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A. SOCIAAL POLITIEKE, FILOSOFISCHE ARCUMENTEN 

1. Kwaliteitscontrole 

overheid de prijs beheersen door belasting te heffen, 

lb. Kwaliteitscontrole is zeer moeilijk 

(3) vindt dat het moeilijk en voorlopig onmogelijk is 

experimentele gegevens te verkrijgen. Een reëel bezwa 

■•■ 

1.„1.71 

la.  Kwaliteitscontrole is  mogelijk  

In zijn boek: " Marihuana, The New Prohnition ", spreekt Kaplan (1)' 

zijn voorkeur uit voor een "vergunningenstelsel", waarbij marihuana, 

zoals nu bij alcohol plaatsvindt, zou worden verkocht door handelaren 

met een vergunning. Als voordeel hiervan ziet hij dat een dergelijk' 1  

systeem normen kan opleggen voor zuiverheid en sterkte, bijvoorbeeld 

dat alle marihuana die verkocht wordt tussen de 1 percent en de 1,25 

percent delta-1 Tetrahydrocannabinol moet bevatten. Bovendien kan de 

en de opbrengst 

van deze belastinggelden aanwenden om het drugprobleeM in het algemeen 

te bestrijden. 

Vele onderzoekers zijn van mening dat de kwaliteitscontrole nog zeer 

moeilijk is en dat het gehalte aan werkzame bestanddelen van hennep-

produkten niet te bepalen is. Zeegers (2) merkt hierover op dat de 

onzekerheid op het gebied van de dosering bijvoorbeeld, een grote 

handicap voor een eventuele legale handel blijft. Welke stoffen er bij 

verbranding ontstaan en welke produkten er uit deze stoffen weer 

in het lichaam worden gevormd is nog grotendeels duister. Ook van Praag 

betrouwbare 

r vindt hij ook 

dat het niet mogelijk is gecontroleerde en gestandaardiseerde hennep.. 

produkten te maken. Volgens Noach (4) schiet onze kennis van de :relatie 

tussen dosis en effect van hennepprodukten bij de mens nog schromelijk 

tekort. Zo zegt hij dat onderzoekingen zoals bijvoorbeeld de door 

Cohen verrichte psychologische proeven, vanuit farmacologisch gezichts-

punt slechts geringe waarde hebben omdat niet bekend is welke doseringen 

werden toegepast. Ook zijn er weinig inlichtingen over spreiding in 

individuele gevoeligheid voor de cannabinolen : berust de "bad trip" 

bijvoorbeeld op overdosering of cp overgevoeligheid? 
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De kennis omtrent de chemie van de werkzame bestanddelen is, naar de 

mening van Noach ook nog in hoge mate deficiënt. Pas sinds drie jaar 

staat de nauwkeurige chemische formule van het sterkst werkzame ingre-

diënt, tetrahydrocannabinol (THC) vast.. Weinig is bekend of er naaa:t 

THC in de hennepprodukten andere werkzame stoffen een bijdrage vare, 

betekenis leveren, terwijl nog minder bekend is over de mogelijke inter-

acties van zulke werkingen. Bovendien is het nog zeer moeilijk werk-

zame cannabinolen kwantitatief chemisch aan te tonen. Hiermede verValt 

de basis aan voorstellen om hennepprodukten; bijvoorbeeld marihuana- . 

sigaretten, onder toezicht van de Warenwet te stellen omdat adequat'O 

kwaliteitscontrole, in casu gehaltebepalingen, nog niet mogelijk zijn 

waardoor het gevaar blijft bestaan, dat er al of niet per abuis, een 

hoogwaardig produkt in omloop wordt gebracht, dat een kwasi-epidegsche 

acute vergiftiging tot gevolg heeft, aldus Noach. . 

De Amerikaanse onderzoeker Hollister (5), die expert genoemd wordt op 

het terrein van de chemie, toonde onlangs aan dat een internationaal 

aanvaard standaardpreparaat van marihuana niet alleen geen werkzame 

substantie bevat, maar dat er zelfs geen (5énstemmigheid over het aantal 

werkzame stoffen in de hennepplant bestaat. Hij zegt hierover dat, 

hoewel THC zeker de voornaamste bijdrage tot het begeerde effect levert, 

het geensztles is uitgesloten dat er ook andere stoffen met een eigen 

werking in de gangbare produkten voorkomen. 

Controle op ebruikieveneenli'k. 

Varenne (6) beweert eveneens dat het voorlopig nog onmogelijk is canna-

bis in het bloed te detecteren. In tegenstelling tot alcohol, zegt hij, 

veroorzaken lichte gevallen van intoxicatie door hennep weinig uiterlijke 

symptomen, zodat het voor eenceventueel verbaliserende politieman moeilijk 

is die toestand te vermoeden. De praktische controlemoeilijkheden zouden 

volgens Varenne onoverkómelijk zijn. Het lijkt hem verstandiger de 

konsumptie van cannabis eenvoudigweg niet te legaliseren. Volgens dr. 

J. Fokkens, Hoofd van de Unit Farmaceutisch Toxicologisch Onderzoek van 

het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid, wordt hij het onderzoek naar. 

de werking en aantoning van cannabis (hasj en zijn bIstanddelen) onder- 
] meer aandacht gegeven aan de gehaltebepaling van deze bestanddelen in 

bloed en/of urine. Dit onderzoek is uitermate gecompliceerd, vooral door-

dat de bestanddelen van cannabis na opname snel uit het bloed verdwijnen. 

Voor het aantonen van het gebruik van cannabis is het dan ook noodzakelijk 
[ om een bepalingsmethode te ontwikkelen waarbij nog zeer kleine hoeveel- 

heden van deze bestanddelen (miljoenste delen van e4 miligram) kunnen 

worden aangetoond. Voor dit werk wordt gebruik gemaakt van kostbare 

apparatuur die alleen bediend kan worden door personen die een lang- 

durige en doelgerichte opleiding hebben gehad. 
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2. Vergelijking met andere stimulerende middelen 

2a. Alcohol, tabak en d£aereli'kezi'n‘ n 

onschadelijk 

worden teneinde hetzelfde effect te krijgen en waarbij 

In Amerika bestaat een vereniging, LEMAR, genoemd naar de eerste 

letters van haar slagzin negalize Marihuana", onder leiding van de 1.2 

beat-dichter Alan Ginsberg. Een thema van de beweging luidt: 

"if we can have alcohol, why not marihuana ?" 

Hoewel het eerste produkt een verslaving veroorzaakt die vaak veel 

ergere afhankelijkheid met zich meebrengt dan het tweede; zijn de mening-

en over dit standpunt nogal verschillend volgens Varenine (6). 

Van Ree (7) is van mening dat legalisering en decriminalisering gerecht- 
' vaardigd is onder andere omdat een groot deel van de drugs, ook hard 

drugs zoals alcohol, "vrij" zijn en er derhalve sprake is van discrimina-

tie, die leidt tot nutteloze conflicten tussen druggebruikers onderling 

bijvoorbeeld alcohol- en koffiegebruikers tegenover opium-en marihuana-

gebruikers. (Onder hard drugs verstaat van Ree alle drugs die duidelijke 

lichamelijke gewenning geven, zodat er steeds meer van genomen moet 

bij staken van het 

gebruik onthoudingsverschijnselen optreden.). Bovendien zijn er talloze 

zeer werkzame stoffen niet onder de opiumwet te brengen, die toch reeds 

veel als drugs misbruikt worden, zoals vele huishoudelijke sprays, plastic 

lijm, benzine, vlekkenwaters, nootmuskaat etc. Door har inconsequenties 

en onuitvoerbaarheid ondergraaft volgens hem de wet hierdoor zichzelfv 

De Coornhert Liga (bijlage) gaat van de opvatting uit dat drugs met 

aanvaardbare risico's door de wet niet andere tegemoet moeten worden 	. 

getreden dan andere, volledig geaccepteerde genotmiddelen en dat gebruik 

en handel van deze drugs volledig buiten het kader van! de strafwet 

dienen te worden gehouden. Ook de Raad voor de Jeugdming (bijlage) vindt 

dat het verantwoorde gebruik van en de handel in drugs met aanvaardbare 

risico's in beginsel moet worden vrijgelaten, zoals dit het geval is bij 

tabak, alcohol en koffie. 

De Amerikaanse National Commission on Marihuana and Drug Abuse (8) .  

is zelfs van mening dat de overheid meer aandacht moet gaan besteden . 

aan het alcohol en heroïne probleem. Zij vindt dat matige aandacht 

voor amfetaminen, barbituraten, hallucinogenen en cocaïne op zijn 

plaats is en dat het gebruik van marihuana en mindr jan belangzijne 

kalmeringsmiddelen op het moment weinig sociale zorg geven. In 1972 
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stelde de Commissie reeds voor om het privé gebruik van marihuana 

te decriminaliseren. 

Op grond van zekere overeenkomsten met alcohol kan men volgens 

in 't Veld (9) éénzelfde oplossing kiezen voor de alcoholhoudende 

dranken: het gebruik vrij, maar de handel gebonden aan een ver-

gunningen-stelsel. Want een overheid die het alcoholgebruik tolereert, 

staat volgens de auteur, niet sterk als zij krachtdadig optreedt tegen 
I 

het gebruik van hennepprodukten. 

Ook in het rapport "Touwtrekken om hennep" (10) van een werkgroep 

uit de Adviesraad van de dr. Abraham Kuyperstichting, wordt het , -9 
aanbevolen soft drugs op één lijn te stellen met alcohol en tabak. 

Het beleid inzake cannabisprodukten wil men liberaliseren, wat niet 

inhoudt dat men het gebruik zonder meer vrij wil geven. Men stelt 

een proeftijd voor, waarbij met betrekking tot de toelvering van 

cannabis sprake is van een staatsmonopolie. 

De staat zou dan op bepaalde verkooppunten in het land, cannabis van 

goede kwaliteit in bepaalde hoeveelheden gebonden aan een maximum en 

tegen betaalbare prijzen kunnen verkopen. Op deze wijze kan volgens 

de werkgroep tevens de commercialisering van het cannabis-aanbod werden 

uitgesloten. 

2b. Alcohol kan tot  agressie leidendruebruil_as Aressie 

kan positief gerécht worden, apathie niet. 

Hierover zegt Varenne (6) onder '  meer dat het geleidelijk verminderen van 

het zedelijk gevoel, waarmee noch de maatschappij noch het individu 

zelf gediend is, een argument temeer is tegen legalisering van 	. 

marihuanagebruik. De hennepgebruiker geraakt uiteindel lijk zodanig 

ingesteld op zijn-roesgift dat hij talrijke zaken, in len rondom zich, 

verwaarloost. Het verkrijgen en het consumeren van cannabis vergt 

volgens Varenne, tijd en inspanning die op veel produktiever en nuttiger ! 

wijze hadden kunnen worden aangewend:. You become a drug bum (men wordt 

een "gedrogeerde nietsnut"). Verder stipt hij aan dat langdurig gebruik 

van cannabis met hoog gehalte aan aktieve bestanddelen tevens kan leiden ; 

tot intellektueel verval (dementie) om niet te spreken van de kwalijke 

• lichamelijke gevolgen. Wat betreft het standpunt van de beweging ' 

"Legalize Marihuana" zegt hij dat zij in feite niets anders trachten 

te doen dan een nieuw verslavingsmiddel te doen aanvaarden. Het resultaat : 

- hiervan zou alleen zijn een verdubbeling van het nu re leds toegebrachte 



(en officiëel toegestane !) leed. Hij vraagt zich af waar het zou 

eindigen indien men marihuana toelaat en daarna misschien andere 

middelen. Volgens Vare/Ine zou het medisch-sociaal meer verantwoord xi 

zijn uit de bestaanbare, aanvechtbare toestand inzake alcohol, 

de slagzin te putten: " indien we geen marihuana mogen gebruiken, • 

waarom dan alcohol ?" 

l_Eigen verantwoordelijkheid 

3a. Men moet zelf beslissen wat men wil riskeren  

Ten aanzien van het gebruik van verdovende middelen is de werkgroep 

van het rapport "Ruimte in het Drugbeleid" (11) van mening dat de 

individuele vrijheid en verantwoordelijkheid centraal Idient te staan. 

Wel vindt men hot belangrijk dat men genoeg kennis heeft van de voor-

en nadelen van het gebruik van diverse middelen, teneinde een verant- 

woorde keus te kunnen maken. Goede voorlichting is dan van groot belang. 

Dat het hoofdprobleem van de gebruiker van drugs met onaanvaardbare 

risico's niet zijn verslaafdheid aan een bepaalde drug is, maar veeleer 

• de samenleving rondom hem,is de opvatting van Release (bijlage). 

Deze alternatieve hulpverleningsorganisatie vindt dat de samenleving 

een probleem maakt van het feit dat de druggebruiker zich anders 

wenst te gedragen. Wat dit betreft wordt gesteld dat een ieder vrij moet 

zijn in zijn handelen zolang hij maar geen schade berokkent aan zijn 

omgeving. Om deze reden stelt men legalisering van de cannabisprodukten 
. 	I voor. Volgens de Bond voor Vrijheidsrechten (bijlage) dient men het 

drugvraagstuk primair te banaderen vanuit de optiek van de vrijheid van 

elk individu om te handelen zoals hem goed dunkt. Er zijn verschillende 

vormen van risico-dragende vrijetijdsbesteding op te sommen. Dit 

uitgangspunt werd in de volgende omschrijving toegespitst: elk individu 

heeft de vrijheid zichzelf leed toe te brengen of te laten toebrengen. 

De Bond stelt derhalve voor het gebruik van alle drugs te depenaliseren 

en tot decriminalisering van drugs met aanvaardbare ri 

gaan. 

- 5- 

sico's over te 
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3b. InVlatll_gebruiker op anderen. Verantwoordplijkheid overheid. 

Meyring (12) is van mening dat het fundamenteel onjuist is dat de 

individuele vrijheid losgekoppeld wordt van de gemeensj,chap waarin wij leven 
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De totale vrijheid is irrëel en onmenselijk. Dit betekent dat de t 

levensopvatting waarbij men zichzelf of anderen schadelberokkent of 

kan berokkenen afgewezen wordt. 

In zijn beschouwing over het overheidsoptreden inzake Cannabisprodukten 

en verdovende middelen, gaat Meyring uit van de stelling van Oldeidorff. 

( De psychologie van het sociale leven, Utrecht 1953), die zegt dat' 

persoon en omgeving als een levenseenheid zijn te beschouwen en dat 'cle 

lotgevallen van de enkeling- ook de volstrekt persoonlijke - in stei'ke 

mate het lot van zijn medemensen beinvloedt. De auteur is de mening 

toegedaan dat de overheid, als representant van de gemeenschap, verplicht 

is een dermate actief beleid te voeren dat maatregelen 

worden om te voorkomen dat een keuze wordt gedaan, die 

gebruikers zelf of anderen schade toebrengt of toe kan 

overheid dient zich ten opzichte van handel en gebruik 

(7'1 

genomen kunnéfi 

de aanstaande 

brengen. De 

afkeurend op te 

stellen. De handel moet als misdrijf aangemerkt blijven, omdat de 

onzekerheid ten aanzien van de werking van deze middelen op korte en lange 

termijn, onvoldoende steun biedt voor een tolerantere overheidshouding. 

Door een wijziging in de kwalificatie van de illegale liandel ( van misdrijf 

naar overtreding) zou de overheid de indruk wekken, dat de huidige opvat- , 

tingen ten aanzien van deze risico's niet door haar gedeeld worden. 

Bij het afwegen van de voor- en nadelen van een eventuele regeling van 

een legaal aanbod van hennepprodukten, wordt, vooral op grond van het 

ontstaan van nog onvoorzienbare risico's, als gevolg vin een snelle 

verspreiding van het gebruik in alle lagen van de bevolking, dit systeem 

door de Commissie-Baan (13) niet aanbevolen. Ook in de nota van de 

Stichting Geestelijke Volksgezondheid wordt voorgesteld de produktie 

en distributie van cannabisprodukten als overtreding te kwalificeren, 

temeer daar dan voorkomen wordt dat deze middelen word en gecommerciali-

seerd en dat via reclame de omzet zou worden gestimuleerd, terwijl ook 

kwaliteitscontrole nog niet mogelijk is. Meyring sluit zich bij deze 

laatste opvatting aan, waarin gewezen wordt op het gevaar van commercia-

lisering indien de handel en de produktie zon worden 4rijgegeven. 
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B. CRIMINOLOGISCHE  ARGUM3NTEN  

1. De overgang van lichtere naar zwaag2221.122111._ 

la. Minder  ku1251_2122 1ns  aan hard druss. "Steppin ig-Stone"  

• theorie,. niet bewezen. 

r.„.) 

De werkgroep Drugs Drente (Geerlings 14) is van mening dat de illegaliteit, 

van het druggebruik en de onmogelijkheid de opiumwet te handhaven, het 

overstappen naar andere middelen bevorderen. Voor drugs moet men naar 

de underground, waar niet zo sterk verschil wordt gemaakt tussen hard 

en soft drugs, dezelfde illegale handelaar die soft drilgs verkoopt heeft 

ook vaak hard drugs. Door de soms grote inbeslagnemingen van partijen 

soft drugs ontstaat bijvoorbeeld een markttekort hiervan, zodat volgens 

de werkgroep vrij grote groepen maar eens hard drugs gaarl proberen. 

Bovendien werkt de illegaliteit van het gebruik neg wel eens negatief 

omdat niet ontspannen gebruiken soms tot angst-of paniekgevoelens kan 

leiden. 

Volgens de wekgroep van de Stichting Algemeen Centraal Bureau van de 

Geestelijke Volksgezondheid (10) is de voornaamste ooraak van de esca-

latie naar andere stoffen, dat de cannabisprodukten zijn ondergebracht 

in de Opiumwet Stigmatisering en strafrechtelijke vervá_ging van de 

gebruiker bevorderen dat hij terechtkomt in een subcultuur, waarbij 

het druggebruik toeneemt en de kansen afnemen om de drillggebruiker 

die daaraan behoefte heeft, adekwate hulp te verlenen. Ook de Werkgroep 

Drugs Drente laat zich in deze geest uit over de problemen die bij de 

hulpverlening optreden. Reacties van de hulpverlener in de geest van 

"dit is je straf" zijn weinig meer dan uitingen van intolerantie, maar 

komen voor. 

Bij de strafrechtelijke sanctionering die alle middelen in haar straf- 
' bepalingen , op een hoop gooit, zodat de omgang met hennepprodukten ( waar- 

van 	de schadelijkheid naar veler mening dubieus g+emd wordt) 

op gelijke wijze strafbaar is als de omgang met de dodelijk-gevaarlijke 

hero2ne, is volgens Jonkers (15) iedere evenredigheid zoek. Een gevolg 

hiervan is dat de verhandeling en gedeeltelijk ook het gebruik zich 

afspeelt in criminele subculturen, waar ook.hard drugs tot het normale 

gedragspatroon behoren. Gaat een soft drugs gebruiker over op hard drugs 

dan vindt dit niet allereerst Zijn oorzaak in de aard 11-an de drug maar in 

het feit dat de gebruiker welhaast noodzakelijk in contact komt met de 

wereld der hard drugs. 

Jonkers stelt onder meer om deze redenen voor het gebruik en bezit, als-

mede de niet-beroepsmatige verkoop van soft drugs door de wet op het 
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moet er verband gelegd worden marihuana-herolne lijkt 

relevant- hashish-LSD of hashish-amfetamine geldt meer 

van de V.S. en West Europa en dan is er nog de vraag w 

doen die drie of meer stoffen gebruiken; b. Hoe moeten 

niveau van zogenaamde overtredingen ta brengen. Hierop staat in principe 

alleen een geldboete. 

Juist het justitiële optreden bevordert het gebruik van hard drugs,w 

immers door marihuana en hasjiesj in de illegale hoek -L drijven door' 

zware straffen, zal men de drughandelaren die In heroïne handelen, een 

kans geven. (Van der Meulen (16)) Het is voor de marihuanagebruiker In 

een periode waarin men moeilijk aan marihuana kan komen tengevolge van 

repressieve maatregelen, eenvoudig om een hard-drug handelaar tegen het 

lijf te lopen, met alle gevolgen vandien. 

Het contact met de handelaar in hard drugs wordt ook door Mulder (17.) 

omschreven als hij opmerkt dat de handelaar vaak de stof eerst gratis 	• 

ter beschikking stelt, om daarna wanneer een afhankelijkheid van het 

middel is ontstaan de financiële duimschroef aan te dritaien. Door de 

wettelijke verbodsbepalingen is een illegale markt voor de genoemde 

stoffen ontstaan waarop grote winsten zijn te behalen. Als redenen voor 

het gebruiken noemt Mulder nieuwsgierigheid, de behoefte zich te 

cOnformeren aan de gedragscode van leeftijdgenoten samen met de wetenschap, 

, iets te doen wat verboden is. 	 • 

Ook Laurie (18) - is van mening dat een groot deel van de moeilijkheden 

rondom het cannabisgebruik wordt veroorzaakt door de illegaliteit van het 

middel. Een effect hiervan is volgens de auteur de groei van een "pot" 

gebruikende subcultuur, waarbinnen de potentiEle verslaafde dichter bij 

de hard drugs komt. Bovendien noemt hij nog als nadelig effect dat het 

bij vele jongeren het ontzag voor de overige verboden drugs aantast. 

Zij hebben immers zelf marihuana gebruikt en aan den.liáve ondervonden 

hoe onschadelijke het middel is. 

Cohen (19) formuleert de "stepping-stone" theorie, als de neiging van een 

individu om het niet bij het gebruik van 4én clandestiene drug te laten, 

maar verder te experimenteren met andere middelen. De "stepping-stone" 

theorie is echter slechts relevant wanneer er in een land twee of meer 

stoffen op clandestiene wijze gebruikt worden. Immers dan bestaat de 

mogelijkheid om van de ene stof op de andere over te stappen. Men kan 

volgens Cohen geen enkelvoudige relatie leggen tussen een bepaalde drug 

en zijn gebruiker of tussen het gebruik van de ene stof en de andere. 

Teveel interveniërende variabelen spelen een rol: a. tilssen welke stoffen 

nauwelijks meer 

voor sommige delen 

t met mensen te 

we het "verband" 

definiëren? Een causaal verband is moeilijk te verdedigen. Dit zou 

betekenen dat praktisch alle gebruikers van stof A overgaan op stof B. 
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Dergelijke causale verbanden zijn bij het druggebruik vblgens de 
I 

auteur onbekend. Mensen gaan niet alleen de meest verschillende 

drugs gebruiken, maar houden even zo vrolijk weer met het gebruik opi- ,  
ez) 

I 	 (- 
of beperken zich tot een uiterst infrequent gebruik. Hij legt de 

I 
nadruk op de invloeden van de druggebruikende subcultuur. 

k 	 ,..., 
Frenkel (20) ziet oo k geen causale relatie. Hij noemt In dit verband:1  

de stelling van de forensische psychiater Goudsmit, in /zijn proefschrift 

"Psychiatrie en Reclassering"(1967),dat aan het hennepgebruik het gevaar 

voor overgaan op "hard drugs" inherent is. "Eán van de /rchadelijke 

gevolgen van het gebruik van marihuana is dat de weg gebaand kan worden 
I tot het gebruik van zwaarder werkzame psychodysleptica en opiaten. W 
1 

Volgens Frenkel lijkt het feit dat de hennep reeds aanstonds wordt 

verlaten voor opiumderivaten en het feit dat later psychotische ver-

schijnselen spohtaan recidiveren, bepaald geen aanwijzilg dat de hennep 

hierbij een causale factor is. Zelfs het opiumderivaat - t an volgens hem 

hoogstens als precipiterende en niet als causale factor voor de psy-

chotische toestand worden aangemerkt. De stelling van Goudsmit zou men 

moeten herformuleren in die zin, dat het roken van marihuana een symptoom 

kan zijn voor het bestaan van een dispositie tot verslaving of andere 

ongunstige factoren van psychosociale aard. 
1 

De Vaal noemt-in zijn boek "Modern Medisch Advies" volgrs Kok (20 . 

enkele conclusies van een commissie van de Medical Society van de County 

of New York. Deze conclusies werden gepubliceerd in een 

New York Medicine en luiden als volgt: 1. marihuana is 

middel, maar een zwak hallucinogene stof. 2. er is geen 

?artikel in de 

een verdovend 

relatie tussen 

misdadigheid en gebruik - van marihuana. 3. er is geen sptake van dat via 
I marihuana het gebruik van middelen als heroIne en cocaïne zou worden 

gestimuleerd of in stand gehouden, een dergelijke relatie is niet aan- 
, 

• toonbaar. 

Ook in het rapport van de Commissie Baan (13) wordt de klassieke 

"etepping stone" 112;.pothese afgewezen. (direct causaal verband tussen 
I het gebruik van hennepprodukten, op grond van farmacologische eigenschappen 
I van de werkzame hennepbestanddelen, en de behoefte op ardere, sterker 

werkende middelen over te gaan) Het statistisch verband tussen het gebruik 

van cannabisprodukten en andere drugs kan volgens de werkgroep zeer wel 

worden verklaard door het aannemen van een hierbij werkzame variabele, een 

of meer predisponerende factoren in de gebruiker zelf 4of) een inter-

veniërende variabele in dit geval via een druggebruikende subcultuur. 

De schadelijkheid is dicutabel, de persoonlijkheid is een medebepalende 

factor. 	 . 
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Een. door Wolfson en Louria (22) samengesteld overzicht van de literuur 

met betrekking tot de kwestie van escalatie van marihuana naar gevaarlijker 

drugs leidt tot de conclusie dat hoewel het begrip escllatie waardevol 

schijnt, de marihuana slechts een stap in een doorlopend verband is dfat 

begint bij het gedrag van de ouders. De meerderheid vanl de marihuana 

gebruikers escaleren niet. 

Ook in een overzicht dat gebaseerd is op het in 1971 verschenen rapnort 

van de WHO Scientific Group on the Use of Cannabis (Drug Dependence,2e jrg, 

nr. 1, 1974. nr. 57) wordt opgemerkt dat, hoewel vaak beweerd wordt dat 

het gebruik van marihuana toegankelijker maakt voor het gebruik van : îéromne, 

het merendeel van de gebruikers niet op opiaten overgaat. Wel ontwikkelen 

regelmatige gebruikers een psychologische afhankelijkhe 

De Indian Hemp Commission (23) concludeerde hetzelfde a1 in haar rapport 

van 1894, namelijk dat er geen bewijs was dat marihuana 

is voor het gebruik van opiaten. Wel werd gevreesd dat, 

van marihuana bij de wet verboden werd, verwacht kon worden dat een 

belangrijk deel van de gebruikers naar schadelijker middelen zou overgaan:: 

alcohol was één der middelen die door de Commissie werden genoemd. 

Brill 	men:-.t in dit verband op dat de Indiase regering bezig is om, 

het gebruik atrafbaar te stellen. 

112.12.2t21221..a.  Stone  " theorie bewezen. Wie toegeeft aan] de behoefte van 
een kiek wil ook een ander middel proberen, en grijpt dan veelal naar  

• .52112.11.71er dr  

Id. 

een stepping stone 

als het gebruik 

Dat na korte tijd steeds meer hasjiesj gebruikers naar kombinatiea met 

sterkere middelen grijpen, omdat de wens naar meer effekt steeds groter 

wordt, is volgens Abeln(24) onder andere door Kielholz gesteld. Vele 

jeugdigen gaan zelfs helemaal op dergelijke sterke middélen over. In een 

onderzoek in Frankfurt am Main bleek dat van 165 hasji+rokers er na één 

jaar niet minder dan 157 op sterkere, gevaarlijke middelen overgestapt 

waren. Het is ook daarom zo belangrijk om cp deze "steping-stone" 

funktie van hasjiesj te wijzen, omdat, naar het oordeel van deskundige 

psychiaters, de genezingsperspectieven in deze gevallen zo gering zijn. 

Niet minder dan 98% recidiveert weer vroeger of later. 

Niemand heeft, volgens Varenne (6) ooit beweerd dat het roken van hennep 

onvermijdelijk moet leiden tot het gebruik van meer aktieve hallucinogenen 

zoals LSD-25 of van sterkere toxicomanogenensubstanties zoals heroIne. 

De werkelijkheid bewijst echter dat die overgang niet zo zeldzaam is. 

Het roken van marihuana is voor de jeugd meest21 het eerste kontakt, met 

een, van een waas van geheimzinnigheid omgeven roesmiddel; de kans is 

reëel dat hierdoor een lust ontstaat naar bedwelmingstopstanden en naar 
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roesgiften die nog grotere en betere sensaties teweegbrengen. 

Gewoonlijk grijpt men dan naar substanties die men ter beschikking heeft. 

Dat marihuanagebruik niet direct tot heroinegebruik leidt, maar weleen 

grote rol speelt bij het gaan gebruiken van andere kraehtiger drugs - 
.1 

in het bijzonder LDS, wordt door .  Chapple (19) opgemerkt. Hij laat .een aan- 
- 1 

tal "verslaafden'. aan het. woord:zes gingen ,herölne'gebruikew op het ~ment 

dat ze geen hasjiesj konden vinden, vier werden niet jer zo "high".. 

van - hasjiesj en gingen daarom heroine proberen, terwijl er een paar 0  

anderen bekenden dat hasjiesj hun morele waarden had aangetast. 

Ook.  Harms,. is volgens Cohen (19) van mening dat hasjiesj de gebru4r 

hiervan niet meer bevredigt zodat hij gaat zoeken naar grotere sensaties. 

Daarnaast noemt hij ook het verlangen te provoceren. Soms zit er opium. in 

de hasjiesj waardoor verslaving aan het eerste kan optreden.. 

Dat echter het illegale druggebruik zich veelal niet tot één middel 

beperkt, blijkt ook uit een onderzoek van Buikhuisen en Timmerman(25) . 

nada- druggebruik onder middelbareEnbolieren • Het bleekl  dat,lij de 

scholieren die soft drugs of alleen hard drugs gebruiken de "kleine" , 

gebruikers weliswaar veruit in de meerderheid zijn, maar dat bij de 

mensen die zowel soft drugs als hard drugs gebruiken de frequente 

gebruikers in de meerderheid zijn. Bij het vaststellen van het gebruikers-

patroon dient men dan ook rekening te houden met de gebruikersfrequentie. 

Het blijkt namelijk dat van de meer geregelde gebruikes ( meer dan 20x 

iets gebruikt) rond 60% zowel marihuana of hasjiesj al 

Ook Cohen heeft dit gevonden. Het illegale druggebruik 

volgens hem niet tot één middel. De grote meerderheid i lran zijn proefper-

sonen gebruikte twee of meer stoffen. 

2. De relatie draEguik en criminele sfeer 

2a. Het ontrijken van 

invloed. 

de 

Volgens van der Meulen (16) heeft ook dedrooglegging". 

Naar de mening van Van Ree (7) zijn , aan deze harde lijn 

hard drugs gebruikt 

beperkt zich ook 	. 

misdaadsfeer is mo_wilik. Subdultuur  heeft g29n 

in_de V.S. 

zeer criminogeen gewerkt. Het als misdadiger behandelen van de marihuana-

gebruiker vervreemdt deze van het in de samenleving gelldende normenstelsel. 

tegen drugs twee 

voorbeelden voorafgegaan, namelijk de alcoholdroogleging en het harde 

beleid, ook van recentere datum, tegenover de overige drugs in de V.S.. 

Dit beleid heeft niet geleid tot.het beoogde doel, namelijk het drug-

gebruik te beperken tot de medische en wetenechappelije toepassingen. 
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Integendeel, in de Verenigde Staten kent men het alcohc;disme en heti... 

drugmisbruik op grote schaal. Volgens van Ree heeft de 

daarentegm criminele praktijken in de hand gewerkt. Hu 
hierover: " wanneer wij ons dan verder realiseren dat tersonen die een 

• 
belangrijke rol speelden bij het Amerikaanse droogleggingsdebacle in de 

dertiger jaren, ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstand-

koming van de internationale drugwetgeving en dat er van oudsher eenneig-

ing heeft bestaan om weinig weerbare deviante groepen de schuld van maat-

schappelijke misstanden in de schoenen te schuiven, is het duidelijk • 

dat er grote voorzichtigheid geboden is ten aanzien van de produkten 

die uit deze wetgeving in onze wet terecht gekomen zijr1. ". 

Van Ree merkt verder op dat hoe scherper de handel gecriminaliseerd is, 

hoe moeilijker het zal zijn het onderscheid tussen gebuiker en handelaar 

te maken. De klant kan niet openlijk spreken over zijn koop en de 

leverancier wordt daardoor de hand boven het hoofd gehouden. 

Decriminalisering lijkt daarom volgens hem de bestrijding van "misdadige 

handel" te vereenvoudigen. Bovendien kan men zich afvragen, waar het 

ocgmerk om winst te maken misdadig _begint te worden en 

woord middel is om in zijn levensonderhoud te voorzien. 

harde lijn 

sman (26) zegt 

waar het een verant- 

Er zijn talloze 

verslaafden die hun slaapmiddel bij de apotheker krijgen, of alcoholisten 
I .  

die hun drankje zonder meer kunnen bestellen in café of slijterij 

en door de gewettigde leveranties ten gronde gaan. 

De relatie tussen marihuana gebruik en misdaad, was ook. vroeger al een 
I 	 : 

rden voor bezorgdheid. Tachtig jaar geleden werd in verpand met de 

controverse in India een commissie opgericht, Indian He linp Commission (23) 
I 

waarvan het rapport in 1894 verscheen. Ook de geestelijke effekten van 

gebruik op lange termijn waren van belang. De commissie concludeerde 

dat er geen relatie bestond tussen ernstige misdaad en marihuana en dat 

bescheiden gebruik geen morele consequenties had ten aanzien van het . 
1 karakter van de gebruiker. Aan de andere kant werd wel pgemerkt dat ex- 
I cessief gebruik op morele zwakheid duidde en dat het bovendien deze 

eigenschap intensiveerde. Tenslotte zou het tot verlies van zelfrespect, 
_- 

soms tot oneerlijke praktijken leiden. 

Het recente Amerikaanse rapport van de National Commission on Marihuana 

and Drug Abuse (8) zegt dat er geen enkel verband schijnt te bestaan tussen 

misdadig gedrag en het gebruik van marihuana of opiaten. Bij de agressieve ' 

delinquenten zijn deze gebruikers eerder ondervertegenw roordigd, vooral als 
men hen vergelijkt met gebruikers van alcohol, barbituraten en 

I 
amphetamines. Volgens het rapport zijn de meeste autoriteiten het er over 

I eens dat verslaving, met name aan opiaten, eerder agresrieve en geweld-

dadige impulsen verminderd dan stimuleert (Blaine e.a. 973). 
Ook de vaak gehoorde opvatting dat vermogensdelicten in nauw verband : 
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gedragingen die werden toegeschieval aan het gebruik van 

Deze relatie is volgens Kaplan onjuist omdat 1. er geen 

21> De misdaadsfeer is niet te o 	ijkeiLa.t velen meer om de 

"scene" dan om de dleugs;  de subcultuur heeft_grote invled.  

en kulturele invloeden aan te duiden, die maken dat er 

beschikbaar komen en dat het niet-medisch gebruik ervan 

kunnen staan met opiumverslaving vindt niet zoveel steuh als vaak

wordt gesuggereerd. Het ligt eerder aan de verbodssfeer waardoor het' ,  

produkt kostbaar is en het voor de .verslaafde gebruiker moeilijker 

wordt gemaakt zijn behoeften te bevredigen, dan aan de pharmacologie 

van de drug zelf. 

Ook Kaplan (1) benadrukt hei feit dat er geen causale relatie .  bestaattUsse/ 
1 

marihuana, en agressie. Vroeger was volgens hem het meest aangevoerdá2 

argument voor het verbod van marihuana dat de gebruikers geweldmisdrijven 

pleegden. 'In 1926 werd in de V.S. voor het eerst marihuana in verband 

gebracht met agressie en onder de publieke belangstelling gebracht. Het 
1 	

(,D 
bewijs, waar toen het Bureau van Narcotica grotendeels op vertrouwder 

waren lijsten van specifieke "marihuana-misdrijven", geelddadige 

marihuana. 

pogingen lierden 

gedaan om te bekijken of marihuana de feitelijke oorzaak was. 2. in 

1936 het merendeel van de gebruikers uit delinkwente leden van minder- 

heidsgroeperingen bestond, waarvan verwacht kon worden dat zij misdrijven 

zouden plegen onafhankelijk van het marihuanagebruik en 3. er geen 

pogingen werden ondernomen om de plegers van marihuana-misdrijven te 

vergelijken met gebruikers die geen misdrijven begingen of met personen 

die geen marihuana gebruikten en toch geweldmisdrijven pleegden. Bovendien 

hebben politieautoriteiten ook een belangrijke bijdrage l geleverd aan de 

theorie dat gebruik wet agressie samenhangt. Volgens Kaplan hangt alcohol 

meer samen met agressie, evenals het gebruik van barbitUraten. 

Tot op heden is het begrip subcultuur, in casu de drug-Scene, op een niet 
1 bevredigende wijze beschreven, zo merkt Cohen (19)op. De meeste auteurs 

die zich met drugscene hebben beziggehouden. hebben dit edaan door het 

begrip-impliciet of expliciet toe te passen op een kleinere groep, die 

zich beperkt tot het gebruik van één stof (veelal opium) Of door het - 
I begrip te verbinden aan beschouwingen over deviant gedrag. De term 

"drug-scene" wordt gebruikt om een totaal van sociale 4gelijkheden. 

llegale drugs 

wordt gestimuleerd. 

• De essentiële bestanddelen van de drug scene zijn menset, plaatsen en 

1 

ideëen. Als subcultuur is het een deel van de cultuur en dat houdt bepaalde: 

' consequenties in: a. de drug scene heeft vele aanraking punten.met andere , 

subculturen, dat wil zeggen, subculturen die zich gevormd hebben rond 

andere vormen van afwijkend gedrag zoals homofiele groeperingen, prostitu-

tie, meer extreem politieke bewegingen en diverse vormei van criminaliteit. 
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b. de scene maakt deel uit van de samenleving als gehell of zoals 

Wolfgang en Ferracuti dat zeggen: geen - subcultuur kan totaal verschillend 

zijn of totaal in conflict zijn met de samenleving waarvan hij deel 

uitmaakt. c. omdat de drUg scene niet slechts deel uitmaakt van de 

samenleving, maar met deze in een nauw interaktieproces is gewikkeld, 

- is het een begrip dat moeilijk geisoleerd kan worden. Het huidige beid 

dat volgens Cohen nog teveel op politie en justitie steunt houdt te 

weinig rekening met de feiten van de Nederlandse drug scene. Dit isn 

betreurenswaardig omdat de maatschappij waarin dit systeem gehanteerd 

wordt en de druggebruiker en zijn scene in interaktie tot elkaar st4án 

en grote invloed op elkaar hebbem. Sommige auteurs suggereren zelfs 

dat de strafrechtelijke benadering (Rubington) een fator is bij het tot 

stand komen van subculturen. 

Gadourek en Jessen (27) vonden wel steun voor de theorie dat''Jdrugs zijn 

geïncorporeerd in een nieuwe levensstijl, die zij als hedonistisch aan-. 

duiden. Zij waren echter genoodzaakt de theorie van de subcultuur, zoals 

die vooral door Cohen naar voren wordt gebracht, te herzien. Zij menen 

dat de "drugs invasion" zich zelf vooral als een protestbeweging, een 

beweging tegen de gevestigde orde, presenteert. 

Volgens de werkgroep Baan (13) staat het druggebruik in de "scene" 

(groepen jongelui die bij elkaar komen om gezamenlijk drugs te gebruiken) 

centraal,is het een doel op zich zelf geworden. Men woldt met name in de 

scene" overgehaald om bepaalde drugs te gebruiken en daarin heeft de 

handel vastevoet aan de grond. 

Volgens Geerlings (14) verplicht de illegaliteit van het gebruik van 

hasjiesj gebruikers ervan dit middel te kopen in de subcultuur, waar 

vele handelaren en gebruikers ook hard drugs hebben. 

3. De invloed van het druelgebruik opylet_22.e lulL2.52121a11-12/2 

a. Minder kans o delicten als de kost.riis van hennet lager ligt.  

Nelemans (28) zegt dat Voor zover men -..dit-op .dit moment weet, da acute 

en chronische toxiciteit van cannabis van weinig betekLis is. Dit wil 

volgens de auteur niet zeggen dat de gebruiker in de praktijk geen 

schade ondervindt, maar deze schade die soms heel groot kan zijn, wordt 

indirect veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat de gebruiker zoveel geld aan 
I dit middel uitg.eeft dat er voor normale vceding niets meer overschiet.. 
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volgens Van der Meulen (16) de xhadelijkheid en vanwege 

is het middel relatief kostbaar. Het vaak gebezigde arg 

1,«.) 

k) 

k) 
Volgens zijn opvatting komt één van de grootste gevaren verbonden aai' ,D 

aan het marihuanagebruik van de zijde van de zwarte markt waar te hoge . 

prijzen gevraagd kunnen worden. De reden van strafbaarstelling is 

het grote risico • 

ment dat :de 

kostbaarheid de gebruiker wel moet brengen tot vermogenIscriminaliteit ). 

bestrijdt hij. Door nog scherpere overheids repressie zullen amateurs de 

handel echter opgeven; dan zouden de prijzen wel eens kunnen oplopen 

tot eerrvoor de internationale narcoticahandelaren aantrekkelijk pei 

212.2.21.2ifuLL.15.211_12t_Idelicten  leiden. Chronische gebruikers 'parasiteren  
x.g2_.kc2,-c,L_azna.2r222__.(z_12got_2.221.2,2..E222ce argumenten)  

Hoewel gewenning en verslaving als criminogene factoren! bij gebruikers 

van hallucinogenen weinig belangrijk zijn, ligt het volgens Noach (4) 

voor de hand dat de ontremmingstoestand die deze stoffe in teweegbrengen 

kan leiden tot criminele of op zijn minst asociale handelingen. 

Normaliter onderdrukte agressiviteit kan tot ontlading i'komen en de soms 

optredende angst en paniekreacties kunnen zeker op ande 

geerd, terwijl zelfmoordneigingen naar de mening van de 

aan de dag treden. 

ren worden afgerea-

auteur niet zelden 
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C. STRAFRECHTELIJKE ARGUMTENTEN 

1. Onderscheid tussen gebruiker en handelaar 

la. Het is logisch de gebruiker vrij uit te laten gaan én de handelaar  

streng te straffen 

Een nogal eens gehoord argument tegen het gebruik van marihuana is, naar 

de mening van Goode (29) dat het leidt tot het omgaan Tilt misdadigers en 

het begaan van ernstige misdaden. De gemiddelde amerikaanse gebruiketo 

komt volgens Goode evenwel nooit in aanraking met de onllerwereld,zelfá 

als ieder gram dat hij rookt van een strak aaneengesloten netwerk van 

georganiseerde professionele -misdadigers afkomstig is. De specifieke 

marihuanaroker heeft geen idee waar zijn middel vandaan komt. Er zijn 

doorgaans zoveel verschillende kanalen aan te pas gekomen, en is het 

door zoveel verschillende handen gegaan, dat de gemiddelde gebruiker 

niet meer kans heeft met een top-niveau handelaar in aanraking te komen 

dan een sigaret -:;enroker met een tabakproducent. De meest gebruikers kopen , 

hun marihuana van een vriend. Het argument dus, aldus G ioode, dat de straffeni 

voor marihuana gebruik en bezit moet worden verminderd, maar dat zij 

gehandhaafd moeten blijven voor de handel, doet de empirische werkelijkheid 

geweld aan: het houdt het bestaan in van relatief verschillende sociale 

en morele invloedssferen. De huidige Amerikaanse wetgevingi inèlusief 

de bescheiden - hervormingen die: in de V.S. , in -enkele_statervzijn voorgesteld 

alsook-de wetgeving die:in Engeland is voorgesteld, zijn volgens Goode 

niet consequent, omdat zij allen het gebruik in één categorie en alle 

vormen van handel in een' andere categorie plaatsen. 

Van Ree (7) merkt in dit verband eveneens op dat het onderscheid tussen de 

handelaar en de gebruiker vaak zeer onduidelijk is, Wanneer echter door 

legalisering een redelijk prijsbeleid zou kunnen worden gevoerd en dcor 

decriminalisering de angst van verslaafden voor het zich onder behandeling 

stellen zal zijn afgenomen, bestaat er grote kans dat ook het vaststellen 

van dit onderscheid van minder pregnante betekenis zal Lijn geworden. 

- Bij decriminalisering en legalisering zou mogelijk de zwarte handelaar 
zijn markt ineen zien storten. Hetzelfde is geschied met dé alcohol in 

de V.S. aldus van Ree, terwijl ook in Nederland geen zwarte markt voor 

alcohol bestaat. 

Het 'Drugs Informatie en Service Centrum (DISC) (bijlage) noemt als 

belangrijk neveneffekt van legalisering, de loskoppeling die op deze manier' 

wordt bevorderd van de handel in drugs met aanvaardbare risico's van die 

met onaanvaardbare risico's. Het gebruik en de handel in drugs, is volgens 
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te maken. Over de; hakel in de handelsketen, die zich 

hem moeilijk realiseerbaar, daar het zou inhouden dat d 

seerde" kleingebruiker doorgaans zijn grossier niet zal 

het is dan niet ondenkbaar, dat die grossiers zich ook 

zullen voordoen. Gezien het veel kleinere risico van de 

k) 
DISC nauwelijks te scheiden, doordat vele gebruikers tevens kleine 

handelaren zijn. De door de Nota van de regering aangebrachte scheiding 

noemt de organisatie ongefundeerd. 

Ook het Nationaal Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid, de Nationale 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn; de Nederlandse Jeugdgemeenschap en de 

Federatie van Instellingen voor Alcohol en Drugs (bij+e) zijn de mening 

toegedaan dat bij legalisering van het gebruik en het.bezit voor eigèn 
c:7) 

gebruik, ook de handel "als logische consequentie van de legalisering 

van het gebruik - " uit de strafwet gelicht dient te woren. Men is voor- 

stander van "gefaseerde" legalisering, dat wil zeggen eerst het geb/klik 

legaliseren dan de handel. Dit, omdat een snelle algehele legalisering de 

samenleving onrustgevoelens zou geven. Men kan zich beter voorbereiden 

op legalisering van de handel door praktische maatregelen. Tenslotte zijn . 

er bij legalisering van de handel meer moeilijkheden te verwachten in 

verband met internationale verdragsverplichtingen. 

Hoe scherper de handel gecriminaliseerd is, aldus van Ree (7) des te . 

moeilijker zal het onderscheid tussen gebruiker en handelaar zijn. De 

klant kan niet over zijn koop openlijk spreken en de leverancier wordt 

daardoor de hand boven het hoofd gehouden. Hij is van mening dat decrimina-

lisering de bestrijding van "misdadige handel" vereenvJudigt. 

1b. Het is niet logisch de handelaar te straffen en de 'gebruiker die er  

aan meewerkt vr ..kj_lit_te laten gaan.  

In feite is, als de handelaar schuldig is, ook de gebruiker schuldig, 

omdat de gebruikers vaak handelaar en de handelaar vaak gebruiker is, 

zo Zegt Goode (29).Dit argument wordt echter weinig in directe zin 

gebruikt, Noach (4):duidt op de problematiek ten aanzien van het onder-

scheid tussen de handelaar en de gebruiker en wijst op het gevaar dat 

de georganiseerde misdaad zich van de hennephandel zal trachten meester 

afspeelt tussen 

de aktiviteiten van de strafbare groothandelaar en de niet-strafbare 

kleinhandelaar/gebruiker, wordt zo zegt Noach, in de Regeringsnota met 

geen woord gerept. Een doorvoering van het voorgestelde beleid lijkt 

e "gedecriminali- 

willen noemen; 

als kleingebruikers 

hennephandelaar 

in vergelijking met dat van de handelaar in middelen met - ontoelaatbare 

risico's, zou de georganiseerde misdaad zich wel eens van de hennephandel 

meester kunnen maken. 
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2. Het effect varl_32112212222..ullagen en wetten  

2a. Verbodsbepalingen en wetten hebben een avenrechtse orkiM 

Over het overheidsoptreden door middel van de strafwett 

.gedrag, dat als ongewenst wordt ervaren, tegen te gaan 

t, ...) 

oepassing wordt 

vooral de laatste jaren.  in kringen van strafrechtsdesku !!ndigen de vra'aI 

gesteld of deze wetgeving wel zo'n goed middel is om malatschappelijk) 

(30)• 

Naast de klassieke opvatting over de generale en specidle preventieve 

werking van de wet is er namelijk een nieuwestroming ontstaan, waarvan 

de aanhangers voor een deel verenigd zijn in de CoornhJirtliga. Deze 

deskundigen stellen dat het tot strafbaar feit verklaren van een gedraging 

soms op zichzelf al leidt tot een toeneming juist van dit ongewenste 

gedrag. Zij wijzen op de stigmatiserende werking van 11J -t strafrecht, welke 

werking in toenemende mate als een bijzonder schadelijk neveneffekt wordt 

onderkend. Er wordt ook getwijfeld aan de bruikbaarheid van de strafsancties ,  

om een heel praktische reden, namelijk de voor een aantal zich voordoende 

gevallen (bijvoorbeeld Maagdenhuisbezetters) te geringe, omvang van het 

rechterlijk apparaat. Dit apparaat dreigt verstopt te raken door de grote 

toevloed van strafzaken. Ook aan de toepassing van de jtrafwet verbonden 

kosten kunnen worden genoemd als factor in de twijfel -jen aanzien van het 

nut van de strafwet in de huidige vorm. Deze laatste factor wordt onder 

meer door Kaplan (1) genoemd. Hij is namelijk van mening dat het huidige 

beleid inzake marihuana zulke enorme kosten voor onze rilaatschappij,met 

zich mee brengt dat niet te lang meer kan worden gewacht met de enige 

gedragslijn die in een democratisch bestel beschikbaar 

liberalisatie van de marihuanawet op grote schaal door 

is, te weten een 

te voeren. De 

meeste kosten van de marihuana wetten worden toegeschreven aan het feit 

dat ze zo vaak overtreden worden. De kosten van opspoáng, arrestatie en 

de straftenuitvoerlegging, worden bij het toenemen van de marihuana .-arres-

taties in de V.S. (in Califormië van 3.291 in 1962 tot 50.000 in 1968) 

steeds omvangrijker. 

Ook Stern (31) zegt over deze wetten dat indien deze meer "kosten" dan 

"baten" produceren zij .  geschrapt moeten worden en vervangen moeten worden 

door andere regels die minder kostbaar zijn. • 

Meyring (12) merkt op dat strafbaarstelling, opsporing, vervolging en 

straftoemeting het gedrag dat onderwerp van justitiële aandacht is, tot 

crimineel gedrag bestempelen, hetgeen verdere consequerfties met zich 

meedraagt. Hij noemt als nadelen verbonden aan de justitiële interventie 
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a. stigmatisering, te weten twee vormen van stigma, die, welke als gevolg 

van het gebruik van verdovende middelen kan optreden en een mogelij )  

stigma doordat de gebruikers met de justitie in aanraking kwamen. Hét 

gevolg van stigmatisering kan zijn dat men niet meer als gelijkwaardig 

individu wordt geaccepteerd; er vindt uitstoting plaats. De discriminatie 

wordt merkbaar door verlies van contacten, beperking van toekomstmogelijk- 
y.1 

heden, moeilijkheden bij carriere-opbouw. Er wordt dus een proces in-

werking gezet dat tegengesteld is aan wat het strafrectlt beoogt. 

b. negatieve vorm van bejegening. Het justitiële optreden kan voor de 

gebruiker leiden tot vrijheidsbeneming in de vorm van voorlopige hechtenis 

of het ondergaan van een vrijheidsstraf. 

- Verwijzing naar instituten van hulpverlening komt Meyrtng zinvoller voor. 

Het strafrecht als middel tot hulpverlening wordt ook door de werkgroep 

van de Stichting Geestelijke Volksgezondheid (11), afgewezen. 

De werkgroep zegt dat het blootrstelion aan een opsporings- en,vervolgings-

klimaat en het ondergaan van vrijheidsbenemende sancties niet plegen bij 

te dragen aan de psychische gezondheid van betrokkenent. Toepassing van 

het strafrecht (ten dienst van de gezondheid).vormt volr degenen die ziek 

werden tengevolge van druggebruik een erp-Itige hindernis om hun gezondheid 

te herkrijgen, doordat ze vaak wantrouwend staan tegenover hen die hulp 

zouden kunnen bieden. Voor degenen die niet ziek zijn, maar die in een 

bepaalde ontwikkelingsfase nog uiterst labiel in de sa 

kan die toepassing gemakkelijk de stoot geven, volgens 

hetzij tot ziekte, hetzij tot de keuze van een deviant 

In dit verband merkt Brill (23), c.s. op dat vele jong é mensen die verder 

geen deviant gedrag vertonen onder arrestatie en sociaal stigma te lijden 

hebben. Het veroorzaakt volgens Brill een subcultuur die vijandig staat 

ten aanzien van de rechtspraak en kan tot een secundair patroon van 

deviantie leiden; het moedigt selectief strafrechtelijk optreden aan ten 

aanzien van gedragingen die onpopulair maar niet onwettig zijn; en het 

stimuleert onvermijdelijk het schenden van de persoonliljke vrijheid als 

ook verschillende andere praktijken (geheime agenten die zich als hippie 

student of potentiële gebruiker voordoen). Wat dit laatste betreft denke 

men .slechts aan Nelson Rockefeller, de gouverneur van de staat New York, 

die voorstander is van een levenslange gevangenisstraf 

heroïne handelt of die een misdrijf onder invloed van drugs pleegt; en die 

van mening is dat de Staat S 1.000,-- behoort te betale 

die informatie kan geven, die resulteert in arrestatie 

laar (Nieuwsbrief mei 1973). 

enleving staan, 

de werkgroep, 

levenspatroon. 

voor ieder die in 

n aan een ieder 

van een drughande- 



Dat de opgelegde sancties geen uitwerking hebben wordt ook in het 

artikel "Victimleso Crimes (32)" benadrukt. Hierin wordt opgemerkt dat 

het strafrechtsysteem allereerst de nijpende situatie van de snelle itpena-

me van geweldmisdrijven tegen personen en eigendommen moet trachten ' 

op te lossen, en dan pas in mindere mate tijd moet gaan besteden aanCde 

delikten zonder slachtoffers, zoals die kunnen ontstaan bij het alcohpl-

probleem en de drugsverslaving. Deze verschijnselen ,zijn niet geëigend 

om behandeld te worden door de strafrechter en de sanct 

uitwerking. Om deze redenen moeten wetten waarin delikt 

slachtoffers strafbaar zijn, afgeschaft worden, aldus gjenoemd 

Ook van Ree (7) merkt hierover één en ander op. Voor 1937, zo zegt hij, 

werd marihuana sociaal aanvaard, maar na de steeds verder opgevoerde 

verscherping van de wettelijke maatregelen hebben de Verenigde Stateh? 

thans een groter aantal druggebruikers dan mening ander land. In Canada 

werd zelfs recentelijk geconstateerd dat, vanaf het : moment dat de 

Amerikaans-Mexicaanse inspanningen de marihuanahandel tussen beide landen 

te bestrijden een aanvang namen, een duidelijke toename in het hasjiesj-

gebruik in Canada optrad. 

De Amerikaanse National Commission on Marihuana and Dru 

1972 in haar rapport reeds voorstelde het privégebryik 

te decriminaliseren, is wel van mening dat de straffen 

bezit gehandhaafd moeten blijven. (1 100,-- boete) Zij 

dat terloopse verspreiding van kleine hoeveelheden marihuana zonder 

winstoogmerk geen overtreding meer is. Een fundamentele factor die aan 

deze beslissing voorafging was, dat de tegenwoordige wetten in de V.S. 

die gebruik verbieden, niet streng gehandhaafd worden en ook niet op een 

nationale schaal gehandhaafd kunnen worden en dat incid'entele en selectieve 

strafoplegging een algemeen gebrek aan eerbied vooralle strafrecht 

procedures tot gevolg heeft (Drug Dependence, 1e'jrg., inr. 1, 1972. 
nr. 102) 

2b. Verbod en wetten hebben effect. Lepalisatie in Itede 

brengt ongin conflict met de buurlanden  

Verbod en straf kunnen, zo zegt Booy (35) wel effect sorteren. Hij noemt 

in dit verband Bejerot en Gunnar Inghe in Stockholm die er op hebben gewezel, 

hoe het amfetaminemisbruik, dat in Japan in de vijftigeF jaren de volks-

gezondheid ernstig bedreigde, in dat land nagenoeg is verdwenen, nadat 

de regering strenge maatregelen had genomen, met name tegen handelaren 

Waarom de "drooglegging" in Amerika is mislukt, is nog !steeds niet 

duidelijk. Dat het "verbod" daartoe oorzaak is geweest, is volgens Booy 

onwaarschijnlijk. In Marokko bijvoorbeeld werd in 1962 

marihuanagebruik uitgevaardigd, daarna daalde het aanta 

een marihuana-psychose dat in de kliniek in Rabat was c 

jaar van 30% tot 20%, 

ies hebben geen 

en zonder 

Abuse, die in 

van marihuana 

voor het openlijk 

stelt echter voor 

land alleen  

een verbod van 

1 patiënten met 

pgenomen, in drie 
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3. Verplichtingen met betrekking_tothetEnkelvoudig_r_erdrut.  

3a. Het  ../.2Le._11r211511a_Y.g.r11w_12_txtr112222  opzegbaar.  

Worden gerekend, zodat in ieder geval het opleggen van 

vermeden kan worden. Opheffing of minstens verzachting 

militante Enkelvoudig Verdrag en de daaruit voortvloei 

wetten, zijn naar de mening van Van Ree (7) noodzakeli 

dat het een juridische onmogelijkheid is, gaat volgens 

hij wijst daarbij op Schouten (33) die zegt dat het Ve 

opzegbaar is en dat het bovendien clausules kent vóor 

wijzigingen. Maar volgens Schouten is ook zonder dat w 

mogelijk. Onwil tot verandering mag zich derhalve niet 

het Verdrag. 

F) 

Over de vraag of een gericht beleid ten aanzien van het gebruik van • 

verdovende middelen en cannabisprodukten in het Verdrag van New Yorlo- ,,  
kyl past, laat Meyring (12) zich als volgt uit. . 

Het vierde lid vanartikel 36 stelt, dat geen enkele bepaling van di 

artikel het beginsel aantast, dat de strafbare feiten waarop het betrekking 
• 	i 

heeft worden omschreven, vervolgd en gestraft overOnkomstig de nationale 

wetgeving van het aangesloten land. Hiermede wordtlde nationale 
I autonomie van de strafwetgeving door de verdragspartners bevestigd. 

Meyring geeft een opsomming van artikelen in het verdr ir.g die spreken 

over gebruik te weten artikel 2, lid 5 onder b; artikel 4, onder c 
en artikel 49, lid 2 onder d. Deze laten er geen twijf /el over bestaan 

I 
dat het Verdrag het gebruik van verdovende middelen tolereert. Echter, 

L 

opvallend is dat artikel 36 niet over gebruik spreekt, terwijl daar-

naast de in artikel 36 aangehaalde feiten op de voortb enging en de 

handel betr6i,:king hebben. Hieruit kunnen volgens Meyring de volgende 

conclusies getrokken worden: , 

1. bij de totstandkoming van het verdrag is het begrip "gebruik" bewust 

niet in artikel 36 opgenomen, met als reden dat eventueel gebruik niet 

als strafbaar feit beschouwd behoeft te worden. 	1 
1 

2. een tweede mogelijkheid is om het gebruik te laten vallen onder de 

zinssnede: "alsmede elke andere handeling die naarde mening van die 

Partij in strijd is met de bepalingen van dit verdrag, als strafbaar 

feit wordt beschouwd." Hierbij wordt aan de verdragspartners. overgelaten 

gebruik al of niet als strafbaar te beschouwen. 

Het Verdrag vermeldt niet welke handelingen als strafbare en welke als 

ernstig strafbare feiten moeten worden beschouwd. Dit betekent volgens 

Meyring dat gebruik en bezit, kennelijk bestemd voor eigen gebruik, 

strafrechtelijk niet onder de ernstige strafbare feiten behoeven te 

vrijheidsstraffen 

van het 

ende harde nationale .  

jk. Het argument 

van Ree niet op, 

rdrag wel degelijk 

et aanbrengen van 

tswijziging wel 

verschuilen achter 
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Ook Huisman (26) wijst. er  op dat het Verdrag geensZins tot strafbaar... 

stelling van het cannabisgebruik verplicht. De auteur meent dat hetY 

Verdrag zo te interpretewen zou zijn, dat de aankoop van kleine hoe*eelv 

heden cannabis die voor onmiddelijk gebruik bestemd zijn, buiten het-,veld 

van strafbaarheid blijft. In het rapport "Ruimte in het drugbeleid" 

bespreekt hij eveneens artikel 36 van het Verdrag.; 	 . . 

Bogaard (34) concludeert dat Nederland op internationaal niveau veel zou 

kunnen bereiken wanneer het voorstelt de legalisatie van het gebruiknals 

experiment te willen invoeren. Hij is van mening dat Nederland op weg naar 

het beperkt vrijgeven van de hennepprodukten de volgende stappen zo -dDkunnen 

nemen: 

1. voorstellen om cannabis uit het Enkelvoudig Verdrag te schrappen: 

2. voorstellen het Verdrag te wijzigen, zoals door de Werkgroep Baan 

gesuggereerd is. 

De Bond voor Vrijheidsrechten (bijlage) betoogt dat de niet-strafbaarheid 

van het druggebruik niet in strijd komt met het bepaalde in het Enkelvoudig 

Verdrag, waarbij men wijst op het proefschrift vaniMey iring. 
' De Stichting Drugs Informatie (SDI) (bijlage), die voorstandster is van 

de legalisering van alle drugs met aanvaardbare risico 

verplichtingen op grond van het Verdrag geen reden mag 

zakelijke maatregelen niet te treffen. Zij merkt veort)op . dat ook andere 

landen (Turkije:, Thailand, Spanje) zich nietaan de bepalingen van het 

verdrag blijken te storen. 

Tot slot wijst ook de Coornhert Liga (bijlage) op het proefschrift van 

geyring en op het rapport van de "National Commission lion Marihuana and 

Dxug Abuse", waarin volgens de organisatie met bezit 1 artikel 36 niet 

bezit voor eigen gebruik, doch bezit om te verspreiden bedoelt wordt en 

dit verboden wordt. 

2121_21.261uneld  van  het Enkelvoudiell_pj~Iltisch 

's, vindt dat .".e 

zijn om de nood 

De meeste auteurs beroepen zich bij hun argumenten met i betrekking tot 

legalisering van cannabisprodukten of bij het uitsPreken .van twijfels 
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inzake legalisering, op het niet kunnen voldoen aan de 

het Enkelvoudig Verdrag van New York in 1961, dat voor 

augustus 1965 in werking trad. ,Zo zegt Jonkers (15)  dat 

juridisch bijzonder problematisch lijkt, omdat de bestaande opiumverdragen, 

met name de New Yorkse conventie, zich daar-uitdrukkelijk tegen verzetten. 

Het probleem volgens Jonkers, van de verdovende middelen, inclusief dat 

van hennepprodukten, is een mondiaal probleem, dat alleen via internatio-

nale afspraken en overeenkomsten onder controle kan worden gehouden. ?E n  

internationaal gezien zijn volgens de auteur de opvattingen inzake soft 

drugs heel wat afwijzender dan menige voorstander van legalisering wg 

geloven. Een wijziging is formeel ten allen tijde mOgelijk, maar indlen 

een wijziging der internationale verdragen aan de orde zou komen, dan 

lijkt het de schrijver eerder te strekken tot een nog intensievere 

bestrijding van drugs dan tot een "vrijgeven" ervan. Hij is er echter wel 

voor om de soft drugs te ontdoen van het zwaar criminele taboe, door 

gebruik en beperkt bezit en niet beroepsmatige verkoop,. op het niveau 

van overtreding te brengen. 

Ook volgens Noach (4) is onder meer op de onlangs te Wenen onder auspiciën 

van de Verenigde Naties gehouden internationale conferentie over 

psychotrope pharmaca, gebleken dat er binnen de volkereIngemeenschap een 

ruime meerderheid bestaat die een streng beleid voorstaat, ook ten opzichte 

van hennepprodukten. Zouden wij ons hieraan willen ontrekken, dan zou ' 

zich, zo zegt Noach, de potsierlijke situatie voordoen 

behoeve van een binnenlands "gelegaliseerd" gebruik op 

illegale markt, materiaal zou moeten aanschaffen dat dán het land zou 

moeten worden binnengesmokkeld. 

4. Handhaving van de Opiumwet.• 

a. Strikte handha7ing_van de op21222t  is on22£21111-2  

staan van wetten die niet meer worden nageleefd en waarvan de naleving  

niet kan worden -  of niet wordt - al.211:512ng2n, ondermi nt het respect van  

de wet en de r,,Ichtspraalk.  

lijk ruim aantal sepots aanleiding gaf. Mede door deze 

zo zegt van Ree (7), wordt vooral de uitvoering van de 

erplichtingen van 

ederland op 15 

legalisering: 

dat Nederland ten 

de buitenlandse 

et laten voortbe- 

Hoewel het aantal misdrijven tegen de Opiumwet sterk tipenam, werd een 

duidelijke nuancering in het beleid teweeggebracht die tot een betrekke- 

verschuivingen 

wet steeds meer 

inconsequent en soms discriminatief, zelfs daar waar deze laatste intentie 

geheel ontbreekt. Het straffen van toevallig tegen de lamp lopenden of van 

personen, wier drug nu juist wel op de lijst voorkómt Onerzijds en het 
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behandelen als Patiënten van diegenen die om hulp komen vragen andeijds, 
• I bevordert bij vele druggebruikers en zeker bij de misbruikers een houding 

van verzet en achterdocht. Door het als misdadiger behindelen van de, 

marihuanagebruiker, vervreemdt deze van de in de maatálaplAj geldenge 
1 	I 

normen, en komt de Opiumwet in een kwaad daglicht te staan en wordt de 

hmidhaving van deze wet niet geaccepteerd (Van der Meullen 15). 

Doordat volgens van Ree (7) het verbieden van bestaande drugs nauwelijks 
c:D 

het in gebruik nemen van nieuwe stoffen met een vergelijkbare werking, 

kan bijhouden, ontstaan voortdurende inconsequentie, Jaardoor strailfen 

opgelegd worden in het éne geval terwijl bij een "in de 

identieke zaak nog geen strafvervolging kan worden inge 

praktijk" 

steld. 

Ook Meyring (12) gaat in op de twijfel die heerst oMtrebt de juistheid van 

de opname van de cannabisprodukten in de Opiumwet. Bij de meest verdovende 

middelen worden de verslavingseffecten algemeen onderschreven, bij de 

cannabisprodukten is deze zekerheid niet aanwezig. 

In dit verband haalt hij Frenkel aan die opmerkt dat de omstredenheid van 

de vraag of het hennepgebruik direct dan 1,-el indirect voor de betrokkenen 

en/of de samenleving werkelijk gevaren oplevert een'ongtInstig preventief 

klimaat schept. Dat vormt op zichzelf reeds een ondermijning van het effect 
i 

en zelfs van de legimiteit van de strafoplegging. Op het ogenblik echter 

berusten deze middelen onder de werkingssfeer van de Opiumwet. Dit betekent 
1 	I 

dat er een gelijke juridische waardering ten aanzien vail de cannabispro-

dukten en de overige verdovende middelen en een ongelijke waardering in 

de samenleving bestaat. Dit zou een spanningsveld kunnen veroorzaken,. 

• waardoor de wet aan geloofwaardigheid kan inboeten. 

Een tweede probleem is volgens Meyring dat er een differentiatie in de 

strafbepalingen ontbreekt, terwijl van velerlei soorten 

kan zijn. Het gevolg hiervan is, dat over- of ondersanc 

delicten sprake 

ionering bij 

overtreding van de Opiumwet mogelijk is. Deze toepasbiná kan als onbillijk 

worden ervaren en daardoor het respect voor de wet ondermijnen. Daarnaast 
I 	' 

kan men zich volgens Meyring afvragen of strafrechten," sancties van 

toepassing moeten worden verklaard op gebruikers van verdovende middelen 

nu, gelet op de geschiedenis der internationale verdagen, de strijd tegen 

het misbruik hoofdzakelijk betrekking had en heeft op de voortbrenging 

en de illegale handel. 	 , 

Straffen zo zegt het rapport Drugs en Voorburg (59),  dient onder meer 
! 	' 

Lm 

tot vaststelling, handhaving en inscherping van de norm. Dit is niet alleen 

in het belang van de dader, maar ook van derden, wier n() gevoel bevestigd 

en gerustgesteld wordt door de bestraffing. Het dubieus I tellen van de norm, 



door feitelijke wetsovertreding, wekt angst en woede op bij derden. Als 

reactie daarop ontstaat de roep om strenge bestraffing van de andersdenken-

den-en handelenden. Daar de druggebruiker als regel méér normen dan> 

alleen het druggebruik discutabel stelt ‘  (het nut van arbeid, carrièrej etc) 

is het gevaar, van een heksenjacht groot. De strafbepalingen van de Opium-

wet dienen in dat geval als rationalisatie van de heersende onlustgevoelens 

aldus het rapport. 

5. Gedwongen behandeli 
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c;c> 

: 	I 	(.■) 
In het rapport van de Werkgroep Verdovende Middelen wordt gesteld dat)  

. 

	

	eerst tot decriminalisering van het chronisch gebruik van verdovende 

middelen kan worden overgegaan als het hulp-en diendtvehningssysteem 

op deze problematiek is afgestemd, en dat niettegenstaande het feit dat 

de strafrechtelijke bejegening geen adequate benadering is, slechts via 

het strafrecht pressie om hulp te zoeken uitgeoefend kan worden. .In 

verband hiermee dient dan het misdrijf-karakter als middel tot gedwongen 

hulpzoeken gehandhaafd te blijven. 

De schrijver Chausserie-Lapre (53) is van mening dat het gebruik alleen 

in de hand kan worden gehouden door individuele gebruikers behandeling te 

geven en de handelaars te straffen. Wil de verslaafde geen behandeling 

dan zal volgens de auteur een vonnis met onder toezichtstelling moeten 

worden opgelegd. Volgens van Ree (7) wordt het in dè s+or van de geeste-

lijke volksgezondheid als een belemering gevoeld wanneer men cliënten 

moet helpen die zich als verdachten hebben aan te diónen. Door deze crimina-

lisering wordt ook het contact van artsen en andere ;werkers met de drug-

misbruikers belemmerd. Hij is de mening toegedaan dat legalisering en 

decriminalisering het behandelen van slachtoffers gunstig zal beïnvloeden. 

Het gedwongen verwijzen naar instituten van reclasserin igs en geestelijke 

volksgezondheid, kan, zo zegt Meyring (12), leiden tot bet ontbreken van 

een basis die noodzakelijk is voor het creëeren van een vertrouwendrelatie, 

welke een onmisbaar element van eventuele behandeling uitmaakt. In dit. 

verband noemt hij Ter Heide, die zegt "Over het schenken van vertrouwen 

beslist uitsluitend de "gever" om de enkele reden dat alles daarbij 

afhangt van de subjectieve voorstelling of verwachting die deze 

van de wederpartij heeft. Vertrouwen sluit dwang uit". 

Daar tegenover merkt Meyring ep, dat het bepaald niet uitgsloten is dat in 
, 

bepaalde gevallen via een opgelegd-gedwongen contact, een cliënt tot 

motivatie gebracht zou kunnen worden, waarna alsnog Ide.,1 .,edwongen relatie 

in een geaccepteerde zou kunnen overgaan. Hij wijst ;op en artikel over 

het behandelingsprogramma "Odyssey House .  " dat van een drietal fasen uit- 
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gaat namelijk de motivatie., de behandeling en de terugkeer in .  de 

maatschappij. Een der belangrijkste conclusies is dat v ierslaafden 

zelden vrijwillig een behandeling willen aangaan. Deze factoren, leiden 

volgens de schrijvers van het artikel tot de overtuiging dat een c .  • J 

opgelegde behandeling noodzakelijk is als dwangffliddel ál een. greep 

op de verslaafde te krijgen ,1  

ejr ) 



D. ARGUMENTEN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN VAN HET GYBRUIK 

(EMPIRILCILUErlylln) rEpELIJKHEID EN GEVAAR  

Inleiding  

-2 

In plaats van het begrip "verslaving" wordt veelal het woord "afhanke-lijk-

held" gebruikt. In dit verband wordt dan gesproken van lichamelijke 

en psychisce afhankelijkheid. De lichamelijke afhankelijkheid wordaak 

voorafgegaan door gewenning aan een verdovend middel. Van Ree spreekvan 
, 

gewenning 	er een lichamelijke aanpassing optreedt aan het gebruik van 

een bepaald psychofarmacon. De nota van de commissie Ban zegt . dat bij . 

gewenning de intensiteit van een bepaalde drug afneemt bij herhaald gebruik 

van eenzelfde dosis. Het gevolg kan dan zijn een lieham ielijke afhankelijk-

heid. Ariëns zegt dat er eenverhoging van de dosis nodig is om de oorspron-

kelijke werking te verkrijgen, zo zelfs, dat het delge4uiker tenslotte 

nauwelijks mogelijk is om zich voldoende van het middel 

staken van het gebruik treedt dan een dagenlang durende 

misère op, die zonder tussenkomst van de arts dodelijk kan verlopen. 
I 

Met psychische afhankelijkheid wordt bedoeld de onmogelijkheid voor de 

gebruiker om met het gebruik te stoppen. De commissie Ban beschouwt , als 

psychische schade ten gevolge van het gebruik van verdo r ende middelen 
onder meer psychosen en psychotische verschijnselen. I. 

Ariëns spreekt van psychische afhankelkkheid als de vlucht in het drug-

gebruik een versterkte neiging tot deze vlucht met Zich mee brengt, een 1 

ontwikkeling die door. de gebruiker zelf nauwelijks te dTorbreken is. 	. 

Dat de psychische effecten van cannabisprodukten zeer verschillend kunnen 

zijn merken onder meer de zenuwartsen Kuiper en Geerlings (36) op. Soms 

wekt de intensere beleving van de zintuiglijke prikkels kalmerend: er 

treedt een gevoel van grote tevredenheid met zichzelf op, Soms echter 

ontstaat een gevoel van paniek of treden hallucinaties áp, soms wordt 

het denken gemakkelijker en worden denkassociaties sneller gemaakt, soms 

echter raakt het geheugen voor dingen die zeer onlangs gebeurd zijn aange-

tast, zodat iemand :det goed meer weet wat hij aan het bégin van de zin 

waarmee hij bezig is, gezegd heeft (onderzoek Abel).! 

1..Sch2,22212111511.21=n_gezondheid • 

la. Sehadellikheid is betrekkelijk  

te verschaffen. Bij 

toestand van diepe 

Marihuana • geeft bij incidenteel gebruik in vrije tijd, volgens van Ree (7) 
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red 
geen aantoonbare moeilijkheden(onder andere ten aanzián van leren), ',integer 

deel, mogelijk zelfs betere prestatie e (Halpern 37). EL kortdurende-

"hightoestand" als ontspanning in vrije uren bijvoorbeeld, door he -e'r. oken 

van marihuana, kan een aangenaam positief effect hebben en daarvoor nuttig 

zijn. In dit verband wijst van Ree op enkele positieve aspecten van et 

gebruikvanverdovendemiddelen:1.ontspanningvodr h t individu; gj 

pon nerveus mens is èen kéringe hoeveelheid librium een uitstekend middel 
e:n 

voor een positieve beïnvloeding van zijn functioneren. 2. Er treedt een 

intensivering van de individuele belevingen op- zo warIn zijn eigen er- 
(e) 

varingen en belevingen voor hem van grote emotionele waarde. 3. de vergro-

ting van de creatieve prestaties. Van Ree wijst dan op een aantal kunste-

naars die regelmatig bepaalde middelen gebruiken. Hij relativeert overigens 

de waarde hiervan omdat tijdens de intoxicatietoestand handvaardigheid en 

concentratie verminderen; een gunstig effect kan zijns inziens pas na de 

uitwerking van het middel optreden. 4. de wijsgerig - religieuze betekenis 

voor het individu, dergelijke ervaringen kunnen voor belpaaide individuen 

van grote waarde geacht worden. Bij de vraag naar langduriger geestelijke 

schade moet men, zegt Van Ree, rekening houden met enige verwarrende 

factoren. Wanneer iemand voortdurende hasjiesj rookt, jal hij daardoer 

waarschijnlijk tengevolge van concentratiestoornir.een en afwijkend. 

gerichte aandacht, geringe leerprestaties op school vertonen. Ook al zou 

• na jarenlang gebruik op deze manier geen echte hersenbeschadiging 

optreden, dan zou toch een leerachterstand ontstaankunnen zijn, die 

niet meer in te halen is. Zelfs al zou een dergelij*e leerachterstand 

aangetoond worden, dan is het nog de vraag of hier Sprafce is van één of 

eieer andere factoren die resulteren in ongeïnteresseerdheid in leren en 

een voorliefde voor druggebruik, of dat druggebruik een oorzaak is van de 

ongeïnteresseerdheid. 

Zo blijkt, bijvoorbeeld, uit een onderzoek naar sociologische kenmerken 

van de druggebruikers, van Buikhuisen c.s. (38), dat ve irandere ambitie 
- onder scholieren (wel van school af willen) bij de druggebruikers twee 

maal zoveel voorkomt als bij de niet druggebruikers. In 

onderzoek van de zware marihuanagebruikers van Hendin ( 

een psychologisch 

9) wordt geconclu- 

deerd dat marihuana niet de oorzaak van veranderde houdingen -tegenover • 

ambitie en succes is, maar een simpel bijkomend verSchinsel ven een 

verandere levenmtijl. Marihuana heeft • een uitgesproken Jrn specifieke rol 

. voor studenten in hun pogingen' eenspecifiek aantal prolplemen te verwerken. 

Deze problemen zijn vrijwel altijd gecentreerd rond competitie, agressivi- 

teit en prestatie. Een ander onderzoek van Pillard (Boston, 1970) zo zegt 

Ardon (36), waarbij medische studenten naar een verband tussen het gebruik 

van cannabis en studieresultaten werd gezocht, ging .12.it van de gedachte dat 

voor het met succes volbrengen van een academische 4u9e juist die eigen- 
' 
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schappen noodzakelijk zijn, die door het gebruik van marihuana zouden .- 
k) 

worden ondergraven. Hij vond echter geen verband tussen het roken en4e. 

plaats op de ranglijst in het studiejaar. Zijn materiaal bestond echter 

uit lichte gebruikers. Dit in tegenstelling tot Hindm areh (1970)(36) 

die een onderzoek verrichtte aan een Engelse universiteit bij een .groep 

waarvan 72% tenminste één maal per dag Cannabis gebruik t e. Ook hij vóïrgd 

geen verschillen voor wat betreft univeráitaire carrièré en examenreSulta- 
n 

ten te constateren. 

De schrijvers van het rapport "Ruimte in het drugbeleid" (11) zijn van . 

mening dat afhankelijk van de struktuur van een persoon, marihuana en, ,) 

hasjiesj doorgaans eerst gevaarlijk zijn bij overdosering. Zo zeggen 

Kuiper en Geerlings (36) dat bij werkelijkevergiftiging 

overdosering, men een reactie ziet optreden, die met het woord psychose . : - ' 

het uiteenvallen van psychische functies - kan aanduiden: sufheid, een 

droomachtige toestand, verwardheid, angst, men ziet en hoort allerlei 
I wat er niet is en meent allerlei waar te nemen, wat niet waar is. 

Prof. Noach duidt deze verschijnselen aan met: hallucinaties, opwindings- , 
toestanden, desoriëntatie met als speciaal kenmerk: Verstoring van de tijd- . 

zin- De paranoIde beelden, dat wil zeggen, aanvallen van ziekelijke achter-

docht, zich bedreigd en belaagd voelen, veroorzaken zeciale complicaties. 

Volgens Andrew T. Weil (20) worden tijdens het gebruik van cannabis optre-

dende acute ongewenste psychische nevenwerkingen in drie categoriëen 

ingedeeld: 1. de kortdurende depressieve reacties: welke in het bijzonder 

voorkomen bij dwangmatig-scrupuleuze mensen, die ambivalent stann tegen-

over hun beslissing drugs te proberen, 2. paniekreacties, gelnduceerd door 

de vrees te zullen sterven of gek te zullen worden. Dit verschijnsel doet • 

zich uitsluitend voor bij mensen die voor het eerst CanJ abis gebruiken, 

ten eerste door onbekendheid met de ervaring, ten tweede kan relatieve 
, 

overdosering een rol spelen. 3. een acute delirante toestand is mogelijk. 

Dat is een niet specifiek syndroom dat na overdosering van allerlei psycho-

farmaca kan optreden; voor wat betreft cannabis na oraal gebruik van de 

stof. 	 . 
I 

Behalve hoge doseringen kan een andere factor van betekenis zijn voor 	• 
I 

. het verschijnsel "flippen": de omstandigheid of de berokene in een milieu 

is waar het gebruik normaal gevonden wordt, dan wel geaccepteerd wordt, 

dan wel scherp veroordeeld wordt. (Ardon 36) In het algelmeen komen in 

landen, waar cannabis reeds lang algemeen door de bevolking wordt ge-

bruikt (Mexico, Panama, de Libanon, Oeganda) heftige,reacties of acute 

psychotische toestanden na het gebruik niet voor. (Giler 

1959, Kooiman 1968) In landen, citeert Ardon.(36) verder 

als gevolg van 

1933, Haneveld 

waar het gebruik 
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re) 
recent in zwang is geraakt bijvoorbeeld West-Europa; wJrden heftige , 

effecten en psychotische tce standen na gebruik vaker gesignaleerd. 
r:e 

Volgens Murphy (1963) leidt een analyse van gegevens over cannabis- e ,  

psychose in de wetehschappelijke literatuur tot de Paradoxale conclusie, 

dat hoewel het gebruik mentaal onstabiele figuren zOu aantrekken, ernstige 

psychische' stoornissen zoals psychosen niet frequenter voorkomen bije 

gebruikers dan bij niet-gebruikers. Murphy (36) vroeg zich af of hetw  

gebruik -sommige individuen niet beschermt tegen het ontstaan van een' 

psychose. Deze gedachtengang omtrent zelfmedicatie Werd ook door Van Praag - 
Co:D 

overwogen. Ardon deelt de mening van Keeler (1967) die zegt, dat de 

aantasting van het psychologische afweer-en adaptieiT,eáanisme tijden .S'' het 

gebruik, gevaarlijk kan zijn voor individuen, die gepjedisponeerd zijn 

voor een schizofrene psychose. In overeenstemming hiermee stelt Bromberg 

(1939) volgens Ardon dat-, zo er een relatie bestaat tussen marihuana- 
] 	• gebruik en psychosen, dit verband niet rechtstreeks kanworden gelegd. 

Ook bij een onderzoek van Chopra (40) waarin de controerse rondom de _ 

rol van cannabis als een oorzaak of precipitant vanips chotische reacties 

bestudeerd werd, bleek, dat er een relatie bestond tussen marihuana en 

psychotische episodes welke misschien beinvloed werden door de fundamen-

tele persoonlijkheid van het individu dat de drug gebruikt. Het schijnt 

dat een speciaal symptomen-complex dat is ontstaan door de cannabis-roes 
. 	i 

afhankelijk is van verschillende factoren, zoals persojnlijkheid, op- 
, 	1 

voeding, religie, socio-economische situatie en motivatie. 
] Het concept van de cannabis-psychose vindt volgens rdon (36) die hierbij 

Van Praag (1971) citeert, weinig steun. Hij schat het aantal marihuana 

rokers dat tevens aan enige psychose lijdt op 5 per duizend. Dit getal is 
volgens van Praag gelijk aan de mate waarin psychos len in de bevolking 

als geheel voorkomen met andere woorden er komt eenZele promillage 

psychosen voor onder gebruikers als onder niet gebrUills. Twee 

conclusies kunnen volgens Ardon hieruit worden getrókkjn: a. andere 

psychosen dan cannabis-psychosen komen bij cannabisgeruikers niet voor, 

hetgeen minder waarschijnlijk is. b. er is geen verband tussen psydhosen 

en cannabis-gebruik. • 

Van Ree (7) zegt over de drametloohe verhalen met betrekking tot de 

desastreuzegevolgenvandecannabisverslavingen in het Nabije en Midden-

Oosten, dat men deze nauwelijks op hun waarde kan sChatten: ten eerste 

omdat in vele van die gebieden nauwelijks.enige betrouwbare administratieve 

dienst bestaat, waardoor statistische gegevens feiteli,k ontbreken, ten 

tweede omdat het vooralsnog volslagen onmogelijk is om te bepalen of de 

sociale nood,die apathie en drugmisbruik zou veroorzaken Inderdaad op 

grote schaal bevorderd wordt door het drugmisbruik. 
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lb. Schadelijkheid eigen gezondheid wordt door velen beadrukt  . 

Schadelijke werkingen nog te onbekend om het vrij te geen  

Het bovengenoemd argument wordt volgens Sagel-Grande (4t1) aangevoerd door 

de regering van de Duitse Bondsrepubliek. Alhoewel men vrij zeker kan' 
tyl 

aannemen, dat de cannabisprodukten tot de minst gevaarlijke stoffen, 'die 

onder de Opiumwet vallen, gerekend kunnen worden, is men in regering0.- 
Ln 

kringen toch de mening toegedaan de cannabisproduktén niet uit de straf-

rechtelijke sfeer gelicht kunnen worden. Als belangrijk irte reden hieryoor, 

merkt men op dat uit het oogpunt van gezondheid het tuverantwoordeli4X is, 

omdat de werkingen en neveneffecten van cannabis nipt genoeg bekend zijn. 

Ook met betrekking tot een nauwkeurige dosering bestaan nog aanzienlijke 

problemen. Vooral bij overdosering kunnen werkelijk gevaarlijke toestanden • 

optreden:. De biochemische processen die zich onder invl ird van cannabis 

in het menselijk lichaam voltrekken, worden momenteel intensief bestudeerd., 

Bovendien is de onervarenheid met drugs een factor die het vrijgeven van 

cannabis zonder één of andere overgangsmaatregel in 4e ieg staat. Een 

enquete in de DDR toonde aan dat reeds 30% van de volwa 

huidige wettelijke bepalingen, bereid waren hasjiesj te 

senen bij de 

pr.- beren; na een 

vrijgeven van cannabisprodukten zal dit percentage beduidend hoger liggen. 

De Engelse commissie die•een onderzoek deed naar de gevolgen( van cannabis-

gebruik en dit onderzoek afrondde met het zogenaamde "Wlytton-Report"(42) 

kwam tot de conclusie dat hoewel cannabis wat betreft lichamelijke schade-

lijkheid veel minder gevaarlijk is dan de opiaten, amfetaminen, barbitu-

raten en ook alcohol, en er naar de mening der,onderZoellers, psychosen 

en psychische afhankelijkheid niet vaak voorkomen, zij toch de opvatting 

zijn toegedaan dat zelfs een bescheiden en schijnbaar orlschtildige gewoonte 

als cannabisgebruik in onze Westerse cultuur, een gevaaJ kan opleveren,-.- -  
( 

van relatiestoornissen met lamilie,vrienden en in de werkkring. Haar uit- 

eindelijk advies is om de wettelijke verbodsbepalingen te handhaven. 

In Zweden baseert men zich bij het innemen ván een standpunt inzake -  het 

gebruik van drugs, volgens Martens (42) op drie studies, 

binneflandse studie, het nnp'else Wootton Rapport en een s 

namelijk een 

tudie van de W.H.O. 

Expert Committee. Vervolgens is een belangrijke facter blj het innemen .  

van een standpunt, de klinische ervaringen die men van dag tot dag opdoet. 

Een toenemend aantal hasjiesj verslaafden wordt, zo zegt Martens; voor 

psychiatrische behandeling opgenomen. Bovendien ig . er ee toename van 

psychotische symptomen bij deze patiënten geconstateerd, waarvan men 

• aanneemt dat zij door cannabis tin ontstaan. 
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in psychische moeilijkheden, waardoor zij worden genood 

te doen op de hulp van de medicus. Indien marihuana vni 

is volgens Booy te voorzien dat er niet duizenden maar 

drie miljoen rokers zullen komen. Dit betekent dan dat 

op vijftig tot Zeventig duizendpsychisch gestoorde pati 

lingsr.ervaring in ons .  land met deze patiënten zijn nog 

Deze redenen hebben er mede toe geleid dat er geen vermindering of 

verzachting van de kontrole Van cannabis heeft plaatsgeonden 

De Italiaanse wet straft niet alleen de handelaar in drtigs, maar ook-iet • 

bezit voor persoonlijk gebruik (zelfs gebruik thuis).., de hoeveelheiX 

is irrelevant. De argumenten.die hieraan ten grondslag liggen zijn zo 

zegt Testi (43), het zeer ernstige risico van drugs zowel voor de 

gebruiker als voor de gemeenschap. De autoriteiten zijn vanmening dKi 

zowel de gebruiker als de gemeenschap moeten worden beschermd tegen deze 
n 

risico's door het bezit voor persoonlijk gebruik ook strafbaar.te rtellen. 

DeskundigendieinopdrachtvanderegioEuropavandeW.H.O.Win.het 

afgelopen jaar in acht landen van Europa een onderzoek hebben ingesteld, 

zijn tot de slotsom gekomen dat zij, die liberalisatie van het gebruik 	• 

van marihuana en hasjiesj propageren ofwel onvoldoende georiënteerd zijn 

over de gevaren daarvan ofwel deze gevaren opzettelijk verzwijgen. 

Volgens dr. Kaprio, directeur van de regio Europa, handelen zij, die zeggen 

dat marihuana ongevaarlijk is, even onverantwoordelijk als zij die beweren 

dat iemand kan gaan autorijden onder invloed van alcohol. De vertegenwoor-

diger van Marokko, zegt Kaprio, noemde cannabis een gesel voor zijn land 

en volk. Hij betoogde dat 30% van de patiënten in Marokkaanse psychiatrisch( 

ziekenhuizen wordt verpleegd wegens de gevolgen vanhennepprodukten. In 

de jaren 1955-1956 werd in Marokko in een hospitaal 25%  van de opgenomen 

mannelijke patiënten onder de diagnose "cannabis psychose"geregistreerd. 

Het betoog van deze Marokkaan wordt ondersteund door de farmacoloog Prof. 

Booy, die in Marokko de slachtoffers van soft drugs onderzocht en (Nollen 5 

daar kennis heeft gemaakt met agressieve, aan psychotische stoornissen 

lijdende slachtoffers van marihuana., 

Ook een groep van zes medici uit Nederland stelt, dat zij door eigen 

waarneming hebben kunnen vaststellen dat het gebruik ver hennepprodukten 

bijzonder schadelijke gevolgen heeft. Naar het oordel van verschillende 

onderzoekers, zegt Booy'(55), komt ongeveer 3% van de marihuanarokers 

zaakt een beroep 

j zou worden gegeven 

wellicht twee è. 

men kan rekenen 

ënten. De behande-

te gering en nog 

van te korte duur om een juiste prognose te stellen Het lijkt, derhalve 

onjuist de marihuana produkten vrij te geven. 
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Het bagatelliseren van het hasjiesj en marihuanagebtuik vinden de twee 

neurologen Ebel en Gralla (24) onverantwoordelijk. Ook de opvatting,áls 
e 

zouden hasjiesj en marihuana minder gevaarlijk zijn;dan alcohol word 

door hen afgewezen. Tot deze conclusie kwamen zij onder meer na bestUdering 

van 100 druggebruikers tussen de 14 en 22 jaar, waaronder drie zuivere 

hash gebruikers, acht en zestig hash en LSD gebruikers en negenentwil'aig 
I 	. 

heroIne en opiumgebruikers. Uit dit onderzoek bleekIdat het vaak onsáhade- i 
lijk genoemde hashgebruik onder meer leidt tot veranderingen in de e, 

hersenen, welke slechts b ij hersenletsels en zware hersenziekten geregis-

treerd worden. Bij niet minder dan 70% van de onderzochte hashgebruikers 

werd met behulp van een EEG hersenbeechadiging aangetroffen. Voorts Wordt 

de psychische afhankelijkheid als schadelijk. effect 'genoemd. Door prof. 

Kielholz werd in dit verband aangetoond (24) dat een derde van de jeugdigen 

die af en toe eensmarihuana gebruikten tot regelmatig gebruik van hasjiesj 
1 

overgingen. Behalve dit effect noemde Kielholz nog het gevaar dat steeds 

meer hasjiesj gebruikers na korte tijd naar kombinaties met sterkere 

effecten zoeken. 

Korf (44) is van mening dat uit een oogpunt van lonkkanker het toelaten van 

cannabisprodukten niet te verdedigen is. Hij noemt tn dit verband eer 

onderzoek van Kalant (Toronto) die in de rook van marihuana gemiddeld 

50% mégr teer dan in tabaksrook vond, terwijl een onderzoek van Leuchten-

berger (Lausanne) aantoonde dat de rook van hasjiesj significant meer 

celabnormaliteiten veroorzaakte dan tabaksrook. 

Volgens de auteur, bestaat er ernstige verdenking tegen langdurig gebruik 

• van cannabisprodukten als veroorzaker van hersenatrefie en misvormingen 

van de ongeboren vrucht. 	 - I 

Ook dr. Nahas (45) een deskundige zowel op medisch als pharmacologisch 

gebied, komt tot de conclusie dat de onschadelijkheid van cannabis en 

de gevaren ervan worden onderschat. Elf andere mediei (Brill, Armand, 

Zeidenberg e.a.) onderschrijven deze opvatting, aldUs de auteur. 

De grote verscheidenheid van effecten van cannabisgebruik-op de mens 

wocx7t, volgens Wahas, veroorzaakt door de uiteenlopende concentratie van 

onder meer THC die van.  plant tot plant verschilt. (0.02 tót 6%). De cannabi: 

effecten hangen af van de doses THC, de frequentie Van -Iet toedienen, 

individuele eigenschappen van de gebruiker en de omgeving waar het 

gebruik plaatsvindt. Een acute vergiftiging het eenleffectieve doses 

(5 - 10 mg) leidt tot het uiteenvallen van geestelijk functioneren, verzwak-

king van de realiteitsbeoordeling en soms tot psychOtische reacties. 

: Voor sommigen personen, zegt Nahas, geeft de cannabisroes aanleiding tot 

de.eerste stap naar effectievere middelen, zoals heroinie. Landen, waar 

men cannabis veer eeuwen reeds gebruikt en het verbOnden is met grote 

medische problemen en onderontwikkeling op alle gebied, doen. tegenwoordig 
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, , , 

hun uiterste best om het gebruik van deze drugs door middel van -;, 
nationale en internationale maatregelen, uit te bannen. 

Het herroepen van de huidige wetgeving en het eenzijdig intrekken van 

het Internationaal Accoord is, naar de mening van Nahas, op medischd.  
. 	 Y1 

en sociale gronden niet gerechtvaardigd. 	 ,. , 

Bij chronisch gebruik van marihuana of hallucinogenen is het ontstaan, 

van hersenbeschadiging, met als symptomen onder meeverwaarlozing 

van het uiterlijk, vergeetahtigheid en apathie, prikkelbaarheid, 

volgens Hollister (46) mcgelijk. Wel merkt hij op dat het optreden lw 

onverwachte onplezierige reacties al of niet gepaard gaande met acute 	. 

paniek, veelal te wijten is aan overdosering. Schizofrene: psychosen 

of depressies kunnen d000r marihuana geactiveerd worden, in aanmerking 

nemend dat veel druggebruikers reeds emotioneel gestoord zijn, komen 

dergelijke reacties echter volgens de auteur niet excessief voor. 

Diverse onderzoekers benadrukken deze effecten van hersenbeschadiging 

bij chronisch gebruik. Zo bleek uit een onderzoek van Myrddin Evans (47) . 

dat negen van de tien•geregelde cannabisgebruikers een verschrompeling 

van de herenen vertoonden. De selektie en de ziektegeschiedenis van .deze 

patiënten geven sterke aanwijzingen dat de atrofie met het zware gebruik 

verband houdt. Geen enkele oorzaak, buiten het gebruik van drugs was 

hier, volgens de onderzoeker te vinden. De werkzame i'substanties zijn in 

ve toplosbaar, zetten zich in het hersenweefsel vast en geven schadelijke 

werkingen. Volgens Prof. Stenchever, voorzitter .  van'de afdeling gynaecolo-

gie van de'Universiteit van Utah (Drugs and Society, juni 1973) veroorzaakt 

het gebruik van cannabis, chromosomenschade. In zijn onkerzoek werden 

negenenveertig mensen, 20 mannen en 29 vrouwen, in leeftijd variërend 

van 17 tot 33 jaar, vergeleken met een controlegroep van twintig niet-

marihuana rokers tussen de 13 en 50 jaar (het vinden vak niet-rokers onder 

jongeren was moeilijk). Bij de controlegroep bedroeg heb afbreken in de 

cellen 1.2% bij de cannabisgebruiker was dit 3,4%, er was bovendien geen 
1 	- groot verschil tussen zwaar en licht gebruik (1 joint per week of minder). 
1 

Stenchever kon niet zeggen of de effecten permanent zouden zijn, terwijl 

er tot op heden ook nog geen belangrijke toename is geconstateerd in 

het ter wereld komen van misvormde baby's Tot slot is 
I
ij van mening 

dat in het verleden misschien ten onrechte aan LSD chro osomen-schade 

is verweten. 	 . 
Volgens dr. ZBell (Australië), die de conclusies inVentriseerde van het 

ri 

30e Internationale Congres tver Alcoholisme nn Drug-a,fh-nkelijkheid te 

Amsterdam (1971) is de hersenverschrompeling bij een aa ,tal jonge mensen 
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die grote hoeveelheden cannabis hadden - gerookt, nog;niet . bewezen. Bi3 

een andere gelegenheid wees deze auteur op het feit dat bij én 
(..„) 

psychologische test verschijnselen werden waargenomen,die doen vermoeden' 

dat marihuana rokers lijden aan een vorm van verzwakkiJg van hun 

intellectuele vermogens. Het voorkomen van verschrompeling van de hérsen-

schors bij alcoholisme werd ook jarenlang ontkend, terwijl dit nu over 

het algemeen als een vaststaand feit is geaccepteerd. ('Feiten, nr. 1 e;' 

oktober 1972). 
(n 

Uit een onderzoek van Kolansky en Moore (48) bleek eveneens dat alle: -  

achtendertig personen, tussen de 13 en 2A jaar, die twee of meer malt 

per week rookten, nadelige gevolgen van het marihuana gebruik ondervonden. 

De psychiaters bestudeerden deze patiënten tussen 1965 en 1970. De 

meeste paitënten rookten twee of meer keren per week en twee of meer 

cigaretten per dag. Zij toonden een zeer slecht maatschappelijk oordeel, 

slechte concentratie, verwardheid, -  angst, depressie, apathie, onver-

schilligheid en een vaak langzaam en onduidelijk spreken. 

VAn de twintig mannen en achttien vrouwen waren er acht men.psychosen, 

waarvan ervvier zelfmood pleegden. Bij deze acht waren er, volgens 

onderzoekers, voordien geen persoonlijkheidsproblemén of psychose in de • • 

familie geconstateerd. Van de achttien vrouwen waren er dertien onge-

trouwd. Deze patiënten vertoonden na korte tijd marihuana gerookt te 

hebben een opvallend verlies van sexuele remmingen. 'Zeven patiënten 

van deze groep raakten in verwachting en vier kregen geslachtsziekten. 

Allen hadden verschijnselen van verwardheid, apathie, depressie, 

zelfmoordideëen, gevoelens van isolement, verstoring v de realiteit 

• en een duidelijke vermindering van schoolprestaties. 

Een studie van Abel (49) waarin acht mensen werden etert op het effect 

van marihuana op het geheugen bleek dat da proefperonei na het roken 

van twee sigaretten minder capabel waren het verhaal dat hen vijftien 

minuten eerder was voorgelzen zowel wat betreft woorden als gebeurtenissen 

na te vertellen. Niet alleen dat zij minder in staat. wafensich exacte 

woorden te herinneren maar ook hun bekwaamheid zich de ideëen van het 

verhaal weer voor de geest te roepen was verminderd 

2. Schadelijkheid met betrekkinJ. tot het algemeen welzi ‘Sn 

2a. Schadelijk heic
. aan de gemeenschap is niet van vèrstrekkende aard.  

Volgens Van Ree (7) zijn er tot dusverre geen duidelijk voorbeelden bekend 

van gunstige of ongunstige effecten van het liberaliser'n van drugs, 
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welke eerst aan strenge beperkingen onderheving waren. 

De mening dat dit zou leiden tot een golf van drugmisbruik, stoelt 

volgens de auteur niet op ervaring of theoretisch voldo 

argumenten. De vaak gehoorde redenering (Mulder, Le Dal 

2b. Schadelijkheid aan de gemeenschap is van belang 

het gebruik infysiologisch en psychologisch opzicht 

Bij het onder twee gestelde merkt hij op dat oppervlakki 

druggebruik geïncorporeerd lijkt te zijn in een totaal pa 

waarden, normen en attitudes. Bij een nadere beschouwing 

de relatieve afwezigheid op van positieve waarden en no 

het druggebruik als een protest, een beweging tegen de 

dat, indien men alle drugs voor iedereen verkrijgbaar izou stellen " kyl  

het druggebruik alleen al door deze verkrijgbaarheid zo lu toenemen, 

is niet gefundeerd. Als argument wijst men dan op mórfinisme onder attsen 

'en verpleegsters. Het is echter volgens van Ree, niet aangetoond dat 

zonder deze "voorhandenheid" geen andere verslaving bij deze personen .  

zou zijn opgetreden. Verslaving .is  zeker niet van deze éne factor 

afhankelijk. Mogelijk wordt eerder de keuze van het mid• el beïnvloed 

dan de freouentie van het gebruik. 

Naar de=ening van Zeegers (2) ziet het ernaar uit dat men onder invloed 

van cannabisprodukten, althans tijdelijk, minder actief is. Een geregelde 

gebruiker kan onverschillig worden voor zijn maatschappelijke belangen 

en vervallen in nietsdoen en parasitisme. 

Hij voert hier echter tegen aan: "een tijdelijke inaj,tivfteit is niet 

alleen toelaatbaar, maar zelfs hoogst noodzakelijk. Rust; ontspanning 

eventueel meditatie en contemplatie zijn ook positief .  te waarderen. 

Mag men iemand er een verwijt van maken, wanneer hij lj l eini.g wenst te 

presteren en te produceren ? Is de préstatie en produktie zo overheersend 

belangrijk ?" Volgens Zeegers is er ook wel wat rededijkl te zeggen voor 

een protest tegen onze hierop zo bij uitstek gerichte maatschappijvormen. 

nde gefundeede 

-Commissie) 

Gadourek (27) ziet twee redenen voor bezorgdheid ten aanzien ván het gebruij. 

van cannabisprodukten: 1. de dysfunctionele aspecten i van het sociale 

druggebruik. 2. de afwezigheid van morele regulaties en beschermende 

normen daarbij. 

Bij dysfunctionele aspecten kan dan gedacht worden aan degenen die door 

te gronde gaan. 

gezien het 

roon van 

valt echter 

men. Hij ziet 

evestigde orde.4 

Na het 30e jaar wordt veelal het gebruik gestaakt en wort er niet meer 

aan begonnen. Tijdens de verspreiding van de hogere sociale milieus naar 

de .lagere, nemen de a-culturele trekken van het gebrUik toe. 
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It....:, . 
De huidige generatie ziet in drugs nog een opwekkend element. De volgende 

,.. 
generatie zou er wel eens gemakkelijk toe. kunnen komen, in drugs een t..)  

legitimatie te zoeken van do eigen sociale mislukking: en ontsnappirs-• 

mogelijkheid voor de gebiedende eisen van de maatschappij, een substi- 

tuut voor het dominerende cultuurprobleem dat wordt afgwezen. 

Ook Mc. Glotlb_n (23) noemt als belangrijke redenen voor bezorgdheid tén 
I 	• 

• aanzien van marihlana, de schade aan de maatschappij, anIi-sociaal gedrag 
(.-) 	• 

met betrekking tot personen en eigendommen (inclusief vIrkeersgevare4 

en economisch schade, de maatschappij wordt vaak belast riet de kosten van 

de sociale voorzieningen voor de gebruiker en zijn kinderen. En van dg 

minder vaak uitgesproken angsten is volgens Mc. Glothlin, de invloed -4n 
I 

het drugmisbruik op de waarden en zeden van de gemeenschap. Zulk gedrag 
• I 

wordt gezien als een bedreiging voor de ethiek, discipline, en dubbele 
I 

moraal van de op prestatie gerichte westerse maatschappij. Deze laatste 
I 

factoren hebben een belangrijke rol gespeeld b ij het tot tand komen van 

de bestaande houdingen en criminele sancties tegen drug 11. isbruik, alhoewel 

de straffen gewoonlijk meer worden gerechtvaardigd, zó zegt Mc. Glothlim, 

- uit het oogpunt van directe economische kosten en crimi4liteit, die in 

verband staan met drugs. 

Ook het Canadese rapport van de Commission of Inquiry into the non-medicai 

use of Drugs (49) vindt dat, al kan niet worden aangetocind dat cannabis 

zulke schadelijke effecten heeft, dat het de huidige wetgeving rechtvaardigt, 

er toch zeer ernstige redenen zijn voor bezorgdheid, die er voor pleiten 

• al het mogelijke te doen om het gebruik te ontraden. 

Een belangrijk aspect bij het maatschappelijk beleid, ZOU molgens de 

Commissie moeten zijn de verkrijgbaarheid van cannabis te 

verbod op verspreiding in te voeren. Als nadelen van ad 

voorschriften of vergunningen, of een beleid dat cannabi 

beschikbaar stelt, ziet men het gevaar dat minderjarigen 

gebruik van zouden kunnen maken en dat de schijn gewekt z 

cannabis betrekkelijk onschuldig is, terwijl men meentldat 

gebruik het geesteli:k volwassen worden van de jongeren 

beperken, door een 

inistratieve 

s voor volwassenen 

er gemakkelijk 

ou worden dat 

regelmatig 

Schadelijk 

beïnvloed. Men stelt daarom voor om het importeren en exporteren in de 

wet in de definitie van handel op tenemen (zoals bij de bood en Drugs Act) 

en om hogere straffen dan bij andere vormen van handel in te voeren. 

Ook Korf (50) is er van overtuigd dat cannabis verstoring van het logisch 

denkvermogen en ontremming van de waarneming tot gevolg .ieeft. Daarnaast 
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• 

kan - het ook een kalmerende en licht-slaapverwekkende'weLking hebben.' 

Echter bij iemand Voor wie het gebruik een middel is om Lijn moeilijkhé3ien 

en problemen te ontlopen, zal daardoor zijn vermogen'om moeilijkheden 

op te lossen verzwakken, waardoor indiect zijn passiviteit versterkt wordt. 

Dat de normale persoonlijke en maatschappelijke activiteiten hieronder 

zullen leiden behoeft volgens Korf geen betoog. Het j.ev irn op kosten 4fan 

de gemeenschap is echter onder de noemer Van de passiviteit niet 
• 

volledig behandeld. De -brij) die uitmondt in min of meer langdurige - 

psychiatrische behandeling betekent eveneens een last voor de gemeenschap. 

Hierdoor is het noodzakelijk veel meer opvangcentra te 'stichten en cUt 

dan terwille van hen, die zich hun moeilijkheden zelf op de hals hal. 

Het zoeken van genot door middel van als prettig erVar4 drugs-door 

jeugdigen wordt zo een doel op zich zelf, merkt Rado (52) op. Het neemt 

de noodzaak weg om gebruikelijke manieren te ontwikkelen om vreugde 4-.e 

beleven aan werk, kunst, sport, capaciteiten en bekwaamheden. De ontwikke-

ling van het karakter wordt ernstig ondergraven. Op theoretische gronden 

meent Rado, dat het gebruik van drugs door 'jeugdigen v .  rnietigende 

consequenties heeft. 

Ariëns (52) legt vooral de nadruk op het aantal individuen dat schade 

onderVindt bij het gebruik van drugs. Hij vindt dat de' tem "softeners" 

"weekmakers" heel'wat toepasselijker is dan de term "sof t " drugs. Deze 

drugs zijn allerminst ongevaarlijk. Niet alleen het individu op zich, 

maar ook het aantal individuen dat schade ondervindt mot bes ,Clouwd 

worden. Drugs, zoals heoIne zijn juist doordat ze zo s.erk 

verslavend zijn , voor de gemeenschap minder gevaarlijk. De werking is 

zo evident desastrells.dat ze selfs ultra liberalisten op dit gebied 

afschrikt, zodat het gebruik beperkt blijft. De zogenaamle minder 

schadelijke drugs als cannabisprodukten zijn veel gevaarlijker door de grote 

aantallen mensen die er bij betrokken raken. 

Is cannabisr,ebruik over zijn hoogtepunt heen ?  

Uit onderzoekingen op het gebied ven druggebruik blijkt, volgens een 

artikel in het tijdschrift Drugs and Society (nr. 2, augustus 1973), 

dat cannabis zijn hoogtepunt heeft bereikt. In 1970 en 1972 werd onderzoek' 

verricht onder medische studenten van de Pennsylvania Universiteit 

in de Verenigde Staten. Het eerste onderzoek toonde aan dat 54% cannabis 

had geprobeerd en dat van deze groep 47% meer dan 10'keer gerookt had. 

In 1972 had 70% cannabie geprobeerd, waarvan 70% het;meer dan 10 keer 

gerookt had. Wat betreft het beëindigen van het roken echter bleek dat 

in 1970, 37% van degenen die cannabis gerookt hadden errree opgehouden. 



waren of het roken geminiseerd hadden tijdens het onderzêek, terwijl 	. 

in 1972 dit percentage was toegenomen tot 57%. 

Als redenen voor het stoppen gaf 12% op dat zij bang Waren voor medische 

of wettelijke consequenties bi voortgezet gebruik, terwijl ongeveer 

zei dat het roken hun studie belemmerde. . 

Het enquete formulier was van dien aard, dat de meeste 
1
a1 hen die ge,, 

•  
stopt waren of minder waren gaan roken, "andere" redene'hiervoor opg0,ven. 

Dezellandere" redenen, concludeerden de onderzoekers, betekende voor-

namelijk dat de betrokkenen hun interesse in "cannabis4erloren hadden. 

Alles wijst er op volgens de onderzoekers dat, ondank..s een absolute 

toename in ervaring met cannabis, er een afname wat betreft interessei 

geconstateerd kan worden. De "generatiekloof" die cannalis eens symboli-

seerde heeft veel van zijn betekenis verloren. 

Ook uit een Finse studie door Henninki, Rissanan en ilattilla, bleek dat 

de belangrijkste reden voor het niet nemen van drugs, gerek aan interesse 

nop,' niet geleverd. is 

-.39- 

was (54%). Nieuwsgierigheid zou de belangrijkste reden (65%) bij school- 

kinderen kunnen zijn, om drugs te gebruiken. 
3-Verkeersveilheid en het_aebrulk_van  drug 

3a. De invloed van hennepprodukten op de verkeersveiligrid is van weinig  

betekenis. Het bewijsvan risicotoename met betrekking tot  verkeersongelukke 

De uitwerking van alcohol op de rijvaardigheid is in hoofdzaak recht-

streeks en ook direct in verband te brengen met de concátratie van de 

alcohol in het bloed. Bij vele andere drugs, zo zegt Ha -kLrd (55) 

beInvloedtde nevenwerking de rijvaardigheid mgér dan de irimaire 

uitwerking. Onderzoek naar de uitwerking van drugs op d rijvaardigheid 

is nog in de beginfase. Havard noemt enkele onderzoeken 

landen hebben plaatsgevonden . . Zo bleek dat bij een in En 

onderzoek, waar 945 bestuurders werden ondervraagd, 14% 

vierentwintig voorafgaande uren pillen of medicijnen had 

In Denemarken gaf 16% van de 4.841 bestuurders, met een 

gehalte boven de 1.5 promille toe drugs gebruikt te heb 

rijden. 

Een Frans onderzoek onder 500 mannelijke bestuurders, dodr de politie 

ervan verdacht onder invloed van drugs te zijn, toonde aan dat 14% dat 

inderdaad was. 

die in verschillkmde 

eland gehouden 

binnen de 

en ingenomen. 

bloedalchol- 

en tijdens het 
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k) 

In Duitsland bleek in een onderzoek van 10.000 ongeval4n,tussen de ' k) 
10.3% en 14.5% van de bestuurders medicamenten te hebben gebruikt binnen 

de vierentwintig uur voorafgaand aan het ongeval. i 

In Zwitserland had slechts 4% van de 128 personen, gedood bij alle 

soorten ongevallen, sporen van drugs in de urine. Tenslotte noemt ..ke 

Havard een onderzoek dat in Californië in 1967 plaatsvj,id en een • 

• Amerikaans onderzoek,waaruit bleek dat bestuurders die drugs gebruiken, 
• 

zich wel meer aan verkeersovertredingen schuldig maakten maar vergeleken 

met een controlegroep niet frequenter bij ongevallen be -:rokken waren 
_I 

Uit deze voorbeelden concludeert Havard dat het statictisch bewijsvan

risico-toename betrokken te raken bij ongevallen onder bestuurders die 

drugs gebruiken, nog niet geleverd is. Echter, vele fysiologische en 

psychologische testen over de uitwerking van drugs pp vaardigheden, die . 

op chaufferen lijken,wijzen op een ernstige achteruitgang van de rijvaardig-

heid wat betreft aspecten die van belang geacht worden bij beïnvloeding 

van het ongevallen risico. 

De conclusie van het onderzoek door Cranuer (36) naar de invloed van 
I 

marihuanagebruik op de rijvaardigheid, luidt dat het roken weinig of 

• geen invloed heeft op de rijprestatie. Achtendertig regelmatige rokers, 

die eveneens ervaren autóbeStuurders genoemd konden Worden, kregen drie 

proefritten. Eén zonder iets gebruikt te hebben, één onder invloed van 

marihuana en één onder invloed van alcohol, waarbij het ,flcoholgehalte 

van het bloed 1 pro mille bedroeg. Het onderzoek geschiedde in een 

zogenaamde "link trainer". 	 . s 

De rijtest blijkt onder invloed van marihuana beter te zijn dan bij het 

bovengenoemde bloed-alcoholgehalte. Volgens Ardon (3.6) hangt dit naar 

• alle waarschijnlijkheid samen met het feit dat blijkens onderzoek van 

Garitini, cannabis de geconditioneerde reflexen in tact 

stelling tot vele andere psychoactieve stoften. 

3b. de invloed van hennepprodukten op de verkeersveilig 

en verhoogt het risico van ongevallen 	 ; • 

Naar de mening van Brill (23) geeft het onderzoek van Cancer echtr 

te denken. Zijn materiaal was betrekkelijk eenvoudig en zijn proefpersonen'. 

hadden geen controle over hun gesimuleerde rijtoer. Ze k4erde, op een 

bepaald moment in de film, de auto links of de betrokke 

het stuur naar links trok. Deed hij dit laatste niet , dán werd er een 

besturingsfout geregistreerd. Ook over de snelheid had de betrokkene 

geen controle. De illusie van de proefpersonen dat zij werkelijk 
I 

• 

laat, in tegen- 

eidis vrij groot  

e nu wel of niet 
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alitoreden is zo volgens 3rill snel verdreven. Bij het; nauwkeuriger 

bestuderen van het door Crancer opgegeven alcoholgehalt in e het bloed' 

namelijk 1 pro mille toont aan dat de hoeveelheid alcohol, die aan ee 
1 

iedere betrokkene werd gegevens een alcoholgehalte van het bloed van 
1 	. 

1.8 pro mille zou hebben opgeleverd en derhalve een :staat van ernstiO tee  
dronkenschap zou hebben veroorzaakt. 

f.e 
Dit kan, naar de mening van Brill, een reden zijn waarom de rijtest onqèr 

invloed van marihuana beter was dan onder invloed van alcohol. Zijn 

conclusie is dat de bevindingen van Crancer's studie eelder gewaagd 
1 dan afdoend genoemd kunnen worden. 

çn 	. 
- Volgens Abeln (57) kan hét ernstige probleem van het gebruik van drugs 

bij chaufferen, alleen worden oPgelost door een snelle %srttelijke regeling, 
I 	 ' 

die •inhoudt dat een ieder die drugs gebruikt geen rijbewijs kan krijgen, 
l• 

en dat druggebruik bij chaufferen na constatering, een intrekking van 
;• 	I 	 . 

het rijbewijs met zich brengt. Want het blijft een feit dat druggebruikers 

zowel zichzelf als ook hun omgeving in gevaar brengen en schade 	
. 

berokkenen. Ervaren artsen, die een groot aantal verslaifden te behandelen . 
1 

hebben, waarschuwen volgens Abeln steeds Ir'Dor het verhoogde ongevallen 
I 	

. 
gevaar van aan drugs verslaafde en van drugs afhankelijke autobestuurders. 

Hij zegt in dit verband dat de jongste onde:ezoekingen d+ vrees gerecht 

vaardigd hebben, want deze tonen.  aan, dat metorrijtuigebestuurders onder 

1.«  

invloed van drugs hun voertuig niet meer met zekerheid luimen besturen. 

In New York bleek bij een onderzoek van 1200 heroine ver laafden dat 	 ' 

77% van hen reeds áénmaal of vaker ongevallen veroorzaat hadden. Ook 

in Duitsland is in de loop van 1971 een enorme toename yan ongevallen onder 

invloed van drugs geconstateerd. Men heeft vastgesteld, 

jeugdigen onder LSD invloed gewoon het gaspedaal indruk 

er op los rijden. Van betekenis is volgens Abeln, ook h 

"echo-effect", dat zowel bij hasjiesj als ook bij LSD geb 

Hiermee bedoelt men het opnieuw optreden van psychisch 

beeld in de vorm van hallucinaties, agressieve opwindin 

onrusttoestanden, ondanks langere abstinentie van drugs: Men spreekt hier 
; 	I van' "flash-back": al lang "ontwende" autobestuurders. k1u nen plotseling 

door een gevaarlijke bewustzijns verstoring of halluoinat ire zinsbegoogeling 

overvallen worden en op grond van deze toestand de mach over hun auto 

verliezen. 	 , , 
Varenne (6) is van mening dat reeds na het roken van; ee gewone hennep- 	• 

; 
sigaret, een daling van de rijvaardigheid optreedt. Hij M rkt op: "men 

kan zich voorstellen dat de zelfs zeer contemplatieve elfforie uit de 

eerste intoxicatie fase en de zelfs lichte vergiftigings fase, met . 
i 
i 
1 
I• 

t..,) 

dat bijvoorbeeld 

en en als wilden 

t vaak genoemde 

uikers bekend is. 

symptomen, bijvoor-

, angst- en 	• 
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onder andere verkeerde schatting der afstanden, het besturen van eenk) 

auto gevaarlijk maken ". 

Ons vermogen, kwantitatief de cannabinolen in bloed of weefsel aan 

te tonen, heeft ook de consequentie, volgens Noach (4), dat we er 	w 

nog ver van.  'verwijderd zijn over eeneluivalent voor -  hennepprodukten van 

de bloedproef of ademtest voor alcohol, te beschikken. Dit verleent ;  

naar de mening van Noach wel een speciaal accent aan het dikwijls-gehdbrde 

argument van voorstanders van liberalisering van cannabis, namelijk 

dat nog nimmer is aangetoond, dat verkeersdelicten Ondelr invloed, van '  

marihuana zijn begaan: een dergelijke bewijs is technisch lonmogelijk. 

Bovendien merkt hij op dat de cannabisprodukten, in tegelistelling: 	(;:n 

tot de: moeste hallucinogenen, een duidelijk slaapverwekkende werking 

hebben. Dat verkleint hun risico voor de verkeersveiligheid niet. 

Dat de: marihuana-gebruiker zelf weet hoe ver hij kan gaan, is bij proeven 

volgens Noach, waarbij een hoogwaardig hash-preparaat werd toegediend, 

onjuist gebleken. 

Korf (51) merkt op dat juist de psychotrope werking van drugs een wezenlijk 

gevaar inhoudt. Psychotroop betekent de geest wendend, de geest uit zijn 

normale goors brengend; een omkering van re normaleigee irtelijke 

situatie veroorzakend. De natuurlijke balans tussen de verschillende 

functies van het menselijk waarnemen en beleven worden verstoord en 

wijzigen de werkelijkheidsbeleving, daardoor kan dit bij hogere dosering 

tot een euforie en een roes leiden. Deze werking wordt lveroorzaakt door 

een selektieve aantasting van bepaalde geestelijke fUnct lies.• 

Door alcohol wordt het eerst het waarnemingsvermogen en 

aangetast, door cannabis allereerst het gevoel voor ruimte en tijd, en de 

zin voor logica. Korf is van mening dat alcohol en cannabis wat hun Ov 

maatschappelijk effect betreft voer een deel paralel lepen: beiden vormen 

een gevaar voor het verkeer. 	 . , 
In een onderzoek van Helmer (52) aan het instituut V i-oor gerechtelijke en 

sociale geneeskunde van de Universiteit van Kiel, werden na het roken 

van 1 gram hasjiesjj,drioëndertig proefpersonen, die er/aren waren in* 

het gebruik van hasjiesj in een toestand van acute verg*ftiging 
f"  onderzocht, zowel wat betreft hun psychomotorische en functionele mogelijk-

heden als wat betreft verschillende zintuigelijke en -v-egltatief- 1 	. 
fysiologische prestaties en functies. Het bleek, dat de aanpassing van de 

het reactievermogen' 

functionele mogelijkheden en lin reactievermogen verandei.d waren wanneer 

ongebruikelijke en onbeoefende samengestelde verrichtingen moeten worden 

uitgevoerd, dat de oriëntatie in tijd en ruimte aanzienlijk was verminderd 

en dat er storingen van de coördinatie en afwijkingen van hart-bloedvaten • 

•• 	• 	. 
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in alle gradaties voorkwamen. De onderzoekers zijn van 

dat deze storingen onverenigbaar zijn met de veiligheid 

rijden in motorvoertuigen in het wegverkeer. 

Caroline van der 

mening. 

rbij het 

Vegt. 

t 

c.,r) 



7 
.) • 

9. 

10 

LITERATUUR OPGAVE  

1, 	 Marihuana. The new prohibition, New Ybrk 1971, 

Pocket Books. 

20 Leven_2212E1222_ Een poging tot inventarisatie; dor M. Zeegers, 
• H. Bianchi en F. van Ree. Nijkerk, Callenbach z.j. 

22.2.115.2_22.1t.  van. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 

115e, jrg., nr 7, 13 februari 1971. 

4 • Noach E L. Pharmacologische beschouwingen over hallucinogenen. 

Drugsymposium„ 30 maart 1971. 	 1 

(0 
Nolleni E. Th.  Drugs, druggebruik, opvattingen; Exiige voorlopige 

notities ter informatie; literatuurcompilatie. 

Delft, oktober 1971. 

6. Varen:12,G. De hallucinogenen, inzonderheid de huildige marihuana 

probleemstelling. 

Feiten, 8e jrg., nr. 1, oktober 1971. 

7. Ree,F. van.  Drugs, Verslag in de breedte. 

Utrecht, Het Spectrum, 1972. 

8. am use in America. A problem in perspective; second report of 
the national commission on marihuana and drug abuse. 

Washington, U.S. Govern 'ment printing office, 1973. 

Juridische aspecten van het drugpi 

Feiten, 8e jrg., nr. 4, juli 1972. 
obleem; 

k) 

„mr. 3 

521_1omTouwtrek11.2222. Antirevolutionaire Staatkunde. 

Kampen, 41e jrg., nr. 11, november 1972, blz. 406 1-4280 

Gelezen uitgelezen, nr. 1, januari 1973, blz. 43. 

11 	Ruimte in het drugbeleid; Rapport van de werkroer van de Stichting 
Algemeen Centraal Bureau voor de geestelijke Volksgezondheid. 

Meppel, Boom, 1972. 

12 Meyring.K.E.  Recht en Verdovende middelen, ProefSchrift, 

Nijmegen, Universiteit Nijmegen, 1974, nr. 420. . 

13 Achtergronden  en risico's van druggebruik. Rapport van de werkgroep 
' 	! 

verdovende middelen, werkgroep ingesteld bij beschikking van de 

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondrid en van de 

Minister van Justitie, 9 oktober 1968 en uitgebre:_d bij hun be-
schikking van 4 februari 1970. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij„ 1972, Ra 994. 

Nederlands Tijdschrift voor de geneeskunde, 116e jrg., nr.28, 1972. 



-.2- 

14 2.92Ilinza, 	Drugs, druggebruik en druggebruikers 
Drugs Drente). 

Huisarts en Wetenschap, 14e jrg., 1971, blz. 42752. 

15 Jonkers, W.H.A. Drugs en de wet. - 

Nijmegen, Universiteit Nijmegen, C-3. 

(Werkgroep 

16 Meuyd. 	Drugs en het strafrecht. 

Soft drugs, sociale, medische en juridische aspecten0 samengesteM. 

door Cor Wijbenga, Amsterdam, van Geniep, 1969, 

17 Mulder,W.G. Verslaving. M.m.i.-serie. Amsterdam, Querido's 

uitgeverij n.v. 1969. 

DrUgs, verslag in de breedte. 

18La-t_iritpt.  Drugs, medische,psychologische en sociolog'sche feiten. 

Den Haag, Bakker/Daamen, 1968. 

Het open venster, nr. 27. Drugs, samengesteld door 4.Looman. 

19. Cohen,H. Het gebruik van hashish en verdere drugs; èen kritische 

evaluatie van de zogenaamde stepping-stone hypothese. 

Soft-Drugs, sociale medische en juridische aspecten! 1969. 

20 Frenkel 3 F.E. Enkele aspecten van het gebruik van marihuana. 

Psychiatrisch Juridisch Gezelschap. "Drug nummer". 

Amsterdam, 1970, F. van Rossum, Ra 837. 

21 Kok* J. Marihuana, cannabis sativa. 

Psychiatrisch, Juridisch gezelschap. Ra 837. 

Y.7 .1 

22. yolfsonLI..12._and D.B. Louria • Marihuana: tempest oer pot. 

Dept. pf Prev. Med, Commun. Hlth. New Yersey. Med, Sch. Newark N.J. 

Contemp. Drug. Probl. 1972, 1/2 (225-243) 

Drug dependence, 2e jrg., nr.x1, 1974. 

23 Marihuana The problem UCLA Interdepartmental Conference, voorz. 

N.Q. Brill, E. Crumpten, I.M. Frank, J.S. Hochman e.a. 

Los Angeles, California. 

Annals of Internal Medicine, 73e jrg., nr. 3, september 1970. 

24 Abeln,R. Haschisch vergiftet das Gehirn 

Jugendwohl, 53e jrg., nr. 2, februari 1972. 



25 Buikhuisen,W. en H. Timmerman. Druggebruik onder "mlddelbare" 

scholieren. 

Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, 12e jrè., nr. 3, 

september 1970. 

-3- 

26 Huisman, L.H.C. Drugs en strafrechtelijk beleid. 

In: Drugs in Nederland, Bussum, Paul Brand, 1970. 

Gadourek,IILL_Jlad J.L. Jessen. "Proscription and accèptance of drugs-

taking habits in the Netherlands". International Coriference on al&oholim 

and addiction, 5-8 oktober 1971, Dublin. 

Feiten,8e jrg" nr. 3, april 1972. 

28 rel.emar_22.32.2..  Pharmacologie van bewustzijnsveranderende middelen 

(drugs) 

Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie, I1e jrg., oktober 1969. 

29 222.512.232,_ How the American marihuana market works. 

New Society, 11 june 1970. 

30 Locaal bestuur en Drugproblematiek 

Blauwe reeks 52, Den Haag 1973. 

31 stun,21.  Marihuana and the Law. Will the real issue 
Criminology 1973, 11/12 (275-282) 

Abstracts on criminology and penology, 14e jrg., 

1974, nr. 683. 
nr 

32 Victimless Crimes 

NCCD-News, 51e jrg., nr. 3, mei-juni 1972, blz. 1-3 

33 Schol_l_Lten2it.  Marihuana en hasjiesj. 

Utrecht, A.W. Bruna en Zoon, 1969. 

34 Bogaard )  W. Nederlandse Verdragsverplichtingen en d 

gebruik van en de handel in henneppródukten. 

Nederlands Juristenblad, nr. 22, mei 1972. 

35 Booz.12.2.  Drugs als zelf-transcenderende middelen. 

Medisch Contact, 28e jrg., nr. 21, 28 mei 1971. 

36 Ardon › J. Resum4e uit de gangbare literatuur. Voordr 

mei 1971, Rotterdam, niet gepubliceerd. 

cht parket, 

1. 

please stand up. 

2, maart/april 

legalisatie van hel 



-4- 

37 Haj....Lerj_nFo_ Intellectual functioning. La Guardia Study, The Marihuana 
C.) 

Problem in the City of New York, 1944. 
Verslag in de breedte. 

38 Sociologische  kenmerken van scholieren, die drugs gèbruiken; 

door W. Buikhuisen„ H. Timmerman, S. Jongsma e.a. 

Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, 12e jrg., nr. 3, 

september 1970. 
,A  

39 Hendin$ H.  Marihuana abuse among college studente. D'ept. of Psychiatry 

St. Luke's Hospital New York. 

Journal Nerv. Ment. Dis. 1973, 156/4 (359-270) ' 
Abstracts on Criminology and Penology„ nr. 6, nov/dec 1973, 
nr. 2415. 

40 0hopra $  G.S.  Marihuana and adverse psychotic reactiOns. Evaluation of 

different factors involved. Drug: addiction Clin. Ho ldtings, Calcutta. 

Bull. Narcotics 1971, 23/3 (15-22) 

Abstracte on Criminology and Penology, 12e jrg., nr. 1, jan/febr. 1972, 

nr. 232. 

41 Sagel-Grande, H.I.  Die Stellungnahmen des Gepetzge 

Buhdesrepublik Deutschland zum Drogenproblem. 

Delict en delinquent, 9e . g. november 1972. 

42 Martens,S.,  Treatment and rehabilitation of drug dep 

's-Gravenhage, Drug symposium, 30 maart 1971. 

ere in der 

42 Advisory  conmittee on drug dependence, Cannabis, WoOtton Report 

London, Her Majesty's Stationary Office, 1968. 

ndence. 

43. Testi,C.A.  Possession of drugs for personal use. Defitenzioni per 
consumo personale di sostanze stupefacenti. 

Arch. pen. 1971, 27/5-8 (229-242) 

Abstracts on Criminology and Penology $  13e jrg., nr. 1, jan/febr.1973 

nr. 155. 

44 nrIall. Cannabis producten niet ongevaarlijk. 	' • 
De geheel onthouder, 74e jrg. 9  nr. 1, 11 januari .  1974. 

I 
45 Nahas,G.G.  Cannabis sativa, The Deceptive Weed. Dell. of Anesthesiol., 

Coll. of Phys. and Surg. Columbia Univ. New York N.Y. 

New York, St..Med. 1972, 72/7 (856-868) 

Drug Dependence, 12e jrg., nr. 1, 1972, nr. 114.' 



nr. 693. 

-5- 

46 Janseny M.M.  en N. Jas-Henke. Congressen over de pro 

alcohol en drugs. 

Maandblad voor de geestelijke volksgezondheid, 25e 

november 1970. 

young adults. 

JAMA, 216e jrg., nr. 3, 19 april 1971. 

50 Cannabis a report of the commission of inquiry into 

use of drugs, Canada 1972. 

53 Arig2:122.12.21z.  Drugs en druggebruik, een alternatieve 

Nijmegen, Dies Universiteit Nijmegen, 1970. 

54. Chausserie-Lapre Ph.  The two aspects of drugs. Le 

la Drogue. Revue Penitentiair Droit Onal. 96e ,jrg 

Abstracts on Criminology and Penology, 13ejrg., nr 
1973, nr. 2022. 

lematiek ronaém 

jrg., nr. 11, 

±- 
• 47 MyIrdin Evans. Cannabis en Cerebral atrophy. 

Royal Society of Health Journal„ 99e jrg., nr. 1, febr. 1974. 

48 Kolansky, H.  and W.T. Moore. Effects of marihuana on adolescants and 
, 	I 

k) 

49 Abel,E.I.  Marihuana and memory. Dept. of Psychol. Uhiv. of Toronto. 

Nature 1970, 227/5263(1151-1152) 

Abstracts on Criminology and Penology, nr. 2, maart /april 1972, 

the non-medical 

51 Korf D. Dgs, roesmiddelen, psychopharmaca, een poging tot terrein-

afbakening- 

Feiten, nr. 2, januari 1973 

52 Sandor Rado.  The psycho-analysis of pharmacothymia 

Psycho-anal. Quart.: 2, 1933, blz. 1-23. 

Drugs and the Discontents of civilization, door Rt Reinert 

in Bulletin Menninger Clinic, 38e jrg., nr. 1, januari 1974. 

benadering. 

deux aspects de 

, nr. 3, 1972. 
5, sept/okt 

550 Jacobs,P.A.J.  Het verband tussen verkeersongevalleá en andere drugs 

dan alcohol, door J.D.J. Havard, adj. secretaris bij de British 

Medical Association. 

Feiten, 7e jrg., nr. 2, 1971. 



-6- 

56 Crancer,A.  Comparison of the effects of marihuana 

on simulated driving performance. 

Science, 164e jrg., 16- mei 1969. 

57 Abeln,R.  Ein neues Problem, Rauschgift am Steuer. 

Jugendwohl, 53e jrg., nr. 2, februari 1972. 

58 Experimentelle  Untersuchungen zum Fahrtfichtigkeit nách Einnahme Vtn 
I 

Haschisch, door Richard Helmer, Rosemarie Wunder, Klaus Zellmann,.a. 

Blutalkohol, 9e jrg., nr. 4, mei 1972. 

59 pruEs_enjoorburaLRapport van de gemeente Voorburg, 

alcohol 

1„) 

t. 

Voorburg 197,-,; 



BIJLAGE  

Brief aan de voorzitter van de Bijzondere Commissie voor het drugbeleid 

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de hoorzitting) 

van de Tweede Kamer Commissie op 18 maart 1974. 

Achtergronden en risico's van druggebruik. Verslag van een openbaar 

Gehoor. Nr. 4. 11742Ï - Zitting 1973/1974. 1  

PRO 

Een kommune, Kommune I Tjing, pleit voor legalisering van drugs met 

aanvaardbare risico's l omdat legalisering van de handel in d 

het voordeel heeft dat de overheid de handel kan beheersen 

consequentie dat de kwaliteit van de drugs gewaarborgd word 

De Raad voor de Jeugdvorming zegt de opvatting te zijn ioegedaan dat 

het verantwoorde gebruikvan )9 alsmede de handel in drugsMet aanvaardbare 

risico's in beginsel vrij gelaten dienen te worden zoals ook het gebruik 

van tabak, alcohol en koffie vrij gelaten is. 

Ook de Coornhert Liga gaat uit van de opvatting dat drugs m 

risico's door de wet niet anders tegemoet moeten worden get 

andere, volledig geaccepteerde genotmiddelen, en dat gebruik en handel 

van deze drugs volledig buiten het kader van de strafwet diJ ienen te worden 

gehouden. Een daadwerkelijke decriminalisatie van het gebru 

bereikt worden door ook de handel te decriminalisren, 

eze drugs 

met als 

t. 

et aanvaardbare 

reden dan 

ik kan slechts 

Het gebruiken van drugs met aanvaardbare risico's dient volens de 

Stichting Samenwerkende Landelijke Centrale Organen voor Wijk-, 'Buurt-

en Clubhuiswerk (SalCo) te worden overgelaten aan een ieder is eigen ver-

antwoordelijkheid, zoals dit ook geldt voor het gebruik van tabak en 

alcohol. 

Ook de Bond voor Vrijheidsrechten, meende het drugvraagstuk primair 

te moeten benaderen'vanuit de optiek .van de vrijheid van elk individu 

te handelen zoals hem goed dunkt. Men kan verschillende vormen van 

risico_-dragende vrijetijdsbesteding opsommen. Zij spitste dit uitgangs-

punt toe in de volgende omschrijving: elk individu heeft de vrijheid 

: 
zich zelf leed toe te brengen of te laten toebrengen. Voorg steld werd 

het gebruik van alle drugs te depenaliseren en tot decrimin lisering in 
1 

ruimere zin van.drugs met aanvaardbare risico's over te •gaai. 
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Release Utrecht vindt dat het hoofdprobleem van de gebruik 

met onaanvaardbare risico's niet zijn verslaafdheid is aan 

drug, maar veeleer de samenleving rondom hem. De samenleving maakt een 

probleem van het feit dat de druggebruiker zich anders wendt te gedragen 

Wat dit betreft stelt de organisatie dat een ieder vrij moet zijn in zijn 

handelen zolang hij maar geen schade berokkent aan zijn. omgeving. zij stglt 

legalisering van drugs met aanvaardbare risico's voor... 

Hetconsultatiebureau voor Alcohol en Dru.s te Haarlem is van mening 

dat het gebruik van drugs, dat vroeger meer te beschouwén Jas als het symbool 
van een subcultuur, die zich afzet tegen de gevestigde orde, zich geleidelijk 

ontwikkeld heeft tot een maatschappelijk gebeuren, dat nauw samenhangt met .de 

persoonlijkheidsstructuur en de persoonlijke problematiek jan de gebruiker. 

De overgang vatIgebruik- van drugs met aanvaardbare risicó's op dat van onaan-

vaardbare risico's is een sociaal proces dat met name gestimuleerd wordt 

door de handelaars. Niet het gebruik van drugs met aanvaardbare risico's 

als zodanig leidt tot deze overgang, doch het is de situatie, waarin drugs 

verhandeld worden, die provocerend en stimulerend werkt. 

Als belangrijk neveneffect van legalisering zag Eet Drugs Informatie- en  

Service centrum (DISC) de loskoppeling die op deze manier wordt bevorderd 

van de handel in deze drugs van die in de drugs met onaanvaardbare risico's. 

Het gebruik van en de handelil drugs is nauwelijks te onderscheiden, doordat 

• vele gebruikers tevens kleine handelaars zijn. 

De scheiding die in de nota van de regering tussen de handel en het gebruik 

wordt aangebracht, noemt de organisatie ongefundeerd. 

Het Nationaal Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid, dd Nationale  

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de Nederlandse Jeugdgemeénschap, de  

• Federatie van Instellingen voor Aldoholen Drugs,, menen dat Iet gebruik  

en het bezit voor eigen gebruik van drugs met aanvaardbare irisico's zo 

spoedig mogelijk uit de sfeer van het strafrecht dienen te gorden gelicht. 

Ten aanzien van de handel in deze drugs pleitten de vier organisaties eveneens 

voor legalisering, als logische consequentie van de legalis 

gebruik. Deze legalisering dient plaats te vinden nadat het 

•„. 

r van drugs 

een bepaalde w  

ring van het 

gebruuik van deze 

drugs uit de strafwet is gelicht. Als redenen voor deze 'ugefaseerde" legalise-

ring noemde de organisaties de onrustgevoelens die een snelle algehele 

legalisering in de samenleving zou wekken, en de noodzaak zich voor te bereiden 

op de legalisering van de handel door het treffen van een aantal praktische. 

maatregelen; daarnaast vermoedden de organisaties dat de legalisering van de 
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handel wellicht moeilijker zou overeenstemmen met internationale verdrags-

verplichtingen dan de legalisering van het gebruik. 

De DALCO meent dat het te voeren beleid dient te gaan in de ]ichting van 

legalisering vanhet gebruik en de handel (onafscheidelijk 4an elkaar 

verbonden) van drugs met aanvaardbare risico's. De bestempLing van het 

gebruik van deze drugs tot overtreding inplaats van misdrif wees de 

Stichting af, de rechtsonzekerheid en' onduidelijkheid duurt hiermede 

in versterkte mate voort. 

Het Comitge "Wij roken hasjies, nou en" te Groningen. 'Het 

zich presenteerde als een belangengroep van gebruikers van 

was van mening dat de gebruiker in de bepaling van het dru 

te weinig gehoord wordt. Voor de gebruiker zijn deze drugs 

middelen, die hij vrij moet kunnen gebruiken, zonder het i'dee ie hebben 

iets illegaals te doen. Spoedige/legalisering van het gebru 

voor eigen gebruik van drugs met aanvaardbare risico's is 

korte termijn zou dan als logische consequentie van het leLgaliseren var het 

gebruik QPk de hgndel in dr.K;s, met aanvaardbare risipoYs tot over.. 	. 

treding moeten 	_'worden gemaakt. Dit kan leiden tot een minder criminele 

markt in deze drugs, 

k) 

(2) 

Comitge dat 

hennepprodukten, 

beleid zelf 
normale genot- 

ik en het bezit 

ewenst. Op 

De Stichting Samenwerkende Reclasseringsinstellingen en de afdeling Reclasserir 

van het Leger der Heils meenden dat, wanneer als uiteindelijk doel van het 

drugbeleid de voorkoming van het druggebruik wordt gezien, het strafrecht 

• het minst geeigende ffliddel is om dit doel te bereiken; integendeel, het straf-

recht heeft een sterk stigmatiserende werking, die de druggebruiker in een 

groter isolement brengt en zijn problemen verzwaart. 

De Stichting Drugs Informatie (mi) toont zich voorstander van de spoedige 

legalisering van alle drugs l met aanvaardbare risico's., De verplichtingen 

op grond van het Enkelvoudig Verdrag mogen geen reden voor ons land zijn 

om de noodzakelijke maatregelen niet te treffen, aangezien andere landen 

(Turk:.ye, Thailand; Spanje) zich aan de bepalingen van het verdrag niet 

blijken te storen. 
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De begeleidingscommissie Drugvoorlichtingsproject Overijssl juicht de t. ,) 
(2) 

wijzigingen die de regering voorstelt in de strafwetgeving toe, Zij is 

van mening dat deze wijzigingen kunnen plaatsvinden zonder in strijd te w  

geraken met de verdragsverplichtingen. 

te verspreiden. 

-4- 

Het DISC is van oordeel dat zo spoedig mogelijk tot legalisering van drugs 

met aanvaardbare risico's moet worden overgegaan. Het gebruik van deze drugs 

brengt afgezien van door het gevoerde beleid opgeworpen problemen van secun-

daire aard, niet zodanige moeilijkheden met zich mee, dat de gebruiker zich 

• wendt tot hulpinstellingen. 

Ook 	de Coornhert Lia meent dát het Enkelvoudig Verdrag ziel-1 niet tegen 

verzet tegen decriminalisering van het gebruik van drugs met aanvaardbare 

risico's. Zij verwijst daarbij naar het rapport van de Amerikaanse 

"National Commission on Marihuana and Drug Abuse" en het ploefschrift 

van K.H. Meyring "Recht en verdovende middelen". Artikel 36 van het . Verdmag 

verbiedt onder vele andere handeling t.a.v. drugs met zovell woorden wel 

het bezit maar niet het gebruik; gelet op de geest en de inhoud van het 

. verdrag betekent bezit hier niet bezit voor eigen gebruik, doch bezit omfl, 

De Bond voor Vrijheidsrechten betoogt dat de niet-strafbaarheid van het 

druggebruik niet instrijd komt met het bepaalde in het Enkelvoudig Verdrag, 

waarbij verwezen wordt naar het proefschrift van K.H. Meyriing. Ook het 
VE;2drag 

verdrag inzake psychotrope stoffen, dat in tegenstelling tot het Enkelvoudig\ 

wel het gebruik van de desbetreffende stoffen expliciet vebiedt ) vormt een 

argument tot ondersteuning van de opvatting dat het EnkelvJudig Verdrag het 

gebruik van drugs niet heeft willen verbieden. 
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k) 
De Vereniging "Tot Heil des Volks"  te Amsterdam onderschrijft de bepaling 

in de regeringsnota van het drugbeleid dat het risico Van Illet gebruik ván 

drugs tot uitgangspunt moet dienen, al meent zij dat hieronder niet enkel 

het risico'voor de samenleving moet worden verstaan, doch lel degelijk ook 

het risico voor het individu: in de christelijke visie stalt het eenieder 

niet vrij zich zelf schade toe te brengen; de overheid heeft in dit opzi.cht 

een beschermende. taak. De gevaren voor de gebruiker zijn clmate reëel 	• 

dat de regering, teneinde de mensen tegen zichzelf te beschermen, het gebruik 

van drUgs met aanvaardbare risico's onder geen voorwaarde mag legaliseren. 
• 

0 

Tot Heils des Volks leosde veelgehoorde opvatting af dat legalisatie vandrugs 

met aanvaardbare risico's deze uit de "scene" zou halen en zo zou bewerken 

dat gebruikers van deze drugs niet overgaan op gebruik van drugs met aanvaard-

bare risico's juist een "scene" creëert, die gebruik van drugs met onaanvaard- ' 

bare risico's in de hand werkt. 

De Bond van Gescheiden Vrouwen "Divortium",  maakt in beginsel geen onderscheid - 

tussen het gebruik van drugs met aanvaardbare en met onaanvaardbare risico's • 

Het gebruik van diugs doet volgens de bond de criminalisteit toenemen. 

(o.a. verkeets- en gewelddelicten gepleegd onder invloed). 

De vereniging "Algemene Bond van Oudersen Opvoeders (VABOO)1"  vraagt zich af 

of men kan spreken van drugs met aanvaardbare risico's. , Naa 

de vereniging is dit niet het geval. Het grote gevaar van hennepprodukten 

ligt in de schijnbare onschadelijkheid. Onvoldoende is aangetoond, dat in 

werkelijkheid deze drugs de waarneming, het denken en de wil aantasten. D3 

veranderingen die in de gebruiker optreden kunnen worden samengevat onder de 

naam cannabisme", een ziektebeeld met de volgende symptomen: achteruitgang 

in de geestelijke en lichamelijke prestaties, verwaarlozing van zichzelf en 

zijn omgeving en geestelijke verslaving. Chronisch gebruik van hennepprodukten, 

volgens de vereniging, veroorzaakt een blijvende beschadigi,g van de hersenen. 

Op grond hiervan verzet men zich scherp tegen een mogelijke 

het gebruik van deze zogenaamde drugs met aanvaardbare risi 

r de mening van 

legalisering van 

o's. 

De Bond van gescheiden vrouwen "Divortium"  ziet in het drugebruik grote 

gevaren. De nadelige werking van drugs met aanvaardbare risico's acht men niet 

voldoende onderzocht evenmin als het veronderstelde overstappen van gebruikers 

van drugs met aanvaardbare risico's op het gebruik van drugl met onaanvaardbare 

risico's. Daarnaast blijkt dat de samenstelling en kwaliteit van de drugs die 

op de markt Worden aangeboden voortdurend variëren, waardool de gebruiker 

niet precies weet, wat hij inneemt. Gezien deze omstandigheden meent de bond 
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dat ten aanzien van het druggebruik thans een afwijzende 

zeker zolang de nodige informatie betreffende drugs niet 

- 8 	 De Stichting Onafhankelijk Denken en de Politieke Partij v loor Aristocra14e  

is van mening dat hij het `gelpixik van hennep l , donr de venenernauwende wei.king 

11 dit producti , gevaar voor krankzinnigheid begtaatoDit rtsico ka.n.wo2Sen weg- 

genomen door trepanatie mogelijk te maken. Wanneer dit heeft plaatsgevonden 

bestaat aldus de stichting geen bezwaar meer tegen legali 

• 

houding gebodens, is, 

aanwezig is. - 

ring van henne,p- k,,, 
produkten. Het gebruik moet mijstaan aan al diegenen die en trapantie hëbben 

ondergaan. De Partij voor Aristocratie wat het hiermee oneens. "Het gebruik 

moet worden toegestaan aan wie een rookbewijs kan overleggen als blijk dat hij 

zijn huiswerk gemakt heeft." 

De Vereniging totHeil des Volks te Amsterdam verzet zich tegen de opvatting 

dat gebruik van hennepprodukten geen risico's met zich Meebrengt. Over de 

werking van deze drugs op .lichaam en geest is het laatste woord nog niet 

gesproken. Er zijn vele aanwijzingen dat dezt, drugs op de geest een speci-

fieke werking hebben, in die zin dat zij met name de passiJ ive kanten van de 

psyche activeren en het isolement van de gebruiker bevordeilen. De gevaren voor 

de gebruiker zijn dermate reëel dat hei gebruik van drugs met aanvaardbare 

risico's onder geen voorwaarde gelegaliseerd mag worden. 
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