon; zijn be-
schikbare geld gaat vooral in de cocaïne zitten. Wellicht past juist dit sti-
mulantium met zijn ultrakorte psychofarmacologische uitwerkingscyclus het
beste bij zijn energieverslindende en ongedurige bestaanswijze.

De sterke feitelijke samenhang tussen criminele inkomensverwerving en
druggebruik, zoals die ook uit dit onderzoek naar voren is gekomen, blijkt
het meest rechtstreeks uit verschillen in criminaliteit tussen perioden van ab-
stinentie en perioden van gebruik. In perioden van abstinentie blijkt belang-
rijk minder inkomen uit criminaliteit, gegenereerd te worden dan in perioden
van gebruik. Gerekend over de totale onderzoeksgroep, wordt in de absti-
nentieperiode drie- tot viermaal minder inkomen uit criminaliteit geput. Als
dezelfde exercitie alleen wordt toegepast op de criminele gebruikers, dan
blijkt dat zij ongeveer tweemaal minder criminaliteit plegen in perioden van
abstinentie.

Zoals in hoofdstuk 6 is aangegeven, zijn er nogal grote verschillen in cri-
minaliteitsniveau tussen Nederlandse gebruikers en gebruikers uit bijvoor-
beeld Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Nederlandse druggebruikers
plegen relatief minder verwervingscriminaliteit. Dit is een tamelijk consis-
tent beeld, dat eerder uit onderzoek van Korf (1990) naar voren kwam. Dit
zal deels zijn te danken aan de in Nederland gunstiger sociale voorzienin-
gen. Voor een ander deel speelt hierin ongetwijfeld ook het in internationaal
perspectief tolerante Nederlandse drugbeleid een rol. Twee effecten van ge-
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ringe repressie en ruim beschikbare hulpverlening voor gebruikers zijn van
belang. De eerste heeft te maken met de morele/sociale controle waardoor
ook druggebruikers worden aangesproken. De tweede heeft te maken met
de wat grotere opties voor inkomensverwerving die er in Nederland voor
druggebruikers openstaan. Tot op zekere hoogte wordt door het Nederland-
se sociale en justitiële drugbeleid extreme stigmatisering en marginalisering
voorkomen. Nederlandse (Amsterdamse) junkies zijn minder teruggedron-
gen in een anomische onderwereld, waar desperaat en wraaklustig antisoci-
aal gedrag min of meer vanzelfsprekend is en (in eigen kring) gemakkelijk
kan worden gelegitimeerd. De meer pragmatische kant van het minder 'aan-
gewezen zijn' van Nederlandse drugverslaafden op vormen van diefstal is
gelegen in de vrij grote toegankelijkheid van de straatmarkt voor illegale
middelen. Door de betrekkelijk geringe politiële/justitiële repressie van deze
publieke gebruikersmarkt voor harddrugs kunnen bepaalde groepen gebrui-
kers hierop hun inkomsten genereren. Indien er reële gedragsalternatieven
beschikbaar zijn, dan is stelen en roven blijkbaar niet zo onvermijdelijk als
sommige literatuur lijkt te suggereren.

9.2 De relatie tussen druggebruik en criminaliteit

In hoofdstuk 3 is de aard van de relatie tussen druggebruik en criminaliteit
vanuit een drietal verschillende invalshoeken benaderd. De eerste twee
modellen (druggebruik veroorzaakt criminaliteit en criminaliteit veroorzaakt
druggebruik) zijn sterk deterministisch van aard. In beide modellen wordt
de gebruiker gereduceerd tot `black box' met verwisselde `input' en 'out-
put'. In het ene geval gaat het verslavende middel erin (in de meest letter-
lijke zin) en komt criminaliteit eruit. In het andere geval is het precies an-
dersom. In het derde verklaringsmodel gaat het daarentegen primair om de
doelgerichtheid en de functionaliteit van het deviante gedragscomplex dat
door zowel illegaal druggebruik als criminaliteit wordt gevormd. Hier staat
de persoon van de gebruiker centraal. Het aan illegale drugs verslaafde in-
dividu reageert op zijn situatie en streeft oplossingen na, die noch zonder
meer door de biologische condities van verslaving, noch door een vermeen-
de dwang van deviante socialisatie worden bepaald. Afzien van het intentio-
nele en subjectieve karakter van het deviante drugsbestaan maakt een sterke
interne consistentie van de verklaringen mogelijk. Tegelijkertijd is dit ech-
ter een zwakte, voorzover het leidt tot generaliseringen over de relatie cri-
minaliteit - druggebruik die voor de maatschappelijke praktijk van het drug-
probleem weinig zinvol zijn. De onderzoeksresultaten staan goeddeels haaks
op de uitgangspunten van deze deterministische verklaringsmodellen. Zo
impliceert het eerste model dat methadonverstrekking zal leiden tot crimina-
liteitsvermindering. In dit onderzoek wordt echter aangetoond dat alleen de
cliënten van relatief hoogdrempelige voorzieningen minder criminaliteit ple-
gen dan anderen. De cliënten van de laagdrempelige programma's zijn zelfs
crimineler dan gebruikers die niet deelnemen aan een programma. Een an-
dere aanname van dit model is dat druggebruik en criminaliteit onverbreke-
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lijk met elkaar zijn verbonden. Een substantieel deel van de gebruikers
pleegt echter geen criminaliteit en heeft dat ook niet eerder gedaan. Het is
dus geenszins onvermijdelijk dat druggebruik leidt tot criminaliteit. Niette-
min stellen we vast dat een groot deel van het uit criminaliteit verworven
inkomen wordt besteed aan drugs. Drugs hebben om vele redenen een hoge
prioriteit in het bestedingspatroon van druggebruikers. De oriëntatie op het
gebruiken (en wellicht op de roes) kan zelfs tijdens de meest geïnvolveerde
fase van de drugscarrière zo toonaangevend zijn dat het de meest expliciete
motivatie voor (criminele) inkomensverwerving vormt. In deze zin is het
aannemelijk dat een bepaalde subgroep criminaliteit pleegt om hun drugs te
bekostigen. Voor een beperkte groep, tijdens een beperkte levensfase kun-
nen drugs de dominante en manifeste `reden' voor criminaliteit vormen. Dit
wettigt echter niet de conclusie dat er in deze gevallen, zonder de verslaving
aan illegale middelen, dus geen criminaliteit zou zijn. Een preoccupatie met
duur `stappen', bezoeken aan goktenten en disco, en sex-business vervult,
binnen een andere deviante levensstijl, dezelfde rol.

Ook het tweede model waarin de causale orde wordt omgedraaid, bevat
naast ongerechtvaardigde reducties wel degelijk elementen die bijdragen aan
een bruikbare analyse van de sterke feitelijke samenhang tussen druggebruik
en criminaliteit. Volgens deze op de etiologie van het druggebruik gerichte
verklaring is druggebruik een (vanzelfsprekend) gevolg van socialisering in
een delinquent milieu, waar druggebruik een `normale' gedragsvariant zou
zijn. Deze sterke sociologische reductie heeft als logische consequentie dat
druggebruik niet meer betekenis hoeft te hebben dan de tatoeages die zoveel
vaker in gevangenissen dan daarbuiten te zien zijn. We stellen hier tegen-
over dat druggebruik wel degelijk eigen zelfstandige functies, betekenissen
en ontwikkelingen heeft, die kunnen worden losgekoppeld van delinquente
socialisatie. Ook in dit onderzoek blijkt een groep problematische drugge-
bruikers te bestaan met een conventionele (middle-class-)socialisatiegeschie-
denis. Persoonlijke of gezinspathologie verklaart dan eerder het ontstaan van
het druggebruik dan psychologisch `normale' deviante socialisatie. Sommige
gebruikers met een dergelijke achtergrond belanden (via het druggebruik)
wel in een sterk criminele levensstijl, van anderen blijken de grenzen en de
aard van hun criminaliteit gedurende hun gehele verslavingscarrière sterk te
worden bepaald door de conventionele socialisering. Anderzijds wordt ech-
ter ook uit dit onderzoek duidelijk dat vele drugscarrières wel degelijk zijn
geworteld in delinquente subculturen, waarbij veelal zowel het ouderlijk
milieu als de deviante adolescente peergroup een rol spelen.

Beide causale modellen hebben op z'n best slechts een beperkte geldig-
heid. Individuele behoeften, motivaties, zingeving, keuzes, competenties en
de aan- of afwezigheid van alternatieven vormen de in dit opzicht limiteren-
de condities. Dit onderzoek laat zien dat de gebruiker van harddrugs niet
beschouwd moet worden als willoos slachtoffer van een wit of bruin poeder,
net zo min als hij een willoos slachtoffer is van zijn milieu en maatschappe-
lijke omstandigheden. Hij is in hoge mate actief, maakt keuzes en is soms
onberekenbaar. Door middel van het drugsbestaan, waarvan criminaliteit
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vaak een integraal bestanddeel vormt, geeft hij of zij op radicale wijze vorm
en zin aan het leven.

In de carrièrebenadering van de relatie tussen criminaliteit en drugge-
bruik worden, anders dan bij bovengenoemde benaderingen, de beide ge-
dragsvormen niet in een onontkoombare sequentie gezet. Zowel de (indivi-
duele verschillen in) ontwikkeling, continuering en afloop van het drugsbe-
staan als de plaats die (eventuele) criminaliteit daarin heeft, krijgen beteke-
nis binnen het algemenere kader van een deviantiecarrière. Afhankelijk van
competenties, ambities, motivatie, externe omstandigheden, enz., bestaat
een grote variëteit in individuele vormgeving van het illegale drugsbestaan.
Op basis van de causale modellen kan moeilijk de diversiteit en variabiliteit
binnen de door ons onderzochte groep harddruggebruikers worden ver-
klaard. Binnen het perspectief van de deviante carrière lukt dat beter. Hier-
in passen zowel het jachtige leven als het bemiddelen op de Zeedijk; het ri-
sicovolle bestaan van de winkeldief, inbreker en heroïneprostituée, maar
ook de vermoeide, `gepensioneerde' junkie die, afgezien van wellicht wat
ongebruikelijke consumptiepatronen, vooral als een modale, veel televisie-
kijkende uitkeringsgerechtigde door het leven gaat. Bij het type van de ge-
pensioneerde junkie is als het ware een conventionele levensstijl getransfor-
meerd tot een variant van het drugsbestaan. Bij de dealende gebruiker is dat
in wezen niet anders, zij het dat die eerder trekken vertoont van de work-
aholic. Zijn carrière bevindt zich op het hoogtepunt en speelt zich vrijwel
geheel af binnen de drugsubcultuur. Hij is dag en nacht te vinden in de om-
geving van de Wallen; zijn werkdag neemt niet zelden meer dan 18 uur in
beslag. Hij streeft naar succes en erkenning. Zijn bevrediging put hij zeker
niet alleen uit het druggebruik, maar ook uit zijn competente handelen en
uit de sociale contacten die inherent zijn aan deze `beroepsuitoefening'. Bij
de criminele gebruiker zien we een soortgelijke functionaliteit van het
drugsbestaan. De consequenties van zijn gedrag zijn maatschappelijk echter
het meest problematisch. Daarom zijn maatregelen gericht op (justitiële)
preventie, juist bij deze specifieke drugslevensstijl het meest relevant. Het
gaat dan om specifieke verslaafden, tijdens een specifieke fase van hun
drugscarrière. We komen hier aan het eind van dit hoofdstuk op terug.

In de hoofdstukken 5 en 8 werd gemeld dat vele gebruikers rustiger maar
ook hectischer perioden dan gemiddeld kennen en in hoofdstuk 6 werd aan-
dacht besteed aan perioden van abstinentie binnen een drugscarrière. Vaak
komen meer van dergelijke perioden voor. De carrière valt op de vatten als
een langdurige ontwikkelingslijn, die langzaam stijgt, een hoogtepunt kent
en dan weer langzaam daalt. De fasen vormen daaromheen kortere cycli,
die perioden representeren waarin de gebruiker relatief sterkere of minder
sterke betrokkenheid bij zijn carrière tentoonspreidt. Deze voorstelling van
zaken is schematisch weergegeven in figuur 6.

De carrièrecurve bestrijkt gemiddeld een tijdspanne van 15 h 20 jaar, ter-
wijl de sneller variërende fasecurve veel onregelmatiger van lengte is en
vooral beïnvloed wordt door allerlei externe omstandigheden: gevangenis-
straf, ziekte, verblijf in een therapeutische gemeenschap, afbreken of aan-
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Figuur 6: Schematische weergave van de drugscarrière

gaan, van een relatie, overlijden van een vriend of bekende, schaarste of
overvloed op de drugmarkt, enzovoort.

Voorzover dramatische gebeurtenissen er niet toe leiden dat de carrière
abrupt afgebroken wordt (een overdosis bijvoorbeeld), blijven aan het eind
van de `normaal' verlopen carrière drie mogelijke opties open. De eerste is
de moegestreden, getemde en min of meer gestabiliseerde junkie, die het
allemaal wel gezien heeft en in zijn beperkte middelengebruik voorziet via
vrienden, de slijter, de `pillenbrug' en/of de methadonverstrekking: de Ne-
derlandse variant van de `methadon, wine and wellfare junkie' die Preble
(1977) beschreven heeft. Ten tweede de voormalige verslaafde, die defini-
tief een punt achter zijn carrière gezet heeft, inmiddels een rijtjeshuis be-
woont en er een conventionele levensstijl op nahoudt. En als laatste de so-
ciaal en psychisch verloederde junkie, die zijn tijd doorbrengt met het af-
speuren van de goten naar verloren of inderhaast weggegooide bolletjes
dope; bij ontstentenis hiervan nemen ze gemakkelijk hun toevlucht tot ex-
cessief pil- en alcoholgebruik. Zij zijn op de onderste sport van de ladder
terechtgekomen en hun competentie om inkomen te genereren is tot een mi-
nimum afgenomen. Hoewel zij tot de meest `zichtbare' junkies behoren, zijn
ze in termen van criminaliteitsbeheersing niet de meest schadelijke.

9.3 Mogelijke consequenties voor het beleid

Na de presentatie van de resultaten en conclusies dringt de vraag zich op
welke beleidsconsequenties er gelet op het oogmerk van criminaliteitsbe-
heersing, mogelijkerwijze uit voortvloeien. We benaderen deze vraag vanuit
twee verschillende invalshoeken, zonder daarbij te pretenderen uitputtend
alle mogelijkheden met hun voors en tegens aan de orde te stellen. De eer-
ste is dat het huidige drugbeleid principieel anders moet. Deze principiële
verandering kan twee richtingen op, die beide een radicalisering betekenen:
enerzijds verdergaande strafrechtelijke bestrijding en politiële repressie en
anderzijds decriminalisering en legalisering van harde drugs. Uitgangspunt
bij de tweede is dat het huidige Nederlandse (i.c. Amsterdamse) drugbeleid
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geen wezenlijke verandering behoeft, maar wel gebaat zou zijn bij een aan-
tal aanpassingen: een reformatie van het drugbeleid.

9.3.1 Twee radicale beleidsmodellen

Het huidige Nederlandse drugbeleid bewandelt een middenweg tussen prohi-
bitie en legalisering (ISAD, 1985). Hoewel het tij langzaam lijkt te keren,
ontmoet dit beleid uit binnen- en buitenland bij vlagen nog felle kritiek.
Deze kritiek kent twee uitersten. Enerzijds zou het (justitiële) drugbeleid
wankelmoedig zijn, geen duidelijke keuze maken en het gebruik van riskan-
te middelen impliciet legitimeren. Dit veronderstelde gebrek aan voort-
varend optreden tegen het drugprobleem zou hebben geresulteerd in een
`Mekka' voor internationale handel, een `paradijs' voor gebruikers, een
verloederde openbare orde en een `welig tierende' criminaliteit. De voor de
hand liggende radicalisering van het beleid zou volgens deze kritiek moeten
bestaan uit aanscherping van politiële opsporing en strafrechtelijke rechts-
handhaving.

Volgens kritiek van de andere kant van het drugpolitieke spectrum is juist
de illegaliteit van het drugsbestaan doorslaggevend bij het ontstaan van ver-
loedering, verregaande marginalisering en criminaliteit. Het drugprobleem
zou dus niet zozeer met de middelen, maar met het beleid zelf te maken
hebben. De oplossing is eenvoudig: legaliseer op de een of andere wijze de
harddrugs. In Nederland bestaat hiervoor zelfs een veelbelovend precedent.
Het gebruik van cannabis als maatschappelijk probleem, dat velen twintig
jaar geleden nog zorgen baarde, is eenvoudig opgelost door normalisering
en integratie van de consumptiemarkt binnen de reguliere economische orde
(Jansen, 1989) en de opheffing (behalve bij de groothandel) van justitiële
repressie. Cohen (1987) argumenteérde dat er geen dwingende redenen be-
staan om ditzelfde cannabisbeleid niet ook tot cocaine uit te breiden.

Legalisering hoeft niet te betekenen dat heroine en cocaine `in de schap-
pen van de supermarkt komen te liggen'. Er zijn vele andere vormen van
regulering denkbaar als alternatief voor strafrechtelijk verbod. Bovendien
lijkt het, alleen al in het licht van de vergelijking van het alcohol- en het
drugprobleem, evident dat legalisering criminaliteit (zowel verwervingscri-
minaliteit als die rond de handel) zou beperken en tevens de sociale en ge-
zondheidsrisico's van de gebruikers zou doen afnemen. Wat valt op grond
van dit onderzoek te zeggen over de beide tegengestelde vormen van radica-
lisering van het drugbeleid?

Verheviging van de opsporings- en vervolgingsactiviteiten heeft onver-
mijdelijk repercussies voor de manier waarop gebruikers hun drugsbestaan
leiden. Toenemende justitiële druk zou er, net als in de landen waar dit
reeds de praktijk is, toe leiden dat gebruikers hun activiteiten meer onder-
gronds voortzetten. Uit angst voor arrestatie zullen zij onderduiken. De nu
nog tamelijk eenvoudig toegankelijke straatmarkt zal deels verdwijnen en
deels van aard veranderen. Dit resulteert wellicht in een vermindering van
openbare-ordeproblemen in het nu bestaande drugsterritoir. Maar ongetwij-
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feld zal ook het geweld en de paranoia op de drugmarkt toenemen, terwijl
verdere verspreiding van drugmarkten in de stad ook een voor de hand lig-
gend gevolg is. Ook mag een toename van aan drugs gerelateerde verwer-
vingscriminaliteit worden verwacht als gevolg van grotere justitiële repres-
sie van gebruikers. Gebruikers die nu nog in hun gebruik kunnen voorzien
door bemiddeling en dienstverlening op de drugmarkt, zullen meer zijn
`aangewezen' op verwervingscriminaliteit om in hun onderhoud te voorzien.
Zo bleek uit het op 'empirische gegevens gebaseerde simulatie-onderzoek
van Hoekstra (1987) dat toenemende politiële druk op de gebruikersmarkt
voor harddrugs zou resulteren in meer verwervingscriminaliteit. Uit maat-
schappelijk oogpunt lijkt een verschuiving van kleinschalig dealen naar ste-
len geen voordeel. Handelen in drugs is weliswaar ook een strafbaar feit,
maar er is geen `onschuldig' slachtoffer in de gebruikelijke zin des woords.
Op de drugmarkt vinden transacties plaats die de instemming hebben van
beide partijen: dealer en gebruiker. Het gaat om een economische overeen-
komst die dezelfde rationaliteit vertoont en de belangen van niet-betrokke-
nen net zo min schaadt als de overeenkomst tussen een prostituée en prosti-
tuant. In de minimaal-moraliserende Nederlandse strafrechtstraditie wordt
dergelijke 'slachtofferloze' criminaliteit vooral vanwege het openbare-orde-
aspect gereguleerd.

Een ander gevolg zal zijn dat gebruikers minder goed bereikbaar worden
voor volksgezondheids- en hulpverleningsinstanties. In de Nederlandse be-
leidspraktijk heeft zich een zekere afstemming ontwikkeld tussen uitvoe-
ringsorganen van het strafrechtelijke en het sociale drugbeleid. Gezien de
in dit beleid gelegde prioriteit van volksgezondheids- en maatschappelijk-
welzijnsdoelstellingen is het van belang dat justitiële repressie zo weinig
mogelijk interfereert met de mogelijkheden van hulpverlening en begelei-
ding van druggebruikers. Zo bestaat bijvoorbeeld in Amsterdam de afspraak
tussen politie en methadonverstrekking om in principe in de onmiddellijke
omgeving van de verstrekkingspunten geen opsporingsactiviteiten (arresta-
ties) te verrichten. In de praktijk bemoeien hulpverlenings- en volksgezond-
heidsinstanties zich voornamelijk met de individuele gebruiker en neemt het
opsporings- en vervolgingsapparaat reserve in acht waar het gaat om de ge-
bruiks- en bezitsbepalingen (voor eigen gebruik) van de Opiumwet. Neder-
landse gebruikers worden strafrechtelijk aangesproken op hun commune
criminaliteit en normalerwijze niet op hun overtredingen van de Opiumwet
(Rook en Essers, 1988; Ruter, 1988; De Beaufort, 1989).

In de afgelopen decennia is er door de concentratie op laagdrempelige
hulpverlening aan drugverslaafden een relatief grote toegankelijkheid van
de gebruikerspopulatie ontstaan. In Amsterdam is (op jaarbasis) naar schat-
ting 60% van de verslaafden bij de methadonverstrekking bekend (Buning,
1990). Landelijk ligt dit percentage op 75% (Driessen, 1990). Bij een ster-
ker op de handhaving van de Opiumwet gericht beleid zal deze connectie
van de verslaafdenpopulatie met de reguliere samenleving worden bedreigd.
Dit betekent dus dat maximaliseren van wetshandhaving niet goed denkbaar
is zonder afbreuk te doen aan een beleid waarin volksgezondheidsdoelstel-
lingen en het terugdringen van de secundaire schadelijkheid van drugversla-
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ving voorop staan (Mol en Trautman, 1990). Wat sterke strafrechtelijke re-
pressie in dit opzicht vermag, moge duidelijk worden uit het volgende voor-
beeld. Alleen al New York kent naar schatting 200.000 (2,5% van de totale
populatie) heroïnegebruikers, die in overgrote meerderheid intraveneus ge-
bruiken en van wie ongeveer 50% seropositief is (Wever, 1990). Ter verge-
lijking: Amsterdam kent circa 7.000 heroïnegebruikers, het intraveneus ge-
bruik is circa 40%, het percentage besmetting met het HIV-virus in de totale
heroïnepopulatie ligt op ongeveer 20 (Buning, 1990).

Criminaliteitspreventie is dus geen doelstelling die `gratis' en zonder con-
sequenties voor andere beleidsdoelstellingen te hebben kan worden nage-
streefd. Afgezien van bovenstaande beleidsinhoudelijke bedenkingen, moet
ook een aantal bestuurlijke consequenties niet worden onderschat. Verder-
gaande politiële en justitiële repressie richting prohibitie als reëel beleids-
alternatief zal in de praktijk gepaard moeten gaan met een uitbreiding van
de bevoegdheden en getalsterkte van het opsporingsapparaat. Vooruitlopend
op het succes van opsporing en vervolging, dient een evenredige uitbreiding
van de penitentiaire capaciteit geschapen te worden. Het nettoresultaat van
dergelijke maatregelen op bestuurlijk niveau is een moeilijk te schatten toe-
name in werklast en (personele) kosten.

Het andere radicale alternatief bestaat uit verdergaande decriminalisering
en legalisering van harddrugs. We zullen dit behandelen als ware het moge-
lijk dat Nederland een dergelijke maatregel kan nemen zonder daarbij te
worden gehinderd door internationale afspraken en verdragen. In zoverre
hebben we hier te maken met een academische kwestie. Het loont niettemin
de moeite om haar aan de orde te stellen. Gezien de doelstelling van dit on-
derzoek, beperken we ons tot de vraagzijde van het probleem. Drie thema's
keren telkens terug in het legaliseringsdebat. Deze hebben betrekking op de
mate van criminaliteit van druggebruikers, de aantallen gebruikers van hard-
drugs en de volksgezondheidsrisico's.

De mogelijke effecten van legalisering op de criminaliteit van de drugge-
bruikende populatie worden bezien vanuit het deviante carrièreperspectief
dat hierboven werd geschetst als meest plausibele verklaring voor de resul-
taten van het onderzoek. Dit perspectief impliceert dat gebruikers van hard-
drugs een zekere actieve rol spelen in de aanvang en continuering van het
drugsbestaan, daarin keuzes maken en zich goeddeels bewust zijn van de
(directe) consequenties van die keuzes. Uit de hoofdstukken 3 en 4 blijken
er zowel theoretische als empirische gronden te zijn voor de stelling dat het
deviante bestaan in zekere zin wordt nagestreefd, omdat het een oplossing
biedt voor problemen van individuen, die zowel met sociale posities als met
persoonlijke ontwikkeling te maken hebben. De illegaliteit van de gebruikte
middelen en daarmee de illegaliteit rond het drugsbestaan is geen toevallig
kenmerk van een puur om de farmacologische effecten `gezocht' middel.
Met andere woorden, degene die wordt aangetrokken door illegale midde-
len, zoekt niet alleen de dope, maar ook de illegaliteit.

Logischerwijs is dit uiteraard vooral een sterk argument voor de minima-
lisering van strafrechtelijke repressie. Om precies dezelfde reden is het ech-
ter geen dwingend argument voor de totale afschaffing daarvan. Met legali-
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sering wordt weliswaar een van de elementen van de deviante levensstijl
weggenomen, maar de `hang' naar, de motivatie voor en de (maatschappe-
lijke) condities die leiden tot deze levensstijl, worden daardoor niet beïn-
vloed. De interesse in deviantie kan met drugs worden vervuld, dankzij
wetgeving, morele codes en mode. In deze zin is het drugsbestaan niet meer
of minder dan een historische vorm van deviantie, een bedding voor (onder
meer) delinquent gedrag. Het door verandering van modes of wettelijke
condities niet meer geschikt zijn van de bedding maakt het opdrogen van de
stroom nog niet waarschijnlijk.

Onder meer uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat, wie daar
gezien zijn of haar ontwikkeling aan toe is, ook met de huidige illegale sta-
tusvan harddrugs min of meer `rustig' kan leven. Optimale reductie van
aan drugs gerelateerde criminaliteit kan kennelijk worden gerealiseerd door
een zo groot mogelijke matiging van criminalisering van gebruikers. Uit het
oogpunt van criminaliteitspreventie is legalisering niet noodzakelijk voor
degenen die genoeg hebben van het illegale bestaan en niet voldoende voor
degenen voor wie het illegale bestaan nog vele functies te vervullen heeft.
De veronderstelling dat legalisering een onmiddellijk dempend effect zou
hebben op de criminaliteit van druggebruikers, vloeit voort uit dezelfde cau-
salistische aanname die ten grondslag ligt aan de onjuist gebleken verwach-
ting dat methadonverstrekking zonder meer tot criminaliteitsvermindering
moet leiden.

Legalisering zou wat criminaliteitsproblematiek betreft veel doeltreffen-
der zijn voor de aanbodzijde van het drugprobleem. Zoals gezegd, biedt dit
onderzoek geen aanknopingspunten om op deze kant van de zaak in te gaan.
De meest relevante argumenten pro en contra legalisering hebben vooral
betrekking op de spanning die er bestaat tussen primaire en secundaire pre-
ventie van drugverslaving. Dit thema is met name relevant voor het sociale
drugbeleid en slechts zijdelings voor het justitiële drugbeleid. We zullen er
daarom slechts zeer in het kort op ingaan. Het sociale drugbeleid is ener-
zijds gericht op beperking van de verspreiding van het gebruik als zodanig
en anderzijds op beperking van de schadelijke effecten wanneer er eenmaal
van gebruik sprake is. Het is een volstrekt aannemelijke veronderstelling
dat legalisering op deze belangrijke doelstellingen van het drugbeleid tegen-
gestelde effecten heeft. Opheffen van het strafrechtelijke verbod zal het ta-
boe op het middel verminderen en langs verschillende wegen de beschik-
baarheid ervan vergroten. We hoeven hiervoor alleen maar te wijzen op de
effecten van de (pseudo)legalisering van pornografie en cannabis. Beide
worden, vergeleken met de tijd dat het verbod nog bestond en werd gehand-
haafd, zeer veel meer ter consumptie aangeboden. Er is geen enkele reden
om aan te nemen dat zulks met heroïne en cocaïne anders zou gaan.

Naast een waarschijnlijk grotere beschikbaarheid zou legalisering leiden
tot veranderingen in de aantrekkelijkheid en betekenis van `harde drugs'.
Het is moeilijk in te schatten welke functieverschuivingen van het drugge-
bruik zich zouden voordoen en in hoeverre deze zouden resulteren in ver-
schuivingen en toename van de populatie van consumenten. Minimaal twee
factoren spelen een rol. Enerzijds zou de verminderde aantrekkelijkheid van
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de drugs als expressie van een deviante levensstijl wellicht tot gevolg kun-
nen hebben dat het aantal gebruikers afneemt. Of, zoals Nadelmann (1991)
formuleerde met betrekking tot het Nederlandse cannabisbeleid: `The policy
has succeeded (...) in making drug use boring'. Anderzijds kan de gemak-
kelijker bereikbaarheid leiden tot een toename van het aantal experimentele
gebruikers. Experimenteel gebruik hoeft echter geenszins te ontaarden in
problematisch gebruik (Zinberg, 1984; Cohen, 1990). Wellicht zou het
grootste maatschappelijke (volksgezondheids)risico van legalisering bestaan
uit de sterk verlaagde drempel (zowel praktisch als psychologisch) voor
`normale' populaties. Het lijkt niet wenselijk dat ernstig aan school, ouders
en zichzelf twijfelende adolescenten al te gemakkelijk kunnen wijken naar
een farmacologisch gecreëerde andere wereld. Ook nu al vormen de `coffee-
shops' een vrijplaats voor een fragment van deze populatie. Het is een reële
vraag of daar na legalisering ook horse en coke op het menu zouden komen
te staan.

Anderzijds lijkt het onmiskenbaar dat na legalisering de mate van proble-
matiek bij de gebruikers van harddrugs zeer zou verminderen. De illegali-
teit en de marginaliteit van het drugsbestaan zouden goeddeels kunnen ver-
dwijnen. Drugscenes zouden (daarmee) op zijn minst sterk in betekenis af-
nemen. De kwaliteit van de middelen is beter te controleren, de omstandig-
heden waaronder de middelen worden toegediend zullen hygiënischer wor-
den en ontwikkelingen rond besmettelijke `drugsziekten', zoals aids en he-
patitis-B, kunnen beter in de gaten worden gehouden.

Het maatschappelijk drugprobleem kan (aan de vraagkant) worden gede-
finieerd als een produkt van twee variabelen, het aantal gebruikers en de
mate van problemen per gebruiker. De vraag wordt dan hoe noodzakelijk
het is om terwille van de secundaire preventie van de risico's van het ge-
bruik concessies te doen aan de primaire preventie van het harddruggebruik.
In Nederland lijkt deze noodzaak van legalisering om allerlei redenen niet
zo groot. Epidemiologisch is het problematische druggebruik een betrekke-
lijk beperkt en stabiel fenomeen. Het pragmatische drugbeleid laat een di-
versiteit van beheersingsstrategieën toe. Legalisering is een voor de hand
liggende uitkomst als de `War on Drugs' wordt verloren. In Nederland
wordt, anders dan in de Verenigde Staten, zo'n oorlog gelukkig niet ge-
voerd. Het strafrechtelijk verbod is in de context van een pragmatisch drug-
beleid geen heilig einddoel, maar een meer of minder bruikbaar beheer-
singsmiddel.

9.3.2 De reformatie van het drugbeleid

Het huidige Nederlandse drugbeleid aan de vraagzijde wordt gekenschetst
als pragmatisch, rationeel en normaliserend (Engelsman, 1988; Van de
Wijngaart, 1990; Leuw, 1991). De centrale doelstelling van dit beleid is
gericht op de beheersbaarheid van drugproblemen in termen van volksge-
zondheid, leefbaarheid en openbare orde en niet op absolute prohibitie met
inzet van alle mogelijke middelen (zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Sta-
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ten). Hoewel in enkele landen om ons heen langzamerhand met enige waar-
dering over dit beleid wordt gesproken en onderdelen ervan worden over-
genomen, kan moeilijk worden gepretendeerd dat drugproblemen daadwer-
kelijk onder controle zijn. Bepaalde delen van de grote steden herbergen
nog steeds vele problematische gebruikers, van wie een flink percentage cri-
minaliteit pleegt. We hebben gezien dat een van de meest concrete en cen-
trale beleidsmaatregelen - nl. methadonverstrekking - slechts onder bepaal-
de voorwaarden en voor een bepaalde categorie gebruikers samengaat met
criminaliteitsvermindering. Deze condities bestaan uit urinecontroles, ver-
plichte contacten met maatschappelijk (en geestelijk) gezondheidswerkers en
een dagelijkse opkomst. Deze condities werden gevonden op de wijkposten.
Een andere categorie gebruikers (de buscliënten) blijkt in dit onderzoek
zelfs crimineler dan gebruikers die niet bij de methadonverstrekking inge-
schreven staan. De bussen kennen de bovenstaande condities niet, ze zijn
laagdrempeliger en er zijn geen voorwaarden aan de verstrekking verbon-
den. De gemakkelijkste, maar tevens meest bedriegelijke reactie zou be-
staan uit het aanscherpen van het regime op de bussen. De redenering dat
de condities dan hetzelfde zijn als op de wijkposten en dat dit daarom zou
leiden tot een criminaliteitsreductie onder deze groep gebruikers, gaat helaas
niet op. Niet het regime van, maar de motivatie voor methadonverstrekking
bepaalt het relatieve succes van de wijkpostverstrekking in dit opzicht. Uit
dit onderzoek blijkt dat de diverse modaliteiten verschillende typen gebrui-
ker aantrekken voor wie methadon verschillende functies heeft.

Hiervan uitgaande, zou aanscherping van het regime op de bussen waar-
schijnlijk eerder tot gevolg hebben dat deze voor de categorie die er oor-
spronkelijk kwam, minder toegankelijk worden, dan dat men erin zou sla-
gen de criminele levensstijl van de cliéntèle substantieel te beinvloeden. De
voornaamste functie van laagdrempelige hulpverlening is dat vrijwel elke
gebruiker, ondanks zijn deviante bestaan, nog enig vrijwillig contact heeft
met instituties uit de conventionele maatschappij. De band is niet ten volle
doorgesneden. Dit maakt het eenvoudiger om op den duur de deviante car-
rière in te ruilen voor een meer geaccepteerd bestaan. Ten behoeve van an-
dere beleidsuitgangspunten moeten we wellicht voor lief nemen dat metha-
donverstrekking sec niet zonder meer tot criminaliteitsvermindering leidt. In
die optiek is de bus niets anders dan een `stepping stone' naar een meer ge-
reguleerd leven. Wil je contact houden met gebruikers die (nog) niet bereid
zijn af te kicken, dan moet je ze iets bieden; wat je biedt, is methadon. Een
uitnodiging voor een wekelijks praatje is daarvoor niet voldoende. Dit
neemt niet weg dat ook laagdrempelige methadonverstrekking een zekere
criminaliteitsbeperkende functie kan hebben. Helaas kan dit moeilijk worden
aangetoond met het soort onderzoek dat wij hebben verricht. Het is deson-

26 In diverse Duitse steden (waaronder Hamburg) en deelstaten worden elementen van het
Nederlandse drugbeleid toegepast. Ook in Zwitserland lijkt hiermee een begin gemaakt te
worden.

27 Hoewel dit onderscheid in verstrekkingsmodaliteiten met ingang van 1991 goeddeels is
komen te vervallen (zie hoofdstuk 8), doet dit niets af aan de gevolgde redenering.
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danks aannemelijk dat door relatief gemakkelijk verkrijgbare methadon de
`criminele gebruiker' gemakkelijker zijn `grenzen' in acht kan nemen en
minder snel geneigd `hoeft' te zijn om tot het uiterste te gaan in zijn pogin-
gen financiën te genereren.

Dat methadonverstrekking wel degelijk een rol kan spelen bij de regule-
ring van het drugsbestaan, blijkt uit resultaten die we vooral op de wijkpos-
ten hebben gevonden. Zoals gezegd, is een rechtstreeks criminaliteitsver-
minderend effect van de verstrekking hoogst onwaarschijnlijk. Waarschijn-
lijker is dat methadon een welkome gelegenheid biedt aan mensen die om
diverse redenen (tijdelijk) een ander leven willen leiden. Zonder dit alterna-
tief zou de stap naar een rustiger drugsbestaan moeilijker en soms (nog) niet
gemaakt kunnen worden.

Al met al ligt het voor de hand de verstrekking voornamelijk te plaatsen
in het licht van het volksgezondheidsperspectief en de verwachtingen niet te
hoog te spannen met betrekking tot criminaliteitsbeheersing. Toch zou er
wel degelijk nagedacht kunnen worden over modificaties van de methadon-
verstrekking, teneinde de sociaal-regulerende effecten ervan te versterken.
Alvorens hierover iets te zeggen, eerst een enkel woord over de sociomedi-
sche verstrekking van het middel (heroïne) zèlf, in plaats van het substituut
methadon.

Het verstrekken van heroïne of een ander natuurlijk opiaat als morfine
heeft een tamelijk lange voorgeschiedenis. In de jaren zestig werd verstrek-
king door een bepaalde groep progressieve politici in de Verenigde Staten
gezien als middel tegen het toenemende drugprobleem. Vooral vanuit de
zwarte gemeenschap kwamen ongemeen felle protesten tegen de plannen:
`homicidal (...) a plan to enslave the ghetto youth' (Derks, 1990). Deze
controverse heeft ertoe geleid dat heroïne slechts op zeer beperkte experi-
mentele schaal werd verstrekt. Andere voorbeelden van verstrekking zijn
bekend uit Groot-Brittannië en Italië (Van Dijk, 1984; Derks 1990; Pearson,
1991) In Nederland heeft verstrekking van heroïne nooit plaatsgevonden.
Er is-met name in Amsterdam - wel veel en heftig over gediscussieerd.
De kern van de plannen bestond uit het gereguleerd verstrekken van heroïne
aan een beperkte groep zeer problematische gebruikers. Criminaliteitsbe-
heersing werd expliciet geweerd als doelstelling van eventuele verstrekking.
Het ging voornamelijk om volksgezondheidsaspecten van gebruik. Verstrek-
king zou beperkt moeten blijven tot heroïne, omdat dit opiaat tot lichamelij-
ke afhankelijkheid leidt. Opmerkelijk is dat uit een Utrechts onderzoek
blijkt dat ruim 30% van de ondervraagde heroïnegebruikers aangeeft zelf
geen gebruik te willen maken van verstrekking. Zij hebben de hoop ooit
nog eens af te kicken niet opgegeven en zijn bang dat dit moeilijker wordt
als heroïne zo gemakkelijk verkrijgbaar zou zijn (Eizakker en Steinbusch,
1982). De plannen zijn een zachte dood gestorven, nadat de rijksoverheid
verstrekking (overigens niet eerder dan na ongemeen felle protesten uit de
Bondsrepubliek en Zweden) verboden had.

De voornaamste reden om eventuele verstrekking opnieuw aan de orde te
stellen is de meer recente identificatie van intraveneuze druggebruikers als
(één) verspreidingshaard van het HIV-virus. Uit de bespreking van het ver-
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loop van de drugscarrières bleek onder andere dat in ieder geval één scena-
rio leidt tot een verloederd bestaan in psychologisch, in sociaal en in me-
disch opzicht. Deze betrekkelijk kleine groep spreidt ook risicovol gedrag
tentoon met betrekking tot het hierboven gesignaleerde probleem. Omdat
hun competentie om financiën te genereren tot een minimum is afgenomen,
zijn zij aangewezen op wat anderen laten liggen. Zo maken zij bijvoorbeeld
gebruik van al gebruikte spuiten. Omdat zij vooral gefixeerd zijn op heroï-
ne, zou voor hen gecontroleerde verstrekking van heroïne wellicht kunnen
betekenen dat dit gedrag minder `noodzakelijk' wordt. Het gaat hier dan om
een beperkte groep gebruikers aan het extreme uiteinde van de populatie
harddruggebruikers. Er is voldoende reden om grootschalige verstrekking
van heroïne van de hand te wijzen als probaat middel tegen het hele scala
van problemen dat gepaard gaat met harddruggebruik.

Zoals ook weer uit dit onderzoek is gebleken, is het (Amsterdamse) drug-
probleem een polydrugprobleem; een hoog percentage gebruikers consu-
meert behalve heroïne ook cocaïne en een iets lager percentage gebruikt
daarnaast nog psychofarmaca en alcohol. Hoewel cocaïne in farmacologisch
opzicht weinig tot lichamelijke afhankelijkheid leidt, blijkt dit middel nog
eerder dan heroïne te passen bij een delinquente levensstijl. Het zou daarom
volstrekt irrationeel zijn om wel (grootschalig) heroïne en geen cocaïne te
verstrekken. Dit betekent echter dat verstrekking niet langer zal zijn te legi-
timeren met medische motieven. Van rijkswege zullen dus de gratis `kicks'
moeten worden verschaft. Hiermee wordt op zijn minst aan het begrip ver-
zorgingsstaat een geheel nieuwe dimensie toegevoegd. Nog afgezien van dit
beleidsfilosofische aspect, lijkt het gezien de resultaten van dit onderzoek,
ook niet waarschijnlijk dat verstrekking van heroïne en cocaïne een substan-
tiële bijdrage zou leveren aan de criminaliteitsbeheersing. De conclusie dat
criminaliteitsvermindering meer te maken heeft met typen gebruiker en hun
motivatie dan met de beschikbaarheid en verstrekking van vervangende mid-
delen, gaat evenzeer op bij verstrekking van de middelen zelf.

Blijft over de vraag of, en in hoeverre de bestaande laagdrempelige drug-
hulpverlening (i.c. de methadonverstrekking) meer zou kunnen bijdragen
aan de doelstelling van criminaliteitspreventie, zonder daarbij de (primaire)
doelstellingen van het sociale drugbeleid te schaden. Omdat ons onderzoek
zich niet heeft gericht op evaluatie van sociomedische programma's voor
druggebruikers, ligt het niet op onze weg hiertoe gedetailleerde suggesties
te doen. Wel lijkt het mogelijk om enige principiële gezichtspunten ter dis-
cussie te stellen.

In het (Amsterdamse) `tweesporenbeleid' is de preventie van overlast en
criminaliteit van druggebruikers een van de expliciete doelstellingen van de
drughulpverlening (Gemeente Amsterdam, 1985). In de dagelijkse praktijk
van de methadonverstrekking lijkt deze doelstelling, anders dan bijvoor-
beeld de volksgezondheidsdoelstellingen, echter alleen impliciet aanwezig
te zijn. Impliciet wordt aangenomen en gehoopt dat de door de verstrekking
geboden zorg ook het sociale gedrag van de verslaafden gunstig zal beïn-
vloeden. In de praktijk zullen vele methadoncliënten echter jarenlang hun
dagelijkse slokje achteroverslaan en, al dan niet na een praatje met colle-
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ga's in de wachtruimte van de verstrekking, met onbekende bestemming de
stad in trekken. Officieel staat er voor elke cliënt eenmaal per drie maanden
een begeleidend contact met een aan de verstrekking verbonden maatschap-
pelijk werker op het programma. Wellicht is het mogelijk om condities te
creëren waardoor de methadonverstrekking in sociaal opzicht wat minder
vrijblijvend wordt. Het uitgangspunt daarvoor zou tweeledig kunnen zijn:
een meer expliciete wederkerigheid van de relatie tussen verstrekkende in-
stelling en cliënt en een uitbreiding van integratiebevorderende opties ver-
bonden aan de verstrekking. Deze uitgangspunten vloeien rechtstreeks voort
uit de expliciete doelstellingen van het Nederlandse drugbeleid (ISAD,
1985). Met name de `wederkerigheid' van de hulpverleningsrelatie lijkt ech-
ter in de gebruikelijke laagdrempelige methadonverstrekking ver te zoeken.

De fundamentele toegankelijkheid van de verstrekking zou echter door
dit alles niet mogen worden aangetast. Het zal dus geen verhoging van de
drempel voor binnentreden in de verstrekking ten gevolge mogen hebben.
Gelijk opgaande met de nesteling van de cliënt binnen de verstrekking zou,
voor de geschikte cliënt, de sociale begeleiding frequenter en minder vrij-
blijvend kunnen zijn. Binnen de huidige overheersend sociaal-medische
praktijk van de methadonverstrekking zou een alternatieve modaliteit ge-
schapen kunnen worden met een benadering die meer elementen van het
`social-casework' en `pedagogische' en/of `maatschappelijke' begeleiding
bevat. In deze suggestie gaat het dus om een apart project, waarbinnen ge-
bruikers van wie verwacht mag worden dat zij met enig succes een dergelijk
programma kunnen volgen, een plaats kunnen krijgen. De overige verstrek-
kingsmodaliteiten kunnen dan fungeren als `verwijzende instanties'. Het
maatschappelijk werk zou hierbij van meer betekenis kunnen zijn dan thans
binnen de methadonverstrekking gebruikelijk is: frequentere contacten met
gebruikers en een actievere rol in het traceren van potentiële kandidaten,
waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan het sociale functioneren en
de motivatie (c.q. de mogelijkheden tot motivering) van de betrokken cliën-
ten. Deze benadering is wellicht het meest aangewezen voor gebruikers die
over het hoogtepunt van een betrokken drugsbestaan heen zijn en zich be-
wust zijn van een zekere keuzevrijheid met betrekking tot hun levensstijl. In
hoeverre gebruikers geheel vrijwillig voor deze meer directieve invulling
van methadonverstrekking zouden moeten kunnen kiezen, staat te bezien.
Uitgaande van het hierboven genoemde principe van wederkerigheid, ligt
het echter voor de hand dat `enige overredingskracht' aangewend wordt om
geschikt geachte gebruikers te motiveren voor een dergelijk project. Uiter-
aard zouden voor dit (experimentele) project materiële, institutionele en or-
ganisatorische condities moeten worden gecreëerd; met andere woorden, het
gaat meer geld kosten.

Een idee ter illustratie. De cliënt kan kiezen voor een zesmaandelijks
programma, dat bestaat uit een flexibel pakket van activiteiten dat wekelijks
in totaal circa 20 uur in beslag neemt. Wie daarvoor kiest, legt zich vast,
bijvoorbeeld door middel van een contract. In gebreke blijven heeft conse-
quenties. Een standaardactiviteitenpakket bevat vier onderdelen: werk, ont-
wikkeling, individuele begeleiding en sport/recreatie. Wie het programma
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voltooit, kan zich desgewenst inschrijven voor verlenging van het program-
ma. Wie zonder goede reden uitvalt (of niet te handhaven is), verliest het
recht op gratis methadon. Hij kan dat echter wel tegen een voor hem betaal-
bare prijs bij de methadonverstrekking blijven halen. Deze `strafperiode'
duurt tot de afloop van het programma, maar kent eventueel een maximum-
termijn.

Het werkproject dat deel uitmaakt van het Rotterdamse `Drug Related
Crime'-project is een concreet voorbeeld van een gerichte poging tot sociale
herintegratie van druggebruikers. Dit programma kent drie onderdelen:
werk, scholing en vorming. Het duurt één tot anderhalf jaar. Uit de evalua-
tie van het project (Intraval, 1990) blijkt dat 27% van de gestarte deel-
nemers alle fasen hadden doorlopen; een groot deel van hen had vast werk
gevonden.

Bovenstaande is voornamelijk gedacht vanuit de invalshoek van de
drughulpverlening. Cliënten worden aangesproken op basis van het feit dat
zij zich vrijwillig tot de verstrekking hebben gewend en het feit dat zij van
die instelling gratis zorg ontvangen. `Justitie' heeft haar eigen aanspraken,
verantwoordelijkheden en opties in haar bemoeienis met verslaafden die de-
licten hebben gepleegd. Juist in een drugbeleid dat streeft naar een minima-
le morele of strafrechtelijke stigmatisering van het gebruik, is het conse-
quent om de delinquentie van druggebruikers in principe op dezelfde wijze
te benaderen als die van willekeurige andere wetsovertreders. Gebruikers
worden voor hun gebruik niet gestraft; ze zijn echter ook niet geëxcuseerd
voor criminaliteit, omdat ze verslaafd zijn. Anderzijds is er ook weinig re-
den om de meest gangbare criminaliteit, zoals die blijkens de resultaten van
dit onderzoek door druggebruikers wordt gepleegd, als een voor de rechts-
orde uitzonderlijk bedreigend probleem te beschouwen. Winkeldiefstal is
een alomtegenwoordig fenomeen, waar verslaafden bepaald geen patent op
hebben. Hetzelfde geldt voor het kraken van auto's, in naam een typisch
verslaafdendelict, in feite waarschijnlijk in overgrote meerderheid gepleegd
door niet-verslaafden (Bureau regionaal coordinator voorkoming misdrijven,
1985; Hesseling, persoonlijke communicatie, 1991).

Op basis van onze gegevens schatten wij dat zo'n 40% van de aan drugs
gerelateerde criminaliteit uit min of meer frequent gepleegde, opportunisti-
sche gauwdieverij bestaat. Voor het preventiebeleid lijkt in dit geval eerder
een daadgerichte dan een dadergerichte benadering aangewezen. Het gaat
erom effectieve maatregelen tegen het fenomeen winkeldiefstal te treffen.
De vraag of die nu worden gepleegd door het eigen winkelpersoneel, door
keurige middelbare scholieren, door huisvrouwen of door junkies, lijkt hier-
voor van minder belang. Objectbeveiliging zal verreweg de meest adequate
sociale reactie ter beheersing van dit criminaliteitsprobleem zijn. De andere
helft van de aan drugs gerelateerde criminaliteit bestaat globaal genomen uit
Opiumwetdelicten (deelname aan het illegale handelsverkeer) en uit relatief
ernstiger en intensiever vormen van criminaliteit, gepleegd door een hoog-
criminele subgroep uit de verslaafdenpopulatie. Het is dit laatste fenomeen
dat uit het oogpunt van criminaliteitspreventie onzes inziens de meeste aan-
dacht verdient.
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Voor ongeveer 20% van de gebruikers blijkt verwervingscriminaliteit de be-
langrijkste bron van inkomsten te zijn. Van deze groep is iets meer dan de
helft (13% van de totale steekproef) zeer actief op dit gebied. Zij plegen ge-
middeld 29 delicten per maand met een minimumopbrengst van f 1000 en
een mediane opbrengst van f 2700. Uit onze gegevens blijkt dat deze kleine
subgroep (in totaal 19 van de 148 personen) het grootste deel van de totaal
door de steekproef gepleegde criminaliteit voor haar rekening neemt. Voor
dit intensief-criminele segment van de aan drugs verslaafde populatie zou
ten behoeve van criminaliteitspreventie een meer dadergerichte aanpak voor
de hand liggen. Uit de empirische en de theoretische bevindingen van dit
onderzoek mogen we concluderen dat het een beperkt aantal verslaafden be-
treft, gedurende een over het algemeen in tijdsduur beperkte fase van hun
drugscarrière. Wanneer deze intensief-delinquente drugverslaafden door de
politie als zodanig zouden kunnen worden geïdentificeerd en wanneer ze
vervolgens adequaat op het door hen vertoonde patroon van criminaliteit
konden worden aangesproken, dan zou dit een belangrijk criminaliteitsver-
minderend effect hebben. Cruciaal zijn dus de vragen `wie zijn het' en `wat
moeten we met hen'.

De (politiële) identificatie van deze hoogcriminele subgroep is ongetwij-
feld niet eenvoudig. Deze verslaafden zijn over het algemeen juist niet de
als zodanig meest herkenbare. Ze zijn doorgaans handig, vitaal en compe-
tent. Zo nu en dan komen ze in aanraking met de politie, maar het verblijf
op het bureau neemt dan meestal niet meer dan enkele uren in beslag. De
politie maakt een proces-verbaal op en zendt de betrokkenen vervolgens
heen. Slechts sporadisch volgt een strafrechtelijke reactie van enige beteke-
nis. Teneinde meer inzicht te krijgen in de samenstelling van de groep hy-
percriminelen, is het van het grootste belang dat de politie zich richt op
registratie en dossiervorming. Hiermee zal meer duidelijkheid geschapen
worden over het bij de persoon horende criminaliteitspatroon.

In het Amsterdamse `straatjunkenproject' zijn elementen van de bovenbe-
schreven benadering te herkennen. Personen die in één jaar tijd vier of meer
antecedenten hebben opgebouwd, komen voor dit project in aanmerking.
Eenmaal door de politie gekwalificeerd als `straatjunk' - dit gebeurt met be-
hulp van het zgn. herkenningssysteem van het interne computernet - , wor-
den zij bij een volgende aanhouding voor de keuze gesteld om zich te laten
opnemen in de Detox-kliniek of een detentie te ondergaan in een speciaal
voor het project gereserveerde cel.

Het straatjunkenproject is een samenwerkingsverband tussen politie, jus-
titie en hulpverlening. Gezien de centrale rol die is weggelegd voor de hulp-
verlening, wordt niet alleen gekeken naar de `hypercriminele' druggebrui-
kers. De doelgroep is ruimer gedefinieerd als de groep die verantwoordelijk
is voor ernstige maatschappelijke overlast. Dit betekent dat ook straatpros-
tituées, straathandelaren en de in sociaal-psychologisch opzicht afgetakelde
druggebruikers na vier politiecontacten het predikaat `straatjunk' krijgen.
Zoals al eerder is opgemerkt, zijn juist deze meest zichtbare junkies vaak
niet de meest criminele. In de praktijk van het Amsterdamse straatjunken-
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project wordt waarschijnlijk minder gefocust op de bij uitstek criminele
gebruiker dan uit het oogpunt van criminaliteitspreventie wenselijk zou zijn.

Het door de gemeentepolitie Breda opgezette `Drugs Related Crime'-pro-
ject (DRC) beweegt zich meer in de richting van de benadering die ons met
betrekking tot de hoogcriminelen voor ogen staat. In deze Brabantse ge-
meente wordt informatie omtrent bepaalde typen delict en een aantal hoog-
criminele druggebruikers op een centraal coórdinatiepunt opgeslagen. Op
basis van deze informatie verkrijgt men niet alleen een overzicht van `cri-
minaliteitsgevoelige' wijken, maar ook van de activiteiten van notoire wets-
overtreders. In samenspraak met de officier van justitie wordt wekelijks een
top-tienlijst van aan te houden personen opgemaakt. Alle gegevens omtrent
de strafbare feiten waaraan deze personen zich hebben schuldig gemaakt,
worden gebundeld en in één keer aan het openbaar ministerie overgedragen.
De afspraak met justitie is dat de verdachten na aanhouding in verzekering
worden gesteld en zo spoedig mogelijk worden voorgeleid. Bij de lichtere
delictcategorieén wordt een snelrechtprocedure gevolgd; bij zwaardere de-
licten kiest men voor een gerechtelijke afdoening bij de meervoudige kamer
van de rechtbank.

De mate van succes van projecten als het Bredase DRC wordt in sterke
mate bepaald door de communicatielijnen tussen enerzijds de verschillende
politiediensten onderling en anderzijds de politie en het openbaar ministerie.
Een goed functionerend coórdinatiepunt waarin de verschillende informatie-
stromen verwerkt worden, is van cruciaal belang voor het verkrijgen van
inzicht in het bij elk individu horende criminaliteitspatroon. De politie moet
bij het opbouwen van de bedoelde dossiers overigens wel rekening houden
met de - thans nog in de ontwerpfase verkerende - Wet Politieregisters.
Persoonsgegevens die onrechtmatig verkregen zijn of die niet noodzakelijk
zijn voor het doel waarvoor het register is opgezet, mogen niet worden op-
genomen (art. 4, lid 2 Wetsontwerp Politieregisters, nr. 19 589).

Het Bredase DRC-project is blijkens het eerste evaluatierapport vrij suc-
cesvol te noemen: zowel het aantal woning- als het aantal auto-inbraken
daalden in één jaar tijd met 31 % (De Milde, 1991). Politie en justitie tonen
zich erg ingenomen met het nieuwe beleid, niet in de laatste plaats omdat
het mes bij het DRC-project aan twee kanten snijdt. Politiefunctionarissen
kunnen er zeker van zijn dat een door hen aangehouden `top-tienverdachte'
ook daadwerkelijk wordt ingesloten en niet na enkele uren weer op straat
wordt aangetroffen. De officier van justitie krijgt meer strafbare feiten kant
en klaar aangeleverd en kan op basis daarvan hogere vrijheidsstraffen vor-
deren.

Een langduriger vrijheidsbeneming is voor de relatief kleine groep die
op apert antisociale wijze vormgeeft aan het verslavingsbestaan, een zeer
wel te verdedigen justitiële reactie. Op het hoogtepunt van een drugscarrière
mag van detentie een sterk criminaliteitspreventief effect worden verwacht:
wie gevangen zit, kan immers geen criminaliteit plegen. Inmiddels is zelfs
de vraag opgeworpen of kennelijk ongeremd, crimineel gedrag van deze ca-
tegorie verslaafden, die mogelijk in hun drugsbestaan `gepsychopatiseerd'
worden, in incidentele gevallen het toepassen van de tbs-maatregel zou wet-



196 Hoofdstuk 9

tigen (Leuw, 1991). Hierbij zou het gevaarscriterium van veel belang zijn.
Uit dit onderzoek is van een sterk geweldselement bij de criminaliteit van
verslaafden echter weinig gebleken."

9.4 Slotopmerkingen

In bovenstaande hebben we gepoogd de beleidsalternatieven te presenteren
op basis van (aan het onderzoek ontleende) sociaal-wetenschappelijke ratio-
naliteit. Deze rationaliteit is niet per definitie dezelfde als politieke of be-
leidsrationaliteit c.q. -prioriteit. De keuze voor en invulling van beleids-
alternatieven op een - zowel nationaal als internationaal - gevoelig terrein
als de drugproblematiek, kan weliswaar richting krijgen door middel van
onderzoek, maar vindt in concreto op politiek niveau plaats. Het standpunt
dat het huidige beleid in beginsel gehandhaafd kan worden en dat slechts op
een aantal punten gedacht kan worden aan modificatie, kan onzes inziens
niet alleen wetenschappelijk gefundeerd worden, maar heeft ook de grootste
kans op (beleids)politieke levensvatbaarheid.

De grote verscheidenheid van de populatie problematische druggebrui-
kers maakt een beleid dat differentieert naar soort en type gebruiker, waar-
schijnlijk doelmatiger dan beleid dat pretendeert een patentoplossing te heb-
ben voor het drugprobleem. De modificaties van het beleid zouden van toe-
passing moeten zijn op extreme groepen binnen de gebruikende populatie.
Een dergelijk gedifferentieerd beleid voorziet in maatregelen die gelijke tred
houden met waarneembare individuele en/of maatschappelijke schadelijk-
heid. Dat wil zeggen dat gebruikers die vooral in termen van volksgezond-
heid risico's lopen en opleveren (de psychologisch, sociaal en medisch ver-
loederde gebruikers), ook binnen dat kader benaderd moeten worden. Een
mogelijkheid zou bestaan in het gereguleerd verstrekken van de gebruikte
middelen zelf, naast of in plaats van methadon. Het andere uiterste van de
gebruikende populatie vormt vooral een risico met betrekking tot de zeer
frequente en ongeremde criminaliteit. Voor deze groep wordt een wat min-
der meegaande lijn voorgesteld. Zoals gezegd, valt-bij vaststelling van
strafbare feiten - te denken aan langduriger beneming van de vrijheid. Een
grote middengroep geeft op relatief onschuldige wijze vorm aan hun devian-
te bestaan. Een gedifferentieerd beleid dat gestoeld is op de diverse levens-
stijlen en de daarmee samenhangende aard en ontwikkeling van de drugs-
carrière, zou die speelruimte voor illegale druggebruikers in elk geval in-
tact moeten laten en wellicht iets moeten verruimen.

28 Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat het vermoeden bestaat dat de responden-
ten ten aanzien van delicten met een geweldselement enige terughoudendheid in acht heb-
ben genomen (zie paragraaf 2.4).



Summary

This book is based on a study of the lifestyle and economic behaviour
among opiate addicts in Amsterdam. A sample of 150 was followed during
one year. Respondents were recruited from the hard core of the Amsterdam
(street) junkie scene. In line with population estimates, the sample was
divided so that two thirds of the subjects were ambulant methadone main-
tenance clients. The remainder was not involved in methadone prescription.
The first subsample was randomly approached on the premises of the
methadone maintenance agencies, while the second subsample was recruit-
ed by snowballing techniques, mainly starting in drug areas of Amsterdam.
The design allowed for a maximum of seven interviews, over a period of
about 13 months, about drug taking and economie behaviour. Data were
gathered on levels and ways of income provision and expenditure. Income
generating criminal behaviour was a focal point of interest, along with the
question whether methadone maintenance programmes had any influence on
its level. The monthly welfare check appeared to be the single most impor-
tant source of income, while property crime came second and dealing on
the retail market of illegal drugs third. Subscription to a methadone pro-
gramme was found to have no direct relation with the level of property
crime. However, when controlled for the conditions under which metha-
done is dispensed, there appeared to be a significant difference in crime
level between high and low threshold programme participants. Respondents
subscribed to a low threshold programme were the most criminal addicts to
participate in the study, even more so than respondents not participating in
any programme. This result was explained as a selection effect. Different
kinds of programmes attract different kinds of clients. The `high threshold
clients' (in programmes where stricter conditions for entering and staying
are posed) are more motivated to abstention or moderate use, while `the
low threshold clients' are more strongly involved in abundant drug use and
a deviant lifestyle, of which both drug use and criminality are important
constituents. The respondents not subscribed in methadone maintenance ap-
peared to derive income and drugs mainly from the retail market of illegal
substances. Because of their easy access to drugs they feel no need for
methadone. On a theoretical level this study has attempted to integrate the
more objective quantitative indications of economie behaviour with the
more phenomenological understanding of the functions and significance of
the `junkie lifestyle', based on qualitative data. The overall results are bet-
ter explained within a functional perspective of illegal drug use as a career
in deviance, than with the more causal models of drug use generating crime
or delinquent subcultures generating drug use. Drug use and criminality
were best understood as related, mutually reinforcing, but functionally
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equivalent components of a deviant lifestyle which, depending on personal
life histories, serves important social and psychological functions for the
drug using individuals. The strong variability of drug use, income provi-
sion and social behaviour could partly be understood as emanating from the
changing perspectives in the course of a drug career.

This study concludes that there is no reason to change the `accommodat-
ing' Dutch drug policy fundamentally. Compared to American and English
addicts Dutch opiate addicts appear to behave in socially less destructive
ways. This study has shown that the population of hard drug users is
extremely varied and that no uniform and straightforward policy directed at
preventing harmful social effects of illegal drug use is conceivable. A
modification of the drug policy could, however, contribute to drug related
crime prevention. Two rather problematic subgroups that appeared in this
study are especially relevant for respectively a modified law enforcement
and a sociomedical approach. A relatively small group of extremely crimi-
nal addicts (13%) was found in the sample. The usual routine of arrest and
(short) sentences obviously has little impact on this type of drug user.
Accurate judicial identification and longer prison sentences may be appro-
priate for this extremely criminal subgroup. One other small but highly
problematic subgroup consists of down and out junkies characterized by
strongly deteriorated social and health conditions. From the perspective of
social control, they do not so much form a liability for crime prevention as
for public order and public health. Their ability to (delinquent) income pro-
vision is largely diminished. Many of them are HIV positive. Medical dis-
pensation of heroin and possibly cocaine might be a rational policy alterna-
tive for this group. A large proportion of users (about 60%) was found in
this study which realizes its deviant lifestyle of illegal drug use in an
opportunistic and only moderately delinquent way. A drug policy - such as
the Dutch - which aims at normalization, integration and haren reduction
seems to be especially warranted for this kind of illegal drug users.
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Bijlage 1: De vragenlijsten

Weekvragenlijsten

In de vragenlijst stond een vijftal thema's centraal, te weten:
1. de uitgaven;
2. de inkomsten;
3. het gebruik;
4. de contacten met de hulpverlening;
5. aanhoudingen door de politie.

ad 1. Uitgaven
In deze categorie is gedifferentieerd tussen de uitgaven aan drugs en de andersoorti-
ge uitgaven, zoals bestedingen op het gebied van huisvesting, voedsel, vervoer, re-
creatie, enz. Bij de drugsuitgaven is voor elk gebruikt middel de per dag bestede
geldsom en aangeschafte hoeveelheid genoteerd. Dit is gedaan voor heroïne, cocaï-
ne, Rohypnol (flunitrazepam), overige slaapmiddelen en tranquillizers. Wat betreft
alcohol is gevraagd naar het weekbedrag en de weekhoeveelheid, terwijl voor can-
nabis en de `overige drugs' (zoals amfetaminen en tripmiddelen) alleen naar het be-
stede bedrag geïnformeerd is.

De aankoop van drugs impliceert niet automatisch dat deze middelen ook zelf
geconsumeerd worden. Denkbaar is bijvoorbeeld dat men een deel van de aanwinst
afschuift naar een medegebruiker. Tevens kunnen verlies, diefstal, inbeslagneming
of de aanschaf van `troep' (stophoest in plaats van heroïne bijvoorbeeld) er de oor-
zaak van zijn dat de verworven drugs niet in de bloedbaan terechtkomen. Om het
uitgavenpatroon zo compleet mogelijk in beeld te brengen, is aan deze 'verliespos-
ten' ook een aantal vragen gewijd.

ad 2. Inkomsten
Er een onderscheid worden gemaakt tussen legale en illegale inkomsten. In een aan-
tal gevallen is deze scheidslijn te scherp getrokken en bevinden we ons in een grijs
overgangsgebied. Strikt genomen kan men immers zwartwerken de illegale status
toekennen, terwijl ook de straatprostitutie onder bepaalde omstandigheden tegen de
wettelijke regels indruist. Gemakshalve hebben we dit soort grensgevallen in dit on-
derzoek echter tot de legale inkomsten gerekend.

Behalve (eventueel zwart) werk en prostitutie zijn als mogelijke legale inkom-
stenbronnen de uitkering, gokken, bedelen, lenen, cadeau krijgen (hetzij geld, hetzij
drugs) en 'klussen/scharrelen' in de vragenlijst opgevoerd. Tot de laatste categorie
behoren allerhande karweitjes, zoals het verkopen van eigen spullen of schone spui-
ten, het lappen van ramen, het vegen van het trottoir, het helpen van horecaperso-
neel bij het lossen van een vrachtwagen, enz.

Op het gebied van de vermogenscriminaliteit is speciale aandacht geschonken
aan de volgende delicten: winkeldiefstal, fietsendiefstal, inbraak in auto's, inbraak
in gebouwen, beroving, heling en andere vormen van diefstal (zoals oplichting, in-
sluiping in kantoren, enz.). Bij winkeldiefstal is een onderscheid gemaakt tussen
diefstal voor eigen gebruik en die waarbij de buit is doorverkocht. In het laatste ge-
val is concreet geld enlof drugs verdiend, terwijl in het eerste geval sprake is van
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niet-gedane uitgaven. Ten aanzien van al deze delicten is de weekfrequentie, het ty-
pe buitgemaakte artikel, de winkelwaarde en de daadwerkelijke opbrengst van deze
artikelen geregistreerd.

De drughandel, met name die op straatniveau, is tamelijk ondoorzichtig te noe-
men. Bij de distributie wordt nl, over het algemeen gebruikgemaakt van een aantal
tussenpersonen. In de vragenlijst diende aansluiting gevonden te worden bij dit net-
werk. Zo werd aan de respondenten de vraag voorgelegd of zij in de voorafgaande
week drugs hadden verkocht en zo ja, of zij dit in de hoedanigheid van zelfstandige
dealer danwel als tussenpersoon hadden gedaan. Vervolgens werd geïnformeerd of
de respondenten wellicht (ook) een andere rol dan die van verkoper in de drughan-
del hadden gespeeld. Te denken valt hierbij aan het afleveren van klanten bij een
dealer, het op de uitkijk staan wanneer een deal gesloten wordt, het bewaren van de
handelswaar voor de dealer, enz. Omdat veel activiteiten in de drughandel niet met
baar geld, maar met drugs worden beloond, is op het terrein van de verdiensten
niet alleen in guldens, maar ook in grammen gerekend.

ad 3. Gebruik
Nadat een goed overzicht was verkregen over de uitgaven en inkomsten in de aan
het interview voorafgaande week, werd elke respondent gevraagd aan te geven wat
en hoeveel hij/zij dagelijks had gebruikt. Deze gebruiksvragen vormden in zekere
zin een betrouwbaarheidscheck op het voorafgaande, aangezien de respondenten
wederom moesten nagaan hoeveel drugs zij op een bepaalde dag hadden gekocht
danwel verdiend, welk deel daarvan zij hadden weggegeven, verkocht of waren
kwijtgeraakt en welke hoeveelheid er dus voor eigen consumptie was overgebleven.
Ten aanzien van heroïne, cocaïne, Rohypnol, overige slaapmiddelen, tranquillizers
en alcohol werd de dagelijks geconsumeerde hoeveelheid genoteerd. Bij cannabis
werd volstaan met een weekoverzicht. Ter verbetering van het inzicht in het ge-
bruik van psychofarmaca in de drugscene werd van een veertiental medicijnen de
gebruikte hoeveelheid per week vastgesteld.

Omdat een van de onderzoeksvragen betrekking heeft op de invloed van metha-
donverstrekking op het economische gedrag, is in de vragenlijst speciale aandacht
besteed aan het gebruik en de verwerving van dit opiaat. Gekeken is naar zowel het
reguliere als het `grijze' methadoncircuit: de respondenten die niet in een verstrek-
kingsmodaliteit terug te vinden waren, maar hun methadon op straat hadden ge-
kocht, vielen op deze manier niet buiten de boot. Aan de respondenten die deelna-
men aan een programma waarin men op gezette tijden een hoeveelheid methadon
mee naar huis mocht nemen, is expliciet gevraagd naar de bestemming van het mid-
del: eigen gebruik, verkoop, of gedeeld gebruik.

ad 4. Contacten met de hulpverlening
Aangezien de frequentie waarmee iemand een beroep doet op de hulpverlening een
graadmeter kan zijn voor zijn/haar betrokkenheid in de drugscene c.q. fase in de
drugscarrière, is aan elke respondent gevraagd of hij/zij in de voorafgaande week in
contact was getreden met hulpverleners. Bij een bevestigend antwoord werd tevens
geïnformeerd naar de aard van dat contact en de instelling waar het had plaatsge-
vonden.

ad 5. Aanhoudingen door de politie
Een aanhouding door de politie vindt direct zijn weerslag op het economische ge-
drag wanneer de betrokken persoon voor een zekere tijd wordt ingesloten. De ge-
bruiker kan gedurende die tijd nl. geen inkomsten verwerven, laat staan besteden.
Ook het opgelegd krijgen van een straatverbod of de inbeslagneming van drugs kan
gevolgen hebben voor het economische gedrag. In het eerste geval dient de gebrui-
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ker de plaats te vermijden waar hij/zij de meeste inkomsten verwerft, terwijl in het
laatste geval de verloren gegane drugs (wellicht) moeten worden gesubstitueerd.

Indien de respondenten melding maakten van een aanhouding door de politie,
werd doorgevraagd naar de reden van deze aanhouding en de afhandeling ervan.
Een speciale vraag was ingelast omtrent de duur van een eventuele insluiting c.q.
inverzekeringstelling en de plaats (politiebureau, huis van bewaring, enz.) waar die
had plaatsgevonden.

Kwartaalinterviews

Tijdens de kwartaalinterviews werd behalve van de standaardvragenlijst gebruikge-
maakt van de `intake'-lijst. Ontwikkelingen op uitkerings-, huisvestings- en werk-
terrein werden op deze manier gemakkelijk geregistreerd. Tevens werd ten aanzien
van de verstrekking van methadon nagegaan of respondenten nog gebruikmaakten
van dezelfde modaliteit. Aan elke respondent werd bovendien gevraagd aan te ge-
ven of hij/zij in de tussenliggende periode langer dan één week uit Amsterdam was
weggeweest. Was dit het geval, dan diende de respondent zich te buigen over een
viertal extra vragen. Deze behelsden de verblijfplaats, de duur van de afwezigheid,
de reden van de afwezigheid en de hoeveelheid geconsumeerde drugs (in termen
van meer, minder of gelijk aan de hoeveelheid in Amsterdam). De rationale achter
de formulering van deze extra vragen was in de eerste plaats gelegen in de afbake-
ning van het onderzoek tot de regelmatige opiaatgebruikers in Amsterdam. Daaren-
boven heeft het verblijf van een respondent in een geïnstitutionaliseerde setting bui-
ten de maatschappij, zoals een ziekenhuis, afkickcentrum of penitentiaire inrichting,
gevolgen voor zijn/haar economische gedrag. De gebruikelijke inkomsten-, uitga-
ven- en gebruikspatronen kunnen dan immers niet meer aan de dag worden gelegd.

Levensgeschiedenisinterviews

Uit de levensgeschiedenisinterviews is een aantal gegevens kwantitatief verwerkt.
Aparte variabelen zijn aangemaakt voor achtereenvolgens:
- de gezinssituatie;
- de sociaal-economische status van het gezin waarin men is opgegroeid;
- een eventuele kindertehuisachtergrond;
- de laatst gevolgde opleiding;
- de laatst afgeronde opleiding;
- de leeftijd waarop de eerste criminele activiteiten werden ontplooid;
- de leeftijd waaop het eerste justitiële contact plaatsvond;
- de leeftijd waarop voor het eerst drugs gebruikt werden (uitgesplitst naar canna-

bis, speed/trips, opiaten en psychofarmaca);
- de leeftijd waarop men naar Amsterdam gekomen was.

Tevens is op basis van informatie uit het levensgeschiedenisinterview door de veld-
werkers een statistisch verwerkbaar criminaliteitsprofiel van al hun respondenten
getekend en is speciale aandacht besteed aan de prostitutie-activiteiten en de ver-
spreiding van het HIV-virus (aids) binnen de onderzoeksgroep.
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De kwantitatieve data
De kwantitatieve gegevens bestaan voornamelijk uit gecodeerde antwoorden op vra-
gen uit de (zeven) gestandaardiseerde vragenlijsten. Daarnaast werd in het codeboek
een aantal variabelen aangemaakt voor uit het levensgeschiedenisinterview afkomsti-
ge achtergrondgegevens.

Alle bovengenoemde gegevens zijn zowel verwerkt als geanalyseerd met behulp
van het zgn. Statistical Package for the Social Sciences. Bij de keuze voor bepaalde
analysemethoden werd gepoogd zo dicht.mogelijk bij de oorspronkelijke gegevens
te blijven. Waar twee methoden voor gebruik geschikt leken, werd vrijwel altijd ge-
kozen voor die methode die niet alleen de minste restricties stelde aan het-beschik-
bare materiaal, maar ook de minste technische ingrepen vereiste. De methoden lo-
pen uiteen van simpele rechttoe-rechtaan-kruistabellen tot complexer methoden als
principale componentenanalyse en multipele regressie-analyse. Waar getoetst werd,
zijn de geëigende toetsen gebruikt.

De informatie omtrent druggebruik, inkomsten en uitgaven werd per dag gere-
gistreerd. Om de analyse te vereenvoudigen en het materiaal inzichtelijker te maken
is zoveel mogelijk overgegaan tot het aggregeren van gegevens tot één week of één
maand. Wat de laatste aggregatie betreft, is de volgende berekeningswijze gevolgd:
de eerste drie interviewweken zijn omgerekend naar een tijdspanne van een maand.
Eerst werd nagegaan of er grote verschillen per respondent tussen de drie inter-
views bestonden en toen dat niet het geval bleek te zijn, werden de geaccumuleerde
gegevens over drie weken geëxtrapoleerd naar een periode van een maand door
middel van de vermenigvuldigingsfactor ((365:12):21=)1,45. De maandgegevens
hebben overigens betrekking op 148 respondenten. Twee respondenten voltooiden
de eerste interviewcyclus niet.

Door uit te gaan van een maand krijgen we niet alleen de beschikking over een
handige rekeneenheid; ook de gevoeligheid voor extreme waarden wordt verkleind.

Met betrekking tot een aantal onderwerpen is naar de ontwikkelingen in de tijd
gekeken. De panelstudie als design van een onderzoek maakt het mogelijk de deel-
nemers aan het onderzoek als hun eigen controlegroep te laten fungeren: voor één
persoon wordt het namelijk mogelijk om bijvoorbeeld in de tijd verschillende con-
sumptieniveaus te relateren aan bepaalde patronen van inkomensverwerving.

De kwalitatieve data
Van 136 respondenten is een uitgeschreven levensgeschiedenisinterview beschik-
baar. Met behulp van het computerprogramma `Kwalitan' (Vincent Peters, Univer-
siteit van Nijmegen) zijn al deze protocollen gereedgemaakt voor gecomputeriseerde
verwerking. Elk protocol werd ingedeeld in een aantal `scènes'. Hieraan werd een
aantal trefwoorden toegekend dat de inhoud van de 'scène' rudimentair karakteri-
seerde. Hetzelfde programma maakt het mogelijk om uit alle scènes alleen die te
selecteren die voldoen aan de trefwoorden die op dat moment van belang zijn voor
de analyse. Kwalitan is dus meer een selecteerprogramma dan een analyseprogram-
ma. De analyse en interpretatie werd door de onderzoekers zelf gedaan.
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P.H. van der Laan; A.A.M. Essers

100. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

101. Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie. Evaluatie-
onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en
Eindhoven
drs. M. I. Zeilstra; drs. H. G. van Andel

102. Over regels en appèl. De conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
mr. H.R. Schimmel; dr. G.J. Veerman

103. Misdaadondernemingen. Ondernemende misdadigers in Nederland
dr. P.C. van Duyne; drs. R.F. Kouwenberg; mr. G. Romeijn

104. Werken met mensen. Een onderzoek naar werksituatie en functioneren van
penitentiair inrichtingswerkers
drs. M.M. Kommer

1991

105. Initiation and continuation of a criminal career. Who are the most active and
dangerous offenders in the Netherlands?
C.R. Block; C. van der Werff

106. Politie en milieuwethandhaving
drs. E.A.I. M. van den Berg; drs. W. Waelen

107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minder-
heden II
dr. M. Junger; drs. W. Polder

108. Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatie-onderzoek van een
grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van
voorlichting
mr. drs. R.F.A. van den Bedem; m.m.v. E. C. van den Heuvel, H. Schelling,
A. Schiewold

109. Criminaliteitspreventie onder allochtonen. Evaluatie van een project voor
Marokkaanse jongeren
drs. G.J. Terlouw; mm v. drs. G. Susanne

110. Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad
dr. C. van der Werff, dr. M. W. Bol; m. m. v. B.J. W. Docter-Schamhardt

111. Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij
Faillissement
mr. drs. C. Cozijn
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112. Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de effectmeting
drs. E. C. Spaans; drs. L. Doornhein

113. Vuurwapencriminaliteit in het vizier. Een onderzoek bij politie en justitie
drs. M. Kruissink,• m.m.v. drs. R.F. Kouwenberg

114. Prejop. Een preventieproject voor jongeren met politiecontacten in Amsterdam
drs. L. Boendermaker,• drs. S.M. Schneider

115. De economie van het drugsbestaan. Criminaliteit als expressie van levensstijl
en loopbaan
drs. M. Grapendaal; drs. Ed. Leuw; mr. drs. J.M. Nelen
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