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Voorwoord 

Het Nederlandse drugsbeleid kent aan softdrugs 
niet onaanvaardbare risico's toe. De strafrechtelijke 
bejegening van softdrugs is daarom minder streng dan 
die van harddrugs. Dit beleid heeft de vestiging 
mogelijk gemaakt van ongeveer 1500 coffeeshops, 
waar softdrugs worden verhandeld, en bijgedragen 
aan de teelt van hoogwaardige nederwiet. Hiermee 
lijken de grenzen van het beleid in zicht te zijn 
gekomen. Coffeeshops zijn noodgedwongen 
permanent in conflict met de wet, de teelt van 
nederwiet dreigt in handen te komen van de georgani-
seerde misdaad en het gevaar bestaat dat Nederland 
een exportland van softdrugs wordt. 

In deze aflevering van Justitiele Verkenningen 
worden de problemen van het Nederlandse beleid 
vanuit verschillende invalshoeken belicht. 
S.J.E. Horstink-Von Meyenfeldt opent het nummer 
met de constatering dat de praktijk niet meer voldoet 
aan de beleidsuitgangspunten wat heeft geleid tot felle 
internationale kritiek. Zij pleit voor een strakkere 
handhaving van het officiCle beleid, opdat Nederland 
zijn geloofwaardigheid in het buitenland herwint en 
de goede aspecten van het drugsbeleid met gezag kan 
uitdragen. 

Ed. Leuw schrijft dat het Nederlandse softdrugs-
beleid, anders dan het internationale, niet moralistisch 
is, maar gericht op vermindering van de schadelijke 
effecten van druggebruik. Strafbaarstelling van 
softdrugs is alleen te rechtvaardigen door ernstige 
maatschappelijke schadelijkheid waarvan, na twintig 
jaar 'pseudo-legalisering', aan de vraagzijde weinig 
zou zijn gebleken. De problemen aan de aanbodzijde 
(overlast van en aanbod van harddrugs in 
coffeeshops) zijn volgens de auteur het gevolg van de 
gedwongen partiele illegaliteit van de gebruiksmarkt. 
Ter oplossing van de beleidscrisis pleit Leuw voor een 
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consequente voortzetting van `normalisering' door een 
vorm van gereguleerde cannabisproduktie en -handel. 

F. Bosman en K. van Es geven een overzicht van 
het softdrugsbeleid in een aantal Europese landen en 
constateren dat formeel in geen enkel ander land dan 
Nederland onderscheid wordt gemaakt tussen soft- en 
harddrugs, maar dat in de praktijk het gebruik van en 
de kleinhandel in softdrugs bijna nergens opsporings-
en vervolgingsprioriteit hebben. Volgens de auteurs 
moet Nederland de andere Europese landen crop 
wijzen dat hun softdrugsbeleid in werkelijkheid niet 
wezenlijk verschilt van het Nederlandse. 

M.A.M.H. Weijenburg schrijft dat de handel in 
softdrugs een hoge opsporingsprioriteit heeft 
gekregen, omdat zij in handen is geraakt van de 
georganiseerde misdaad die zich ook zal gaan bezig-
houden met de produktie van nederwiet. Dit kan 
worden tegengegaan door een vergunningenstelsel 
voor de hennepproduktie voor legale doeleinden. 
Volledige legalisering van de nederwietteelt zou leiden 
tot een internationaal isolement van Nederland en 
rechtsongelijkheid, terwijI de georganiseerde misdaad 
zich eenvoudig zou gaan richten op andere criminele 
activiteiten. 

K. Neeteson meent dat het Nederlandse beleid ten 
onrechte uitgaat van de onschadelijkheid van 
softdrugs. Hij geeft een opsomming van de uit 
onderzoek gebleken risico's van cannabisgebruik en 
pleit voor een ontmoedigingsbeleid zonder te vervallen 
in een war on drugs. Men zou preventie en 
voorlichting voorop moeten stellen, het aantal 
verkooppunten moeten beperken, scherper moeten 
toezien op leeftijd en op de overlap met harddrugs, en 
de hulpverlening toegankelijker moeten maken. 

A.C.M. Jansen bespreekt het typisch Nederlandse 
fenomeen van de coffeeshop en meent dat de 
verspreiding hiervan sterk heeft bijgedragen aan de 
probleemloze integratie van cannabis in de 
Nederlandse cultuur. Hi] concludeert dat voorlopig 
moet worden vastgehouden aan het tot nu toe 
gevoerde beleid. 

M. Lap pleit voor de invoering van een vergunnin-
genstelsel ter regulering van de produktie en verkoop 
van cannabis, die daarmee beter beheersbaar zouden 
worden. De auteur stelt voor cannabis onder te 
brengen in een soortgelijke regeling als de Drank-
Horecawet. 
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De noodzakelijke 

aanscherping van het 

softdrugsbeleid 

mr. S.J.E. Horstink-Von Meyenfeldt* 

Het huidige drugsbeleid in Nederland is ontworpen 
in 1976 in samenhang met een grondige herziening 
van de Opiumwet. De uitgangspunten van dat beleid 
zijn tweeerlei: 
— Het gebruik van drugs wordt primair beschouwd als 
een volksgezondheidsprobleem en niet als een justitieel 
probleem. In de wet is om die reden het druggebruik 
op zichzelf niet strafbaar gesteld, maar wel het bezit 
van alle soorten van drugs. 
— Er is onderscheid gemaakt tussen drugs met een 
onaanvaardbaar risico, de zogenaamde harddrugs, en 
hennepprodukten, de zogenaamde softdrugs. Er zijn 
verschillen ingebouwd in de hoogte van straffen, al 
naar gelang het gaat om de import, de export, de 
handel en het bezit van hard- of softdrugs. Zo is het 
bezit van een hoeveelheid hennep van minder dan 
30 gram een overtreding (waarop een maximumstraf 
staat van een maand hechtenis) en is het bezit van • 

harddrugs altijd een misdrijf. 

De richtlijnen van het openbaar ministerie voor het 
opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare 
feiten op grond van de Opiumwet, zijn uiteraard 
gestoeld op dezelfde principes: bij de opsporing en 
vervolging ligt de hoogste prioriteit bij de 
(groot)handel in en de laagste bij het bezit van drugs. 
De praktijk komt hierop neer dat de politie wel 
optreedt tegen het bezit van kleine hoeveelheden 
drugs (met als maatregel beslag), maar dat het O.M. 
op grond van het opportuniteitsbeginsel niet vervolgt 
wanneer het gaat om geringere hoeveelheden dan 
0,5 gram harddrugs en 30 gram softdrugs, mits geen 

* De auteur is gedetacheerd officier van Justitie bij de direc-
tie Staats- en Strafrecht van het ministerie van Justitie en 
thans werkzaam als drugbeleidsadviseur. 
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sprake is van handelsindicaties of andere vormen van 
druggerelateerde criminaliteit. 

De differentiatie in het beleid ten aanzien van 
hennepprodukten enerzijds en harddrugs anderzijds is 
gefundeerd op de veronderstelling dat het gebruik van 
hennep minder schadelijk is voor de gezondheid dan 
het gebruik van harddrugs. De bedoeling is om de 
markt voor softdrugs te scheiden van die voor 
harddrugs om zodoende jongeren die experimenteren 
met softdrugs te beschermen tegen de overstap naar 
harddrugs. 

Beleidsontwikkelingen sedert 1976 

Omdat in de wet onderscheid is gemaakt tussen 
hard- en softdrugs en omdat in 1976 in de praktijk al 
huisdealers bestonden en jeugdsocieteiten, waar 
hennepprodukten werden verkocht en gebruikt, heeft 
het openbaar ministerie in voornoemde richtlijnen 
aparte hoofdstukken gewijd aan de kleinhandel in 
hennepprodukten en de huisdealer. Belangrijk is de 
aanwijzing dat de politic alleen optreedt in geval van 
publieke affichering en provocerend handeldrijven, 
alsmede de aanbeveling om, afgezien van eventuele 
incidenten, de problematiek van het gebruik in de 
jongerencentra, in verband met de maatschappelijke 
en bestuurlijke aspecten ervan, regelmatig punt van 
bespreking te doen zijn in het driehoeksoverleg. Op 
grond van deze richtlijn is hi] voorbeeld ingegrepen bij 
De Kokerjuffer in Enschede. 

De rol van de jeugdsocieteit en de huisdealer werd 
al gauw overgenomen door de coffeeshops, waarvan 
de eerste werden gevestigd in Amsterdam. Sommige 
van de coffeeshops ontwikkelden zich naast gebrui-
kersplaatsen tot plaatsen waar in forse hoeveelheden 
hennep werd gehandeld. Belangrijke afnemers waren 
en zijn nog steeds buitenlandse drugtoeristen die door 
de lage prijzen en de relatief gemakkelijke verkrijg-
baarheid van drugs naar Nederland kwamen en nog 
steeds komen. Daarop kwam uiteraard kritiek uit het 
buitenland. Ook de plaatselijke bevolking ging protes-
teren tegen de met de handel vaak gepaard gaande 
overlast. 

Om controle te krijgen op de hennephandel heeft 
het openbaar ministerie in Amsterdam in 1985 
besloten om, binnen de uitgangspunten van het 
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nationale drugbeleid, een richtlijn voor de politie uit 
te vaardigen waarin de criteria werden vermeld, bij 
nakoming waarvan het openbaar ministerie niet zal 
optreden tegen de coffeeshopondernemer. 

Deze criteria, AHOJ-G-criteria genoemd, luiden als 
volgt: geen affichering (A); geen verkoop van 
harddrugs (H); geen overlast (0); geen verkoop aan 
jeugdigen (J); geen verkoop van groothandelshoeveel-
heden (meer dan 30 gram) (G). 

Na hierover overeenstemming te hebben bereikt in 
het lokale driehoeksoverleg, is door de politie bij alle 
coffeeshopondernemers een brief bezorgd waarin 
melding werd gemaakt van dit nieuwe beleid. In het 
kader van de geIntegreerde aanpak wordt sindsdien in 
nauwe samenwerking opgetreden — door de politie 
langs de strafrechtelijke weg — en door de burge-
meester op grond van zijn openbare orde-bevoegd-
heden, te weten sluiting van het bedrijf. 

Toen zich in de loop van de tijd ook coffeeshops 
elders in het land vestigden, met name in de grens-
streken in plaatsen als Arnhem, Venlo, Maastricht, 
Enschede, Breda en Tilburg, gingen daar dezelfde 
criteria gelden als leidraad voor politieoptreden. In 
december 1991 heeft de vergadering van procureurs-
generaal besloten het in de verschillende arrondisse-
menten ontwikkelde AHOJ-G-beleid te verheffen tot 
landelijk beleid. 

In 1992 kwam het rapport Drugs en overlast van de 
werkgroep Cremers (onder auspicien van de verga-
dering van procureurs-generaal) uit, waarin aanbeve-
lingen zijn gedaan op het terrein van het geIntegreerde 
beleid. Nieuw in dit rapport is de aanbeveling om, 
analoog aan de overlastverordening van Venlo, plaat-
selijke wetgeving te creeren op grond waarvan door 
middel van een vergunningensysteem het gemeentebe-
stuur maatregelen kan nemen ter regulering van het 
aantal coffeeshops en de vestigingsplaats daarvan. Het 
zij uitdrukkelijk vermeld dat het hier niet gaat om een 
vergunning tot verkoop van softdrugs, maar 
uitsluitend om een vestigingsvergunning voor het 
oprichten van een coffeeshop. Een van de algemene 
voorwaarden bij het verlenen van een dergelijke 
vergunning is het verbod van het plegen van strafbare 
feiten, inclusief de verkoop van drugs; opsporing en 
vervolging van softdrugs vinden plaats aan de hand 
van de AHOJ-G-criteria. 

Verschillende gemeenten, waaronder die van 
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Amsterdam, Arnhem en Maastricht, hebben die 
wetgeving thans in voorbereiding. Zij vormt een 
instrument om op te treden tegen grote concentraties 
van coffeeshops in bepaalde delen van de stad, 
waardoor een bijzondere, niet meer beheersbare 
overlast ontstaat. Verder kan zij worden gebruikt om 
te voorkomen dat coffeeshops worden gevestigd in de 
buurt van scholen en in woonwijken. Niet in de 
laatste plaats kan met de plaatselijke wetgeving het 
aantal in eon gemeente te vestigen coffeehops worden 
beperkt. Dit laatste is van groot belang voor de 
beheersbaarheid van de problematiek door O.M. en 
politic, maar ook om tegemoet te komen aan de inter-
nationale kritiek. 

In Amsterdam is een nauw samenwerkingsverband 
opgebouwd tussen gemeentepolitieteams en FIOD, 
waarin de aandacht primair is gericht op de financiele 
aanpak van de coffeeshopondernemer. Dit beleid is 
gericht op het ontnemen van de winsten aan de 
handel en wordt van departementale zijde van harte 
gesteund. De minister van Justitie onderstreept 
immers telkenmale het belang van de financiele 
aanpak van drughandelaren via de zeer recent 
ingevoerde 'Pluk ze'-wetgeving die het openbaar 
ministerie en de politic, naast de belastingwet, nog 
meer mogelijkheden biedt om op te treden en weder-
rechtelijk verkregen voordeel aan verdachte personen 
en bedrijven te ontnemen. 

De huidige situatie 

Tot zover de zakelijke beschrijving van de beleids-
ontwikkelingen. In de praktijk zijn de resultaten van 
het bovenomschreven beleid een sinds jaren stabiel 
aantal cannabisgebruikers (rond de 500.000 a 600.000) 
en een grote hoeveelheid coffeeshops (alleen al in 
Amsterdam enkele honderden en tientallen in kleinere 
steden als Arnhem. Maastricht en tot voor kort ook 
Venlo). Ons drugsbeleid wordt internationaal als 
succesvol uitgedragen. Wat vaststaat is dat wij er in 
elk geval in zijn geslaagd om het grootste deel van de 
cannabisgebruikers weg te houden van de harddrugs-
markt. Deze conclusie mag worden getrokken uit de 
talloze onderzoeken onder softdruggebruikers en uit 
het, in verhouding tot het aantal cannabisgebruikers, 
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lage aantal problematische harddruggebruikers 
(ongeveer 21.000 tot 23.000). 

Desalniettemin meen ik dat de situatie in ons land 
niet langer voldoet aan de uitgangspunten van het in 
1976 ontworpen drugbeleid. Het aantal coffeeshops is 
zo groot dat moet worden aangenomen dat daarmee 
niet alleen wordt voorzien in de behoefte van de 
Nederlandse gebruikersmarkt, maar ook in de vraag 
van honderden buitenlandse gebruikers die hier 
dagelijks van grote afstanden naartoe komen om hun 
voorraden te kopen. Voorts is gebleken dat de 
coffeeshops op sommige plaatsen in de afgelopen 
jaren alleen maar zijn gecontroleerd op overlast-
klachten en niet op betrokkenheid bij de handel in 
harddrugs. Van een dergelijke betrokkenheid is bij 
veel coffeeshophouders wel degelijk sprake, is het niet 
openlijk, dan wel doordat de contacten in de 
coffeeshop worden gelegd. Ook verkopen 
coffeeshophouders vaak veel grotere hoeveelheden dan 
de toegestane 30 gram en fungeren op die manier als 
tussenhandelaar voor met name handelaren uit het 
buitenland. Door onverkwikkelijke zaken als de 
verkoop van de niet ongevaarlijke hasjcake aan niets-
vermoedende toeristen wordt de reputatie van 
Nederland er niet beter op. 

De situatie lijkt door het gedoogbeleid van het 
O.M. meer op een semi-legalisering van de handel in 
cannabis dan op een feitelijke uitvoering van het 
beleid. Van dit klimaat gaat een weinig preventieve 
werking uit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 
aanwijzingen zijn dat het cannabisgebruik in ons land 
wel degelijk aan het toenemen is. Zo blijkt uit een 
onderzoek van het NIAD (De Zwart e.a., 1993) onder 
leerlingen van 10 tot en met 18 jaar in het regulier 
onderwijs, dat in 1984 4,8% van degenen in de leeftijd 
van 12 jaar en ouder ooit cannabis had gebruikt, 
terwijl dat in 1988 8% en in 1992 13,6% was. De 
stijging is tussen 1988 en 1992 dus sterker dan tussen 
1984 en 1988. Verder is de leeftijd waarop een grote 
groep jongeren kennismaakt met cannabis gedaald. 
Op 14- tot 15-jarige leeftijd heeft al ongeveer 14% van 
de jongeren ooit cannabis gebruikt. Ook het cannabis-
gebruik in de afgelopen vier weken is toegenomen. In 
1984 heeft 2,3% van degenen in de leeftijd van 12 jaar 
en ouder de afgelopen vier weken cannabis gebruikt. 
In 1988 is dit 3,1% en in 1992 6,5%. Ook hier is de 
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stijging tussen 1988 en 1992 veel sterker dan tussen 
1984 en 1988. 

Ten slotte is sprake van een toenemend aantal 
cannabisgebruikers dat een beroep doet op de 
hulpverlening. De vergadering van procureurs-
generaal heeft enkele maanden geleden met klem 
verzocht om het in 1991 ingezette controlebeleid op 
coffeeshops goed uit te voeren en in dat verband een 
aantal arrondissementen gevraagd om een plan van 
aanpak op te stellen. 

Ruim een jaar geleden kwam Nederland ook inter-
nationaal in de problemen. De buitenlandse justitie-
en politieautoriteiten, door ervaringen wijs geworden, 
geloofden ons gewoonweg niet meer; de praktijk van 
met name de coffeeshops komt niet meer overeen met 
ons officiele beleidsverhaal. Door het tolerante semi-
gedoogbeleid verwijten andere staten ons het niet 
nakomen van de internationale verplichtingen. Daar 
komt nog hi] dat de teelt van nederwiet in korte tijd 
fors is toegenomen, wat mede is mogelijk gemaakt 
door het milde strafrechtelijke klimaat en de bewijs-
problematiek voor O.M. en politic vanwege de uitzon-
dering die in de wet is ingebouwd voor de legale 
hennepteelt. Door het toegenomen risico dat het 
Nederlandse produkt een exportartikel wordt, dreigt 
Nederland mm of meer over een kam te worden 
geschoren met Marokko. 

De felle reacties uit het buitenland waren niet alleen 
afkomstig van een EG-land als Frankrijk, maar ook 
van de International Narcotics Control Board (INCB) 
van de Verenigde Naties. In oktober 1992 heeft de 
INCB ons land bezocht en in het jaarverslag over 
1992 forse kritiek uitgeoefend op ons drugbeleid. De 
belangrijkste elementen van die kritiek zijn dat het 
Nederlandse beleid strijdig is met de internationale 
conventies en het risico meebrengt dat de kwalijke 
gevolgen ervan merkbaar zijn tot buiten onze lands-
grenzen. Deze kritiek heeft in de eerste plaats 
betrekking op het softdrugbeleid. Het antwoord 
hierop van onze minister-president was duidelijk: het 
Nederlands beleid blijft gehandhaafd, gelet op de 
goede resultaten. Toch moeten wij ons realiseren dat 
informatie over de negatieve effecten van ons 
drugbeleid ook bij de INCB terechtkomt en moeten 
wij zorgen voor de bestrijding van die effecten. 
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De Tweede Kamer — uiteraard ook geInteresseerd in 
deze discussie — vroeg begin 1993 tijdens de 
ratificatieprocedure van het Verdrag van Wenen van 
1988 en het Psychotropenstoffenverdrag van 1971 aan 
de betrokken bewindslieden om een debat over het 
Nederlandse drugbeleid. Tijdens dat debat dit 
voorjaar heeft de Kamer de uitgangspunten van het 
drugbeleid breed gesteund en nog eens onderstreept, 
doch wel met klem gevraagd dit beleid ook goed te 
handhaven en daarbij speciale aandacht gevraagd 
voor het toezicht op de scheiding van markten, voor 
de overlastproblematiek en voor controle op de teelt 
van nederwiet. De voorstellen die tijdens dit debat 
werden gedaan voor een verdere liberalisering van het 
softdrugbeleid, kregen echter geen brede steun. 

Tijdens het kamerdebat is ook een voorstel gedaan 
voor een vergunningensyteem voor de coffeeshops ten 
behoeve van de controle op de verkoop en de 
kwaliteit van hennep. Dit voorstel is als juridisch niet 
uitvoerbaar en overigens niet cohtroleerbaar van tafel 
geveegd: de minister van Justitie heeft gewezen op • het 
feit dat invoering van een dergelijk systeem zou 
betekenen dat de internationale verdragen gedeeltelijk 
zullen moeten worden opgezegd en heeft gewaar-
schuwd voor de repercussies daarvan voor Nederland 
ook op ander terrein. Voorts heeft hij gewaarschuwd 
voor de aanzuigende werking die van een dergelijk 
stelsel zou uitgaan op de criminaliteit in Nederland. 
Geconcludeerd mag worden dat het door de minister 
van Justitie en het O.M. in 1991 ingezette beleid de 
brede steun van het parlement heeft gekregen. 

Deze legaliseringsdiscussie is overigens niet nieuw: 
zo is tijdens het kamerdebat in 1976 reeds aan de orde 
geweest de afschaffing van de strafbaarstelling van het 
bezit van hennep van minder dan dertig gram. Door 
de regering is toen geantwoord dat het Enkelvoudig 
Verdrag van New York van 1961 (waarbij Nederland 
partij is) de deelnemende staten verplicht het bezit van 
hennepprodukten voor andere dan medische of weten-
schappelijke doeleinden niet toe te laten; daarnaast 
zijn argumenten aangevoerd als strijdigheid met het 
ontmoedigingsbeleid, de preventieve werking van het 
strafrecht en de noodzaak om door middel van het 
strafrecht dwang uit te oefenen tot hulpverlening. In 
1976 was de conclusie van de regering dan ook dat 
met het wetsvoorstel dat uiteindelijk heeft geleid tot 
de nog steeds geldende Opiumwet, de uiterste limieten 
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binnen het juridisch mogelijke waren bereikt. Na 
zoveel jaren gelden in feite nog steeds dezelfde 
argumenten, zij het dat door het fenomeen van het 
drugtoerisme de omvang van de softdrugproblematiek 
in ons land sterk is toegenomen. 

Ontwikkelingen in het buitenland 

Het zal van het openbaar ministerie en de politie en 
niet te vergeten de bestuurlijke autoriteiten een 
behoorlijke krachtsinspanning vergen om het 
voorgaande beleid tot uitvoering te brengen en de 
coffeeshops weer onder controle te krijgen. In de 
grensstreken kunnen wij dat niet zonder een goed 
samenwerkingsverband met onze buurstaten op te 
bouwen. Op initiatief van het departement is het 
Hazeldonk-overleg begonnen met Belgie en Frankrijk 
(voor de aanpak van de drugtoerismelijn tussen 
Rotterdam en Lille) en i zeer recent is afgesproken om 
met Belgie en Luxemburg eenzelfde werkgroep te 
beginnen voor de lijn Maastricht-Luik-Luxemburg. 
Ook de Duitsers tonen grote belangstelling voor 
intensieve samenwerking tussen justitie- en politie-
autoriteiten. 

In voorbereiding is een wijziging van de Opiumwet 
waarbij ter vergemakkelijking van de bewijslast voor 
O.M. en politic, een vergunningensysteem wordt 
ingevoerd voor de legale hennepteelt die hier op zeer 
geringe schaal plaatsvindt; de afgifte van en controle 
op deze vergunningen komt toe aan het vakdepar-
tement van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat er wel 
sprake is van een verscherping van de controle op de 
softdrugs in ons land; die is nodig omdat men zich 
kan afvragen of de handhaving van het beleid tot 
dusverre afdoende is geweest en de doelstellingen van 
het beleid worden bereikt. Uitdrukkelijk wil ik hier 
vermelden dat deze verscherping niet het gevolg is van 
de ratificatie van de Overeenkornst van Schengen of 
van de intensivering van het EG-drugoverleg, zoals 
sommigen menen. Het tegendeel is waar: door de 
vergroting van de omvang van het drugprobleem en 
de toegenomen aandacht daarvoor is in andere landen 
een belangrijke discussie gaande over de decrimi-
nalisering van het druggebruik, een discussie waar 
Nederland adequaat op moet reageren. Hier doet zich 
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immers de mogelijkheid voor dat in het buitenland 
eenzelfde beleid ten aanzien van druggebruikers wordt 
opgezet als nu in Nederland bestaat. 

Zeer waarschijnlijk zal een dergelijke beleids-
wijziging in het buitenland de aantrekkingskracht van 
Nederland voor buitenlandse drugverslaafden doen 
afnemen. In Duitsland is onlangs het opportuniteits-
beginsel ingevoerd voor Opiumzaken, waardoor 
Duitsland op een lijn kan komen met Nederland. 
Voor een verbetering van de politiele en justitiele 
samenwerking bij de aanpak van de groothandel in 
drugs bieden de Overeenkomst van Schengen en ook 
het Verdrag van Maastricht goede instrumenten. Voor 
het ministerie van WVC moet het een uitdaging zijn 
om op volksgezondheidsterrein beter samen te 
werken, hetgeen op lokaal niveau (Amsterdam is zeer 
actief in Duitsland) ook gebeurt. 

Door alle meningsverschillen over de risico's van 
hennepgebruik — ook onder de medici — zie ik het er 
voorlopig niet van komen dat hennep gelegaliseerd 
gaat worden; wel wint internationaal de opvatting 
terrein dat het gebruik van hennep minder schadelijk 
is dan dat van harddrugs. Op deze ontwikkelingen 
moet Nederland goed inspelen zonder de weg van de 
legalisering of semi-legalisering in te slaan. Men moet 
wel bedenken dat men ook in Duitsland afwijzend 
staat tegenover het Nederlandse coffeeshopbeleid en 
dat de autoriteiten daar nooit zover zullen gaan in het 
openlijk gedogen van de handel als in Nederland 
gebeurt. Reden temeer om ons beleid in de nabije 
toekomst goed te handhaven en onze geloofwaar-
digheid internationaal weer terug te winnen om 
vervolgens de vele goede aspecten van het Nederlandse 
drugbeleid met gezag te kunnen uitdragen. 

Literatuur 

Zwart, W.M. de, C. Mensink e.a. 
Kerngegevens van het 3e 
Peilstations-onderzoek naar riskant 
middelengebruik 
Utrecht, NIAD, 1993 

Aanscherping softdrugsbeleid 	 15 



Cannabis als hoeksteen van 

het Nederlandse drugsbeleid 

drs. Ed. Leuw* 

Inleiding 

De grootste dilemma's in het drugsbeleid hebben 
blijkbaar vooral betrekking op de minst schadelijke 
illegale middelen. Nationaal en internationaal staat 
het Nederlandse cannabisbeleid sterk ter discussie. 
Tegelijkertijd lijkt de consensus over de `pragmatische 
aanpak' op het gebied van harddrugs stand te 
houden; dit ondanks de recente kleine golf van politie-
acties tegen concentraties van gebruikers en de 
gebruiksmarkt. Internationaal wordt steeds minder 
kritiek vernomen op het stringente, op harm reduction 
gerichte harddrugsbeleid dat in Nederland sinds jaar 
en dag wordt gevoerd. Bilateraal, bij voorbeeld in de 
betrekkingen met Duitsland, blijkt de waardering 
voor dit beleid de laatste jaren zelfs te groeien. 

In het buitenland is vaak met verbazing geconsta-
teerd dat er een soort `nationale consensus' bestaat 
over de `normaliserende' Nederlandse aanpak van het 
illegale drugsprobleem (U.S. Embassy, 1989). De 
International Narcotic Control Board (INCB, 1992) 
sprak in haar rapport volgend op een inspectiebezoek 
in oktober vorig jaar haar zorg uit over het 
Nederlandse cannabisbeleid, maar voegde daaraan toe 
dat `....relatively few people seem to disagree with the 
current drug policy. At present, it does not appear 
that many people are in favour of stricter law enfor-
cement measures. Most of the politicians who met 
with the mission of the Board supported the current 
drug policy and a few saw legalisation, cultivation and 
controlled marketing as the next logical step' (p. 37). 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van 
het ministerie van Justitie. 
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Fen onbedreigde binnenlandse consensus over het 
Nederlandse softdrugsbeleid lijkt in werkelijkheid niet 
langer te bestaan. Mogelijk kan worden gesproken 
van een crisis in dat beleid. In recente discussies 
werden sterk uiteenlopende inzichten zichtbaar over 
de richting en doelstelling van het toekomstige 
Nederlandse cannabisbeleid. Er lijken betrekkelijk 
essentiele meningsverschillen over dit beleid te bestaan 
tussen (regerings)fractics in de Tweede Kamer, tussen 
de belangrijkste bij het drugsbeleid betrokken mini-
steries (Justitie en WVC) en tussen belangrijke instel-
lingen voor de uitvocring van dat beleid, zoals het 
CR I en de Jellinekkliniek. Dit verschil van opvat-
tingen is vooral geconcentreerd op eon aspect, 
namelijk de aanbodzijde van het softdrugsprobleem. 
De verschillen van inzicht over de richting van het 
cannabisbeleid kunnen worden teruggebracht tot de 
vraag of Nederland al dan niet voort moet gaan op de 
weg naar regulering en `legalisering' van de binnen-
landse markt voor cannabisprodukten. 

Deze vraag is urgent geworden, omdat er na een 
kleine twintig jaar `normaliserend' beleid problemen 
zijn gerezen rond de produk tie en de consumptie-
markt van `softdrugs'. In concreto hebben de 
dilemma's betrekking op het controleren van de 
inheemse teelt van cannabisprodukten (Nederwiet) en 
van het coffeeshop-fenomeen. Andere majeure vragen 
van drugspolitieke aard, bij voorbeeld met betrekking 
tot de primaire volksgezondheidsaspecten van het 
(soft)drugsprobleem, blijven goeddeels buiten schot. 

De consumptiemarkt voor cannabis is met de 
ontwikkeling van openlijk toegelaten commercielc 
hasjcafes zo normaal geworden dat het Nederlandse 
cannabisbeleid binnen het perspectief van de suprana-
tionak tretgering moeilijk te rechtvaardigen is. De 
INCB constateerde in haar Report over het jaar 1992 
dat `... their current policy in respect to cannabis 
abuse and distribution ... is contrary to the provisions 
of the 1961 Convention' (p. 37). Ook binnenlands zijn 
er moeilijk te negeren problemen rond het aanbod van 
cannabis. De dubbelzinnigheid die ligt besloten in de 
halve legaliteit' en halve illegaliteit van coffeeshops 
eist haar tol. Er bestaat zorg over een mogelijke 
verloedering van de coffeeshops. Een recente proble-
matische ontwikkeling is de grootschalige produktie 
van hoogwaardige Nederwiet, wat het gevaar met zich 
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meebrengt dat Nederland een exportland van dit 
illegale middel wordt. 

Nu er grenzen zichtbaar worden aan het tot dusver 
met tamelijk veel succes gevoerde `normaliserende' 
(soft)drugsbeleid, is het mogelijk tijd voor een nieuwe 
bezinning op de grondslagen en strategische doelstel-
lingen ervan. Eerst wordt ingegaan op de funda-
mentele vraag in hoeverre de strafbaarstelling van 
drugs in het algemeen, en softdrugs in het bijzonder, 
kan worden gerechtvaardigd vanuit criteria voor 
maatschappelijke schadelijkheid en moraliteit. 
Vervolgens worden de uitgangspunten besproken van 
een `normaliserend' drugsbeleid, waarin `objectieve' 
risico's als doorslaggevend gelden en overwegingen 
van morele aard worden afgewezen. Binnen dit 
Nederlandse ideologische beleidskader worden de 
effecten van het `normaliserend' softdrugsbeleid op 
zowel de gebruikerswereld als de gebruiksmarkt tegen 
elkaar afgewogen. Ten slotte worden drie beleids-
opties gepresenteerd als mogelijke antwoorden op de 
zich aftekenende crisis in het Nederlandse softdrugs-
beleid. 

Cannabis en de rechtvaardiging van strafbaarstelling 

Voor de maatschappelijke beoordeling van het straf-
recht als middel van sociale controle gelden twee 
kardinale vragen: is het strafrecht een `geeigend' 
middel en is het een `nuttig' middel. Terwijl de eerste 
vraag betrekking heeft op het al of niet gerecht-
vaardigd zijn van dit ultimum remedium, gaat het bij 
de tweede om de praktische effectiviteit ervan, de 
uitkomst van de kosten en baten-analyse. Deze vragen 
gaan dus respectievelijk vooraf aan en volgen op de 
toepassing van strafrecht. Zoals bekend bestaan juist 
in relatie tot het drugsprobleem in beide opzichten 
ernstige twijfels aan de werking van het strafrecht. 

Zo schrijft Griffiths (1993): 'De hoofddoelstelling 
van het (drugs)beleid — mensen van zichzelf redden — 
is een seculiere staat onwaardig en ... volstrekt 
ongeloofwaardig .... Het beleid is niet slechts ondoel-
matig, het werkt averechts.' De voormalige advocaat-
generaal van de Hoge Raad, prof. mr . Leijten, kwam 
in een interview tot een soortgelijke conclusie (NRc 
Hundelsblad, 25-5-1991). 

In de praktijk van de rechtshandhaving wordt de 
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vraag naar de rechtvaardiging van de criminalisering 
van gedrag zelden gesteld. Wanneer het gaat om 
commune criminaliteit, zoals diefstal en geweld- 
pleging, is er weinig twijfel aan de zin, de redelijkheid 
en de noodzaak van politieel en justitieel optreden. De 
strafbaarstelling van wezenlijk andere categorieen 
gedragingen, waaronder het gebruik van en de handel 
in 'drugs', is veel minder vanzelfsprekend. De vraag 
naar de intrinsieke rechtvaardiging van strafbaar- 
stelling is in het geval van drugs des te klemmender 
om twee moeilijk te omzeilen redenen. 

Ten eerste kan worden vastgesteld dat het 
Nederlandse (strafrechtelijke) drugsbeleid sterk is 
verankerd in een historisch en internationaal kader. 
Dit beleid vloeit maar zeer ten dele voort nit ontwik-
kelingen binnen de Nederlandse samenleving. Ten 
tweede is het niet vanzelfsprekend dat de inzet van 
strafwetgeving kan worden gelegitimeerd door het 
bestaan van een slachtoffer of van reele maatschappe-
lijke schade. Op deze beide punten ga ik hieronder 
nader in. 

Moraliserend drugsbeleid als Amerikaans export-
artikel 

De internationale prohibitie van drugs is in het 
begin van deze eeuw voornamelijk vanuit de VS gein-
troduceerd. De Amerikaanse invloed op de grond-
legging en de praktisering van het (internationale) 
drugsbeleid kan moeilijk worden overschat. In een 
historische beschrijving van de totstandkoming van de 
Amerikaanse ideologie van drugsprohibitie in de 
eerste decennia van deze eeuw, wordt de volgende 
typering gegeven, die tot de dag van vandaag weinig 
aan geldigheid lijkt te hebben verloren: 'Projection of 
blame on foreign nations for domestic evils harmo-
nized with the ascription of drug use to ethnic 
minorities. Both the external cause and the internal 
locus could be dismissed as un-American' (Musto, 
1993, p. 248). 

In historisch opzicht bestaat een sterke identificatie 
van druggebruik met `zondig' en `onzedelijk' gedrag. 
In zekere zin is moralisering van druggebruik een 
historisch bepaalde, typisch Amerikaanse sociale 
constructie. Door de internationalisering van het 
drugsbeleid is deze wereldwijd geexporteerd. 

Er bestaan treffende overeenkomsten tussen de 
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morele. verwerping van druggebruik en de traditionele 
`puriteinse' taboes op seksualiteit. Seks en drugs 
hebben belangrijke elementen gemeen: hedonistische 
lust, `extatisch bewustzijn' en de mogelijkheid dat het 
individu zich ermee onttrekt aan de disciplinerende 
buitenwereld. Beide zijn daarom `natuurlijke' onder-
werpen voor de symbolische strijd over moraal en 
levensstijl. In de westerse wereld heeft het aloude 
verbod op hedonistische seksualiteit echter zo goed als 
afgedaan, waarmee de morele frontlijn lijkt te zijn 
verschoven van seksualiteit naar druggebruik (Sasz, 
1991). 

Volgens Gusfield (1963) en Scheerer (1993) functio-
neerde de Amerikaanse prohibitie van alcohol in de 
jaren twintig als een moreel machtsmiddel van de 
rurale, Calvinistische middle class tegen de groeiende 
invloed van groepen nieuwe immigranten uit Zuid-
Europa. 'The prohibition conflict was really not a 
conflict over a drug, but about social relations, 
cultural hegemony and political domination' 
(Scheerer, 1993). 

In de VS loopt een rode draad van de alcohol-
prohibitie in de jaren twintig naar de huidige War on 
Drugs. De moreel gestigmatiseerde drugsconsumptie 
betrof (en betreft) echter niet langer Zuid-Europese 
immigranten, maar etnische minderheden, zwarten en 
latino's (Duster, 1970; Musto 1973). In de periode van 
de jeugdrevolutie' werd het druggebruik van de eigen 
(rebellerende) middle class-jeugd onderwerp van 
morele verwerping (Himmelstein, 1983). 

In deze periode, van de late jaren zestig tot medio 
de jaren zeventig, werd in de VS de (psycho-farmaco-
logisch) onzinnige identificatie van cannabis als een 
'dangerous drug' opnieuw bevestigd. De sterke 
symboolwaarde van cannabis als uitdrukking van 
culturele rebellie vormt een verklaring voor dit proces. 
Conventionele politieke en morele denkbeelden 
werden destijds vanuit de `alternatieve jeugdcultuur' 
ondergraven. Het protest tegen de oorlog in Vietnam 
fungeerde als een politiek brandpunt. Het gebruik van 
drugs (i.c. cannabis) werd aldus een embleem van de 
jeugdrevolutie', zowel voor de gebruikers zelf, als 
voor de conventionele moreel-politieke orde. De 
bestrijding van druggebruik werd daarmee verheven 
tot een symbolisch middel voor de verdediging van 
conventionele waarden (Lidz e.a., 1980, pp. 74-75). 

Door de definiering van cannabis als een 'dangerous 
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drug' kon morele, sociale en politieke steun tegen de 
morele oppositie worden gemobiliseerd. In de loop 
van de jaren zeventig werden in de VS na een 
decennium van liberalisering de teugels van het straf-
rechtelijk optreden tegen cannabis weer strak aange-
trokken. Deescalatie van het drugsprobleem is 
hiermee voorlopig onmogelijk gemaakt. Ruim tien 
jaar later wordt gesproken van de 'zero-tolerance' 
benadering.•Door de internationalisering van het 
drugsbeleid is deze escalatie van de drugsoorlog 
helaas niet tot de VS beperkt gebleven. 

De slachtofferloosheid van drugsdelicten 

In andere historische perioden en in andere typen 
samenlevingen dan de westerse gold en geldt in sterke 
mate `onzedelijkheid' en `zondigheid' als afdoende 
rechtvaardiging van de criminalisering van bepaalde 
gedragingen. Aangenomen mag worden dat het 
verbod op alcohol in streng Islamitische landen geen 
bijzondere rechtvaardiging behoeft. De overtuiging 
dat met alcoholgebruik heilige wetten worden 
overtreden is voldoende. In deze gevallen wordt de 
heersende (religieuze) moraal door het strafrecht 
beschermd. Dit betekent dat repressieve staatsmacht 
wordt aangewend om `onzedelijk' gedrag te verhin-
deren en te bestraffen. 

In de recente geschiedenis van de meeste westerse 
samenlevingen zijn particuliere gedragingen die 
afwijken van de meest gebruikelijke opvattingen 
omtrent zedelijkheid in toenemende mate formed of 
de facto buiten het bereik van de strafwet gebracht. 
En waar dit in de westerse wereld (nog) niet het geval 
is, zijn de desbetreffende wetsbepalingen in het 
algemeen hevig omstreden. Er is in deze gevallen geen 
sprake meer van `vanzelfsprekende' legitimiteit. De 
recente sociale en politieke conflicten rond de wette-
lijke status van abortus in Duitsland en in de VS 
spreken in dit opzicht voor zich. 

Voor ons onderwerp is in dit verband nog belang-
rijker dat onlangs in Duitsland(!) een rechtbank een 
zaak met betrekking tot een cannabisdelict naar het 
Bundesverfassungsgericht heeft verwezen ter toetsing 
van de grondrechtelijke aanvaardbaarheid van het 
verbod op cannabis. De (relatief) geringe objecti-
veerbare schadelijkheid van dit middel in combinatie 
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met het individuele recht op zelfbestemming (c.q. het 
recht om `een roes te hebben') was voor de rechtbank 
een belangrijk argument voor deze beslissing (Lap, 
1992). 

Uiteraard hangt de verschuiving van de balans 
tussen `morele' argumenten en argumenten van indivi-
duele keuzevrijheid (zie bij voorbeeld ook de verschui-
vende grenzen bij de strafbaarstelling van het 'op 
verzoek beeindigen van het leven') samen met het 
toenemende seculiere, pluriforme en individualistische 
karakter van de westerse liberale democratieen. In 
meer collectivistische en religieus georienteerde 
culturen is geen sprake van een dergelijke legitimiteits-
crisis met betrekking tot de criminalisering van 
onzedelijk gedrag. Zo zijn in delen van de Islamitische 
wereld eerder de rationeel-instrumentele principes van 
strafrecht omstreden op grond van theocratische 
opvattingen. 

Voor de grote meerderheid van onze strafbepalingen 
bestaan betrekkelijk `vanzelfsprekende' en onproble-
matische rechtvaardigingen. Dit is vooral het geval 
wanneer de bescherming van het recht op (indivi-
dueel) bezit en zelfbeschikking in het geding zijn. De 
legitimering van verboden op allerlei vormen van 
diefstal en geweld (oplichting, omkoping/corruptie, 
fraude, afpersing, bedreiging, mishandeling, 
verkrachting) is wellicht interessant als theoretische 
(politiek-ideologische) exercitie, zij vormt echter 
nauwelijks een redel maatschappelijk dilemma.' De 
rechtvaardiging van strafrechtelijke verboden lijkt 
vooral `vanzelfsprekend' als de betrokkenheid van een 
derde in de hoedanigheid van slachtoffer aannemelijk 
kan worden gemaakt (Boutellier, 1993). Nieuwe crimi-
naliseringen, bij voorbeeld in milieudelicten en de 
anti-discriminatiewetgeving, kunnen op basis van dit 
principe worden verklaard. Een strafrechtelijke 
beperking van individuele vrijheid wordt primair 
gelegitimeerd door objectiveerbare schade voor 
derden. 

In de criminologie gelden drugsdelicten, het gebruik 
van en de handel in bewustzijnsbeInvloedende 
middelen, als `slachtofferloze delicten'. De argumenten 
voor `slachtofferloosheid' zijn al te vaak genoemd om 
er nog uitvoerig op in te hoeven gaan. De essentie 
ervan is dat druggebruik per definitie alleen maar 
directe consequenties heeft voor de gebruiker zelf en 
dat de verkoop van drugs per definitie plaatsvindt op 

Cannabis hoeksteen Nederlands drugsbeleid 	 23 



basis van vrijwilligheid van de kant van koper en 
verkoper. Dat de verkoop van drugs maatschappelijke 
kosten (bij voorbeeld circa 100 doden per jaar) met 
zich mee kan brengen, is natuurlijk evident. Net  zo 
min als bij de handel in alcohol (circa 2000 doden per 
jaar), tabak (circa 18000 doden per jaar), auto's (circa 
1240 doden per jaar) of bergbeklimmersartikelen 
vormt dit op zichzelf een voldoende reden om bij deze 
commerciele activiteit het bestaan van een slachtoffer 
van criminele handelingen aan te nemen. 

Wel kunnen de maatschappelijke kosten van de 
commercialisering van bepaalde goederen zodanig zijn 
dat 	laatste instantie strafrechtelijke) regulering 
mogelijk in aanmerking komt. Voorop staat echter 
dat het strafrecht het in deze gevallen zonder de legiti-
mering door slachtofferschap zal moeten stellen. 

Schadelijkheid 

De afwezigheid van een gepersonifieerd slachtoffer 
laat dus onverlet dat wel degelijk sprake kan zijn van 
maatschappelijk schadelijk en kostbaar gedrag. 
Grofweg zou deze schadelijkheid kunnen worden 
getypeerd in termen van volksgezondheid, maatschap-
pelijk welzijn en moraliteit. De grenzen tussen een en 
ander zijn niet altijd even duidelijk. Bij (hard)drugs 
zijn alle genoemde categorieen aan de orde. 
Druggebruik wordt afgekeurd of op zijn minst proble-
matisch geacht vanwege de volgende overtuigingen: 
het kan de gezondheid schaden, het kan leiden tot 
maatschappelijk minder verantwoordelijk gedrag en 
het is verwerpelijk vanuit een gegeven more& 
standpunt. 

Intrinsieke rechtvaardiging van een strafrechtelijk 
verbod is problematischer als de `objectieve' schade-
lijkheid van het verboden gedrag niet langer aanne-
melijk is. Bij de crisis in het softdrugsbeleid is vooral 
dit laatste aspect aan de orde. De vraag is dan niet 
waarom 'drugs' strafbaar zijn, maar om welke andere 
redenen dan het bestaan van internationale afspraken 
(en historisch `toeval') hennepprodukten wel en 
alcohol en tabak niet zijn opgenomen in de categoric 
van illegale middelen. Waarom wordt On het 
Nederlandse geval) de produktie en handel bestreden 
van een middel dat klaarblijkelijk met minder 
problemen in de samenleving kan worden geintegreerd 
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dan inhoudelijk verwante fenomenen als alcohol, 
tabak en gokken. 

Door het wegvallen van belangrijke intrinsieke 
rechtvaardigingen voor de bestrijding van de 
produktie en handel in cannabis dreigt een absurde 
situatie te ontstaan. Het middel dat op gebruiks- en 
kleinhandelsniveau betrekkelijk probleemloos is 
geintegreerd, wordt voor wat betreft de grootschalige 
handel in en productie van cannabis in toenemende 
mate naar (georganiseerde) criminele segmenten van 
de samenleving gedreven. In wezen is hierbij dus 
sprake van een criminogene werking van de 
Opiumwet; niet (intrinsiek) criminele handel, maar het 
handelen van criminelen wordt bestreden. Cannabis 
wordt maatschappelijk problematisch omdat criminele 
segmenten de markt voor cannabis controleren. 

`Normalisering' als uitgangspunt van beleid 

De retoriek van respectievelijk een Nederlandse en 
een Amerikaanse politieman verwijst naar de sterk 
contrasterende controle-ideologieen in beide landen. 
De Amsterdamse hoofdagent Kruyer stelt voor om 
criminele verslaafden `goedschiks of kwaadschiks te 
genezen' door hen methadon te geven, op te nemen in 
een aflcickcentrum en hen daarna `te leren om 
opnieuw in de samenleving te functioneren'. Hij voegt 
daar aan toe: `Natuurlijk is dat duur, maar kijk eens 
wat die kinderen ons nu kosten' (de Volkskrant, 
3-6-1993). De voormalige hoofdcommissaris van Los 
Angeles, Daryl F. Gates, is het ermee eens dat er met 
gangbare justitiele reacties weinig kan worden bereikt. 
Hij suggereert echter een geheel andere oplossing. 
Voor een senaatscommissie verklaarde hij dat: 'casual 
drug users ought to be taken out and shot ... we are 
in a war and even casual drug use is treason'. 

Merkwaardig genoeg passen de `oplossingen' van 
deze politiefunctionarissen in wezen beide binnen het 
formele perspectief van het internationale drugsbeleid, 
dat de volgende elementen bevat: 
— vermindering van het aanbod van illegale middelen; 
— vermindering van de vraag naar illegale middelen; 
— vermindering van de schadelijke effecten van illegale 
middelen. 

Dit zijn inhoudelijk sterk uiteenlopende en, belang- 
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rijker, deels tegenstrijdige doelstellingen. De vermin-
dering van het aanbod is het exclusieve domein van de 
justitiele handhaving van verbodsbepalingen. Deze 
doelstelling beheerst in sterke mate het internationale 
drugsbeleid. De vermindering van de vraag heeft deels 
betrekking op specifiek drugsbeleid, bij voorbeeld 
door middel van primaire en secundaire preventiepro-
jecten. DeeIs heeft zij ook betrekking op algemene 
sociaal-economische maatregelen, bij voorbeeld door 
de verbetering van het toekomstperspectief van 
maatschappelijke probleemgroepen. 

De laatstgenoemde doelstelling wordt algemeen met 
het begrip 'harm reduction' aangeduid. Juist deze 
doelstelling, die internationaal slechts schoorvoetend 
wordt geaccepteerd, vormt het belangrijkste principe 
van het Nederlandse drugsbeleid. Harm reduction 
veronderstelt een pragmatische aanvaarding van het 
bestaan van druggebruik (en, zoals uit de Nederlandse 
praktijk blijkt, soms ook van de consumptiemarkt) 
om zodoende ernstiger problemen te kunnen 
aanpakken. Zo is de veronderstelling die ten 
grondslag ligt aan laagdrempelige methadonver-
strekking en spuitenomruil, dat verslavingsgedrag 
gereguleerd kan worden en dat daarmee ernstiger 
consequenties van het drugsprobleem (i.c. de 
verspreiding van HIV-besmetting en drugsgerelateerde 
criminaliteit) kunnen worden verminderd. Ook het 
gedogen van de consumptiehandel in cannabis terwille 
van de scheiding van de werelden van harddrugs en 
softdrugs kan worden beschouwd als een typisch 
Nederlandse implementatie van het principe van harm 
reduction. 

Het drugsbeleid wordt gekenmerkt door dilemma's 
en tegenstrijdigheden. De inzet van beleidsmiddelen 
om het aanbod van drugs te verminderen heeft een 
onberekenbaar effect op de doelstelling om de vraag 
naar drugs te verminderen en heeft een ronduit 
negatief effect op de doelstelling om de schadelijke 
effecten van drugs te verminderen. In concreto: justi-
tiele repressie van drugshandel, kan het aanbod van 
verboden middelen limiteren en uitbannen naar de 
marge van de samenleving. Tegelijkertijd wordt het 
middel daarmee voor potentiele gebruikers zowel 
riskanter (afschrikwekkender) als aantrekkelijker. En 
ten slotte worden de individuele en maatschappelijke 
risico's van het bestaande gebruik er aanmerkelijk 
door vergroot. 
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De rationaliteit van het Nederlandse drugsbeleid 
schuilt primair in de officiele erkenning van deze 
tegenstrijdigheden. Volgens het voormalige hoofd van 
de WVC-afdeling, belast met de formulering en 
uitvoering van alcohol- en drugsbeleid, blijkt een 
dergelijke realistische notie niet te passen in de inter-
nationale beleidsideologie. Zelfs de overweging dat 
justitiele bestrijding mogelijk ongewenste maatschap-
pelijke (volksgezondheids-) effecten heeft, stuitte in 
het internationale drugsforum op grote bezwaren. Een 
Nederlandse suggestie voor de opname van die 
overweging in de teksten van een VN-conferentie van 
1988 werd met grote meerderheid verworpen. `Bij het 
hoofdstuk over de 'suppression' van drugshandel 
kreeg de Nederlandse delegatie geen enkele steun van 
andere landen voor zijn voorstel repressieve maatre-
gelen ook op hun eventuele negatieve effecten te 
beoordelen' (Engelsman, 1992, P.  219). 

In de Nederlandse ontwikkeling is expliciet afstand 
genomen van moraliserende elementen, die impliciet 
de essentie vormen van het op Amerikaanse leest 
geschoeide internationale prohibitionisme. Modellen 
van drugsbeleid kunnen worden geplaatst op een 
ideologische schaal. Het ene uiteinde van deze schaal 
wordt gekenmerkt door pogingen tot radicale 
uitbanning en maatschappelijke isolatie van alle 
gebruik van en handel in middelen die, om wat voor 
reden dan ook, `illegaal' zijn verklaard. 

Aan het andere uiteinde van de schaal wordt het 
(illegale) druggebruik geaccepteerd als een wellicht 
onwenselijk, maar onvermijdelijk verschijnsel. 
Integratie van druggebruikers en vermindering van de 
risico's van het gebruik vormen binnen dit ideolo-
gische beleidskader de meest centrale doelstellingen. 
In navolging van Van de Wijngaart (1991) kunnen we 
spreken van `normalisering' en `afschrikking' als de 
centrale kenmerken van drugsbeleid. Binnen de inter-
nationale praktijk representeert het Nederlandse 
model de meest expliciete keuze voor een 'normalise-
rende' benadering (ISAD, 1985; Van de Wijngaart 
1991; Baanders, 1989; Engelsman, 1988). 

Normaliserend drugsbeleid houdt in dat zowel de 
sociaal toegevoegde aantrekkelijkheid als de sociaal 
toegevoegde schadelijkheid van illegale middelen waar 
mogelijk wordt gereduceerd. Doelstelling is om 
deescalatie van het maatschappelijk conflict rond 
illegale middelen te bevorderen. Zoals de integratie 

Cannabis hoeksteen Nederlands drugsbeleid 	 27 



van alcohol in de samenleving leert, hoeven crimina-
liteit, maatschappelijke aftakeling en secundaire 
gezondheidsschade geen onvermijdelijke gevolgen te 
zijn van het gebruik van een relatief riskant middel. 
Deze schadelijkheid heeft een secundair karakter, dat 
wil zeggen dat het vooral bestaat ten gevolge van het 
feit dat de wereld van de illegale middelen door crimi-
nalisering en tabodsering naar de rand van de samen-
leving wordt gedrongen. Maar ook de magische 
aantrekkingskracht van drugs als uitdrukking van 
protest, rebellie en autonomie bestaat goeddeels bij de 
gratie van de marginalisering en taboelsering van 
illegaal druggebruik. Een middel dat slechts een 
`typisch gevoel in het hoofd' oplevert, is aanmerkelijk 
minder functioned l dan een middel waaraan een 
geheel eigen (deviante) leefwereld is verbonden. 

Kortom, normalisering betekent dat zowel de inzet 
als de te verwachten winst van beide partijen in het 
maatschappelijke drugsconflict wordt gereduceerd. 
Onder de condities van normalisering van het drugs-
probleem hebben de `controleurs' van het druggebruik 
(i.c. de normstellers binnen de conventionele samen-
!eying) geen morele of politieke belangen bij de 
regulering van druggebruik, terwijl de gebruikers geen 
heroIek of legitimering van anti-sociaal gedrag aan 
hun gebruik of zelfs hun verslaving kunnen ontlenen. 

Voor het bereiken van de doelstellingen van een 
normaliserend drugsbeleid is essentieel dat er waar 
mogelijk niet-repressieve middelen van sociale 
regulering worden aangewend. Voor beheersing van 
het drugsprobleem komen `normale' sociale middelen 
van economische ordening, toezicht, gezondheidsop-
voeding en hulpverlening in aanmerking en wel 
sterker naarmate de primaire schadelijkheid van het 
desbetreffende middel geringer is. 

In de afgelopen decennia is de praktijk van het 
Nederlandse drugsbeleid geevolueerd langs de hier 
geschetste lijnen van normalisering. Alleen bij 
cannabis heeft zich tot op zekere hoogte ook een 
normalisering van produktie en handel voltrokken. 
Deze `pseudo-legalisering' heeft ertoe geleid dat een 
belangrijk deel van de consumentenmarkt en een deel 
van de produktie van cannabis is geintegreerd binnen 
de normale sociaal-economische orde. 
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De normalisering van cannabis 

Aan de in 1976 aangenomen `Herziene Opiumwet' 
die nog steeds het uitgangspunt van het Nederlandse 
drugsbeleid vormt, zijn de rapporten van de advies-
commissies 'Bawl' en 'Hulsman' voorafgegaan. De 
schadelijkheid van drugs — in termen van risico's voor 
de gebruikers en voor de samenleving — is beslissend 
geweest voor de formulering van het normaliserende 
drugsbeleid. Op basis van dit principe is in de 
Nederlandse wetgeving een onderscheid gemaakt 
tussen middelen met `onaanvaardbare' risico's, i.c. 
hard drugs, en cannabis, dat dus impliciet als een 
middel met niet onaanvaardbare risico's wordt aange-
merkt. 

Hierboven is opgemerkt dat, bij ontstentenis van 
een gepersonifieerd slachtoffer, de maatschappelijke 
schadelijkheid van middelen een argument is voor de 
sociale controle van dit middel. De handel in alcohol, 
medicijnen en tabak valt onder beperkende en regule-
rende wettelijke regimes. In het geval van de Wegen-
verkeerswet wordt het onder invloed zijn van alcohol 
ook met strafrechtelijke sancties bedreigd. Bij een 
legaal middel blijkt strafrechtelijke repressie toch een 
rol te kunnen spelen. Ondanks het uitgangspunt van 
`normalisering' hoeft de inzet van het strafrecht niet 
zonder meer te worden afgewezen. 

De vraag naar de rechtvaardiging van het strafbaar 
stellen van cannabis op basis van het principe van 
maatschappelijke schadelijkheid moet worden beant-
woord in een tweeledige context. Daarbij moet zowel 
een vergelijking met de schadelijkheid van andere 
psychotrope (genot)middelen worden betrokken als de 
rationaliteit en de tradities van de Nederlandse 
regulering van private, maar riskante gedragingen. 

Schadelijkheid van drugs wordt in de Nederlandse 
beleidscontext consistent in termen van volksge-
zondheid en maatschappelijk welzijn gedefinieerd. 
Morele bezwaren worden in dit beleidsdiscours niet 
geexpliciteerd als element van schadelijkheid. Dit 
betekent dat het gebruiken van tabak, alcohol of 
drugs niet als `sleche, maar als mogelijk onverstandig 
wordt aangemerkt. Het lijkt erop dat in het drugs-
beleid de argumenten van morele aard zijn getransfor-
meerd tot aanbevelingen in de sfeer van `gezondheids-
voorlichting en opvoeding' (GVO), die strekken tot een 
verstandige en gematigde omgang met genotmiddelen. 
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`Objectieve' schadelijkheid, dat wil zeggen de kosten 
van psychotrope stoffen voor de samenleving, heeft 
een (volks)gezondheids- en een welzijnsaspect. 
Gezondheidsrisico's worden algemeen begrepen in 
termen van verslavende potentie en de mate van 
giftigheid. Deze primaire gezondheidsrisico's blijken 
maar zeer ten dele samen te hangen met het al of niet 
illegaal zijn van bewustzijnsbeinvloedende middelen. 
In een risico-analyse van de meest gangbare psycho-
trope (genot)middelen zijn zes psycho-farmacologische 
componenten van verslaving en toxiciteit opgenomen: 
tolerantie, fysieke afhankelijkheid, twee operationali-
saties van psychische afhankelijkheid, acute toxiciteit 
en chronische toxiciteit. Na scoring op deze elementen 
worden heroine en alcohol beoordeeld als de meest 
riskante, cocaine en tabak als matig riskante en 
cannabis als weinig riskante `genotmiddelen' (Byck, 
1991). 

Het maatschappelijk welzijn kan ten gevolge van het 
gebruik van psychotrope stoffen op verschillende 
manieren worden bedreigd. Alcoholisme vormt hierbij 
een duidelijk voorbeeld. Het problematische gebruik 
van dit genotmiddel blijkt in de praktijk vaak ernstige 
economische, openbare orde en gezins- en relatiepro-
blemen met zich mee te brengen. hen samenleving 
waarin een groot deel van de bevolking 's morgens 
vanwege hoofdpijn en misselijkheid niet het bed 
uitkomt om de kinderen te verzorgen en naar het 
werk te gaan, zou in moeilijkheden zijn. Minimali-
sering van het aanbod van alcohol (wellicht zelfs met 
strafrechtelijke middelen) zou een te rechtvaardigen 
beleidsoptie kunnen zijn indien maatschappelijke 
ontwrichting het alternatief is. De bescherming van 
jongeren in de samenleving kan een belangrijk 
gegeven zijn bij de bepaling van de maatschappelijke 
kosten als uiteindelijke rechtvaardiging van de straf-
baarstelling van bepaalde middelen. 
• In een onderzoek naar criminaliteit en het deviante 
drugsbestaan trokken wij de conclusie dat aan de 
vraagkant van het drugsprobleem, de risico's van de 
legalisering van heroine waarschijnlijk niet zullen 
opwegen tegen de voordelen ervan (Grapendaal ca., 
1991). Het is de vraag of we na circa 15 jaar 'pseudo-
legalisering' met betrekking tot cannabis niet tot een 
andere conclusie zouden moeten komen. Deze vraag 
zal ik hieronder beantwoorden, waarbij een afweging 
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van de kosten en baten van het Nederlandse 
softdrugsbeleid voorop zal staan. 

Effecten van het Nederlandse (soft)drugsbeleid 

Meer dan enig ander onderdeel van het drugsbeleid, 
wordt het Nederlandse cannabisbeleid gekenmerkt 
door evidente tegenstrijdigheden die vooral in het 
buitenland vaak op grote verbazing en onbegrip 
stuiten. Tot op grote hoogte bestaan `legaliteit', semi-
legaliteit en illegaliteit vreedzaam naast elkaar. Dit 
moet wel een raadsel zijn voor iedereen die bij 
voorbeeld niet de Nederlandse abortuspraktijk in de 
jaren zeventig heeft meegemaakt, met illegale, doch 
uit de publieke middelen gesubsidieerde abortuskli-
nieken. 

Het lijdt geen twijfel dat aan de vraagzijde softdrugs 
de facto gelegaliseerd zijn. Openlijk hasjgebruik komt 
voor in vrijwel alle denkbare sociale situaties. Voor 
kleinschalige produktie en distributie geldt hetzelfde. 
Het benodigde zaaigoed en instrumentarium voor de 
eigen teelt is normaal en openlijk te koop; in menige 
achtertuin en op menig balkon tiert de cannabis sativa 
welig en moeder verzorgt de plantjes als de jonge 
huisteler met school op werkweek gaat. En niemand, 
zeker de politie niet, bemoeit zich met de kleinschalige 
niet-geInstitutionaliseerde markt voor cannabis. 

De coffeeshops vormen het geInstitutionaliseerde 
segment van de consumptiemarkt voor softdrugs. Dit 
deel van het softdrugsverschijnsel bevindt zich in een 
grijze zone van `semi-legaliteit'. En ten slotte bestaat 
er een volledig illegaal segment van de cannabismarkt: 
de grootschalige teelt van nederwiet en de groot-
schalige handel in cannabis van inheemse of uitheemse 
origine. De effecten van het Nederlandse softdrugs-
beleid dienen voor de vraag- en aanbodzijde afzon-
derlijk te worden beoordeeld. De bespreking van de 
beleidseffecten aan de aanbodzijde worden beperkt tot 
het voor het Nederlandse softdrugsbeleid veruit 
belangrijkste aspect, de coffeeshops. 

Effecten van het beleid aan de vraagzijde 

In ideologisch opzicht vormt het cannabisbeleid de 
hoeksteen van het `normaliserende' Nederlandse 
drugsbeleid. De decriminalisering van het gebruik en 
de consumptiehandel van cannabis is de meest expli- 
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ciete uitdrukking van het basisprincipe van normali-
serend drugsbeleid, namelijk dat de (secundaire) 
effecten van vervolging en stigmatisering van drugsge-
bruik ernstiger kunnen zijn dan de (primaire) schade-
lijke effecten van dat gebruik zelf. In de wereld van 
het internationale drugsbeleid is dit een ketterse 
stelling, die een principiele breuk betekent met het 
geldende prohibitionisme. Achteraf gezien is het dan 
ook minder verwonderlijk dat de Nederlandse aanpak 
van juist de meest conschuldige middelen (i.c. het 
coffeeshopbeleid) internationaal het meest aanstoot-
gevend blijkt te zijn. 

Ondanks recente problemen met coffeeshops en met 
de grootschalige produktie van nederwiet, kan de 
normalisering van cannabis in de Nederlandse samen-
leving in veel opzichten succesvol en geslaagd worden 
genoemd. Hasjiesj en marihuana lijken zich in de loop 
van circa vijftien jaar te hebben ontwikkeld tot 
normale recreatieve middelen, die door de grote 
meerderheid van de gebruikers op een normale en 
niet-problematische wijze worden geconsumeerd. 
Door de openheid en het verlies van het `verboden 
vrucht'-karakter heeft het middel veel overspannen 
betekenissen en verwachtingen verloren. De 
Amsterdamse onderzoeker De Loor die als weinig 
anderen de illegale drugscultuur van binnenuit kent, 
stelt dat hasj zijn revolutionaire betekenis verloren 
heeft: ... hash is voor velen een normaal genotmiddel 
geworden. Uiteraard met zijn eigen specifieke werking, 
maar ontdaan van de typische leef- en denkstijl' (De 
Loor, I993a). 

Bijgevolg hebben ouders van kinderen die met 
cannabis in aanraking komen minder reden tot paniek 
over een dreigende (maatschappelijke) ondergang. En 
kinderen kunnen cannabis veel minder als een effectief 
machtsmiddel tegenover hun ouders en de rest van de 
(conventionele) samenleving gebruiken. Zowel de 
onnodige angst ervoor als de irrationele aantrekke-
lijkheid ervan is afgenomen. Dit lijkt geen slecht 
resultaat voor een drugsbeleid dat het `normaliseren' 
van het drugsprobleem expliciet als doe heeft gesteld. 

De stelling dat softdrugs betrekkelijk probleemloos 
zijn geintegreerd laat zich, bij gebrek aan substantieel 
onderzoek op dit terrein, moeilijk positief `bewijzen'. 
Wij moeten daarom afgaan op het feit dat er in onze 
open samenleving relatief weinig signalen zijn, die 
duiden op (ernstige) problemen rond het gebruik en 
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de consumptiemarkt van softdrugs. Problemen met 
betrekking tot sociale fenomenen moeten per definitie 
zichtbaar worden om als probleem te kunnen worden 
benoemd. Zo `weten' we van problemen met alcohol, 
gokken of jeugdige `voetbalfans' op basis van tal van 
indicaties uit de massamedia of uit persoonlijke 
dagelijkse ervaringen. Alcohol is een ingeburgerd en 
alom geaccepteerd genotmiddel, waarmee een zeker 
(betrekkelijk gering) percentage van de gebruikers in 
moeilijkheden komt. Maar dat er maatschappelijke 
problemen rond dit middel zijn, blijkt dan ook 
duidelijk: agressie in het (semi)-publieke territoir en in 
het gezinsleven, aanmeldingen bij de alcohol-hulpver-
lening, cijfers met betrekking tot rijden onder invloed, 
alcohol-gerelateerde criminaliteit etc. In deze zin lijkt 
het verantwoord om te concluderen dat de integratie 
van cannabisgebruik in de samenleving een succes is, 
indien bij toenemende openheid en zichtbaarheid van 
het verschijnsel, zich geen bijzondere problemen 
manifesteren. Hieronder worden enige specifieke 
aspecten van het 'effect' van gedeeltelijke decriminali-
sering van cannabis nader belicht. 

Het wegvallen van veel formele en informele sociale 
controle op cannabis lijkt niet te hebben geleid tot een 
sterke verspreiding van het gebruik. Op zichzelf zou 
dit overigens bij een recreatief middel zonder `onaan-
vaardbare risico's' niet ernstig hoeven te zijn. Dat er 
geen epidemiologische explosie is gevolgd, is echter 
geruststellend vanuit de wat betreft volksgezondheid 
aannemelijke overtuiging dat 'minder beter is'. Toets 
en Garretsen (1992, p. 40) komen met betrekking tot 
de epidemiologie van cannabis in de laatste tien jaar 
tot de slotsom dat het gebruik van cannabis lijkt te 
zijn gestabiliseerd en genormaliseerd. Zij noemen in 
dat verband het prevalentie-onderzoek in Amsterdam 
onder de bevolking van 12 jaar en ouder van 
Sandwijk en anderen (1988, 1991). Daaruit blijkt een 
recente (=laatste maand) prevalentie van 6% in 1990. 
Ten opzichte van hun eerdere onderzoek in 1987 was 
geen verandering in het recente cannabisgebruik waar 
te nemen. De maand-prevalentiecijfers in Amsterdam, 
waar een hasj-coffeeshop vrijwel altijd op loopafstand 
te vinden is, en in de totale Amerikaanse populatie 
blijken vrijwel identiek te zijn: 6% tegenover 5% 
(Bureau of Justice Statistics, 1992, p. 27). 

De eerste conclusie kan luiden dat, gezien de 
Nederlandse ervaring met cannabis, legalisering' van 
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illegale middelen niet hoeft te leiden tot een sterke 
toename van het gebruik. Tot de normaliteit van 
cannabis als genotmiddel bchoort ook het inzicht dat 
er (bij onverstandig gebruik) wel degelijk psycho-
sociale problemen aan het gebruik kunnen zijn 
verbonden. Voorop staat dat sommige adolescenten 
met het gebruik van cannabis in moeilijkheden 
komen. De roes van de cannabis biedt, te zamen met 
de subcultuur van intensieve cannabisgebruikers, de 
mogelijkheid te ontsnappen aan de problemen van het 
volwassen worden. De toenemende verantwoordelijk-
heden die horen bij volwassenwording (opleiding, 
werkcn, relaties) kunnen met behulp van de cannabis-
roes en door het onderduiken in de cannabisscene op 
een afstand worden gchouden. 

Er zijn twee denkbare routes voor zo'n ontwikkeling 
van problematisch cannabisgebruik. Het is mogelijk 
dat cannabis een normaal proces van opgroeien 
verstoort en anderzijds is het mogelijk dat het middel 
ecn rol gaat spelen bij een verstoord proces van 
opgroeien. Uit vrijwel alle studies over het verloop 
van deviante 'verslavingscarrieres' blijkt dat het 
tweede scenario veel aannemelijker is dan het eerste 
(Carpenter c.a., 1988; Pearson, 1987; Rosenbaum, 
1981; Grapendaal e.a., 1991). 

Hoe het ook zij, uiteindelijk zullen veel van dcze 
problematische cannabisgebruikers met de hulpver-
lening in contact komen (Noorlander, 1992). Wat dit 
betreft lijkt er weinig reden tot zorg over de praktijk 
van het genormaliseerde cannabisgebruik in 
Nederland. In een commentaar op Neeteson (1992), 
die de mogelijke gevaren van cannabis in een publi-
catic benadrukt, wijst Blans (1993) crop dat naar 
schatting I% van de intensieve gebruikers zich tot de 
drugshulpverlening wendt. Uit de landelijke registratie 
van de CAD's blijkt van het totaal aantal aanmel-
dingen in 1991, 3% primair betrekking te hebben op 
problemen met cannabis, terwijI niet minder dan 10% 
van de CAD-populatie zich primair heeft aangemeld 
vanwege problemen met het volledig legale gokken 
(!VV, 1993). 

In de objectief-medische zin van het woord kan het 
roken van hasj, net zoals alle hedonistische consump-
tiepraktijken, moeilijk `gezond' worden genoemd. De 
beleidspolitiek relevante vraag is echter niet of er 
risico's zijn verbonden aan het gebruik, maar of deze 
risico's maatschappelijk acceptabel en beheersbaar 
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zijn. Al met al kan de tweede conclusie zijn dat genor-
maliseerde cannabis de samenleving kennelijk niet 
voor bijzondere problemen met de (geestelijke) yolks-
gezondheid stelt. 

Er bestaat een overgangsgebied tussen problemen 
van geestelijke volksgezondheid en problemen van 
maatschappelijk welzijn en veiligheid. Illegale drugs 
kunnen een belangrijk element zijn bij een problema-
tische psycho-sociale ontwikkeling waarbij ernstiger 
afwijkend gedrag (criminaliteit, gebruik van 
harddrugs) het resultaat is. Tot op zekere hoogte 
blijken deviantie, marginaliteit, onmaatschappe-
lijkheid etc. daadwerkelijk verbonden met het gebruik 
van illegale middelen. Meer dan bij enig ander drugs-
probleem spelen hier secundaire effecten een belang-
rijke rol. Marginalisering van het gebruik maakt de 
kans groter dat jonge gebruikers een deviante (delin-
quente) leefstijl ontwikkelen. De decriminalisering van 
cannabis is juist mede bedoeld om deze ongewenste 
effecten te verminderen. 

Er zijn aanwijzingen dat in dit opzicht de normali-
sering van het cannabisgebruik in Nederland slechts 
gedeeltelijk is gelukt. Waarschijnlijk is er sprake van 
uiteenlopende `gebruiksculturen' van cannabis. Het 
gebruik van soft drugs is ten dele geassimileerd in een 
volstrekt normale en `modale' conventionele leefstijl, 
waarbij hasj en alcohol min of meer inwisselbaar zijn 
als sociaal-recreatieve genotmiddelen. Daarnaast 
bestaat een `respectabele mono-cultuur' van cannabis 
die vooral in modale hasj-coffeeshops is gesitueerd. Er 
zijn aanwijzingen dat in deze typisch Nederlandse 
hasj-subcultuur cannabis een minder centraal element 
is dan bij voorbeeld alcohol in een normaal café. In 
het kader van een systematische observatie van 150 
Amsterdamse coffeeshops werd de volgende conclusie 
getrokken: 	er is geen enkele verplichting om hasj 
te kopen, ... van morele druk is geen sprake, 
bezoekers worden met rust gelaten of zij willen kopen 
of niet' (De Loor, 1993b, p. 6; zie ook Jansen, 1989). 

Ten slotte blijkt een deel van het gebruik te zijn 
geconcentreerd in typisch marginale segmenten van de 
maatschappij met veel werkloosheid, afgebroken 
opleidingen en criminaliteit (Gerritsen, 1992). 
Waarschijnlijk is dit een van de negatieve effecten van 
het tekortschietende beleid met betrekking tot de 
consumptiemarkt van cannabis. De gedeeltelijke 
illegaliteit van de commerciele gebruiksmarkt heeft 
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onvermijdelijk een verloederde marge van het 
coffeeshop-fenomeen opgeleverd, net zoals de gedeel-
telijke legaliteir van de commerciele gebruiksmarkt 
de ontwikkeling van een `normaal' softdrugs-segment 
van de horeca met zich heeft meegebracht. Jongeren 
die al dan niet toevallig verzeild raken in het milieu 
van de verloederde coffeeshops lopen ongetwijfeld vele 
risico's. De risico's van onmatig cannabisgebruik zijn 
daarvan waarschijnlijk nog de minste. 

Effecten van het belch) aan de aanbodzijde 

Er valt de laatste twee jaar een toename te consta-
teren van problemen met coffeeshops; er zijn meer 
klachten omtrent overlast, meer confrontaties met 
politic en justitie. In Amsterdam zijn het laatste half 
jaar enkele grootscheepse acties uitgevoerd, waarbij 
rond de 20 a 30 hasjcafes door de politie zijn gesloten. 
Toenemende confrontaties tussen politic en • 
coffeeshops kunnen natuurlijk ook duiden op een 
beleidswijziging, i.c. op een verminderde bereidheid 
tot gedogen bij justitie. Een aanwijzing hiervoor is te 
vinden in het rapport 'Drugs en Overlast' (1993) van 
een door de vergadering van procureurs-generaal 
ingestelde werkgroep, die een stringenter openbare 
orde-beleid met betrekking tot (onder meer) 
coffeeshops voorstelde. Ten slotte wordt de situatie 
gecompliceerd door grote lokale verschillen in het 
gedoogbeleid. Zo is het drugstoerisme en de daarmee 
samenhangende Duitse pressie om drugsverkeer in de 
grensstreek te verminderen, een belangrijk argument 
voor het relatief strenge optreden tegen coffeeshops in 
Venlo. 

Afgezien van de vraag of nu sprake is van een 
strenger beleid of van meer problemen met hasjcafes, 
is in elk geval duidelijk dat dit segment van de 
softdrugsmarkt zich in een structureel zeer kwetsbare 
positie bevindt. De dreiging van criminaliteit en 
overlast rond coffeeshops is inherent aan hun sociale, 
economische en juridische positie. De coffeeshops 
staan met een been in de legale en met het andere in 
de illegale wereld. Als officieel toegelaten 
winkeliers/horeca-ondernemers wordt van hen 
verwacht dat zij zich gedragen als respectabele en 
klantvriendelijke ondernemers. Als inkopers van hun 
koopwaar zijn zij onvermijdelijkerwijze deels aange-
wezen op criminele leveranciers. Als gevolg van een 
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zekere wederzijdse afhankelijkheid van coffeeshops en 
de criminele groothandel zal de zeer onwenselijke 
vermenging van deze werelden moeilijk te vermijden 
zijn. Het ligt voor de hand dat uitbaters van 
coffeeshops soms zetbazen van criminele organisaties 
zullen zijn. 

Helaas blijkt ook in de praktijk een voortdurende 
dreiging van `besmetting' van hasjcafes met allerhande 
deviante en criminele verschijnselen. Er zijn drie 
soorten problemen verbonden met het functioneren 
van de hasjcafes. Vaak doen ze zich gezamenlijk voor. 
Het gaat om de mogelijke verkoop (aanwezigheid) 
van hard drugs, openbare orde-problemen en om 
criminaliteit en veiligheidsproblemen rond de 
coffeeshops. In de publiciteit wordt regelmatig uiting 
gegeven aan de verdenking dat in veel coffeeshops ook 
harddrugs verkrijgbaar zijn. Helaas bestaat volstrekt 
onvoldoende inzicht in het waarheidsgehalte van deze 
verdenking. Het aantreffen van harddrugs bij invallen 
in `verdachte coffeeshops' biedt alleen een indicatie 
indien de harddrugs als handelsvoorraad worden 
aangetroffen en niet in de zakken van de bezoekers. 
Ook hieromtrent ontbreekt op dit moment inzicht in 
de resultaten van de politie-acties. 

In een relatief klein aantal gevallen zijn er overlast-
en onveiligheidsproblemen rond de coffeeshops. De 
grensstreek zal, in verband met de aanzuigende 
werking, in dit opzicht een bijzondere positie 
innemen. Afgezien van de specifieke grensproble-
matiek, bestaat in een klein aantal gevallen ook de 
zorg dat coffeeshops verloederen doordat ze deel gaan 
uitmaken van, of zelfs concentratiepunten worden 
voor, een criminele subcultuur. In deze meest proble-
matische gevallen kan worden verwacht dat tal van 
profijtelijke criminele activiteiten, zoals harddrugs-
handel, heling van gestolen goederen, vuurwapen-
handel, een basis vinden in de coffeeshop. 

Uit wat er de laatste tijd omtrent `typisch problema-
tische' hasj-coffeeshops in de publiciteit is gekomen, 
blijken deze vaak te zijn gevestigd in traditioneel 
problematische stadsbuurten. Aannemelijk is dat de 
klantenkring van deze coffeeshops voor een groot deel 
zal bestaan uit werkloze en niet-schoolgaande 
jongeren. Soms functioneren deze problematische 
coffeeshops vooral binnen een etnische minderheids-
cultuur. In deze gevallen ligt het voor de hand dat 
ook illegale migratie en dakloosheid de problemen 

Cannabis hoeksteen Nederlands drugsbeleid 	 37 



rond deze coffeeshops verder zullen compliceren. 
Criminaliteit en overlast zijn ook bij andere 

segmenten in de horeca geen onbekende fenomenen. 
Aileen de mogelijke harddrugshandel in coffeeshops 
heeft een groot en direct belang voor de volksgezond-
heidsdoelstellingen van het Nederlandse drugsbeleid. 
Wanneer op de belangrijkste consumptiemarkt voor 
softdrugs ook harddrugs beschikbaar zijn, dan zou 
daarmee de belangrijkste winst van de normalisering 
van cannabis, namelijk de scheiding van de werelden 
van `gevaarlijke' en 'minder gevaarlijke' middelen 
teniet worden gedaan. Dit zou een belangrijk 
argument kunnen zijn voor enige modaliteit van 
gereguleerde ('legale') bevoorrading van de 
coffeeshops. Als gevolg van de huidige tegenstrijdig-
heden in de juridische status van de coffeeshops 
draagt de overheid een bijzondere verantwoorde-
lijkheid voor de mogelijke contaminatie van cannabis 
met criminaliteit en hard drugs (Silvis, 1993). 

Ondanks de structureel bepaalde partiele inbedding 
van de hasjcafes in de criminele wereld lijkt het erop 
dat de meerderheid van deze etablissementen niet 
minder respectabel is dan de doorsnee `gewone' cafés. 
Hasjcafes zijn per definitie kwetsbaar voor justitiele 
controle. Klachten over hasjcafes zullen daarom 
ongetwijfeld eerder tot acties leiden dan klachten over 
gewone cafes. Uitgaande van het aantal coffeeshops 
waartegen door de politie wordt opgetreden, lijkt het 
aantal dubieuze coffeeshops betrekkelijk beperkt te 
zijn. Dit laatste blijkt ook uit de rapporten van De 
Loor (1993a) over (Amsterdamse) coffeeshops. Deze 
spreekt van een klein deel marginale en problema-
tische coffeeshops die echter in onevenredige mate de 
beeldvorming van deze tak van horeca bepalen. 

Van veel belang is De .Loor's analyse van de groot-
scheepse politie-actie van eind vorig jaar in de 
Amsterdamse Kinkerbuurt. Volgens de kranten was 
deze actie gericht tegen coffeeshops. In feite, zo wordt 
echter in de 'Open Brief aan het college van B&W' 
gesteld, zijn drie afzonderlijke fenomenen het doelwit 
geweest van deze actie. Naast de coffeeshops ging het 
ook om Turkse en Marokkaanse koffiehuizen waar-
over klachten waren ontvangen of waartegen alter-
hande verdenkingen bestonden en tegen een aantal 
huisdealers 	harddrugs). Zowel de Islamitische' 
koffiehuizen als de huisdealers zijn verschijnselen die 
geheel losstaan van de coffeeshop-branche. Gezien de 
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feitelijke doelwitten van deze politie-actie blijft ondui-
delijk in hoeverre de in beslag genomen vuurwapens 
en harddrugs (7 kilo) een indicatie zijn voor de 
ontaarding van (Amsterdamse) coffeeshops. De 
conclusie van De Loor dat bij deze actie het 
verschijnsel coffeeshop buiten proporties in discrediet 
is gebracht, lijkt niet onredelijk. 2  

Conclusies 

De dilemma's voor een normaliserend en op de 
volksgezondheid georienteerd drugsbeleid worden 
minder naarmate repressieve, justitiele controle van 
het aanbod minder consequenties heeft voor de wereld 
van het gebruik. Pragmatisch (of cynisch) zou kunnen 
worden volgehouden dat streng justitieel optreden 
tegen grote cannabis-importeurs of -producenten het 
buitenland kan apaiseren en tegelijkertijd de normali-
sering aan de gebruikerskant ongemoeid kan laten. 
Tot op zekere hoogte is dit wellicht ook de praktijk 
van het Nederlandse softdrugsbeleid geweest in het 
laatste decennium. Zoals gezegd lijken nu om verschil-
lende redenen de grenzen van dit beleid te zijn bereikt. 
De gebruiksmarkt dreigt te verloederen doordat deze 
moet overleven binnen een partiele illegaliteit; tegelij-
kertijd kan de bestaande `pseudo-legaliteie van 
cannabis tegenover het buitenland steeds minder 
worden gerechtvaardigd binnen de termen van de 
supranationale drugswetgeving. Voor het toekomstig 
softdrugsbeleid zijn er in principe drie min of meer 
duidelijke opties denkbaar: 
— handhaven van de status quo van `pseudo-legaliteit'; 
— terugdringen van de `pseudo-legaliteit'; 
— voortgaan op de ingeslagen weg van `normalisering'. 

Voor een afweging van deze alternatieven kunnen 
verschillende criteria worden gehanteerd. Specifieke 
(binnenlandse) drugspolitieke criteria hebben vooral 
betrekking op volksgezondheid en maatschappelijk 
welzijn. Daarnaast dienen echter ook de interna- 
tionaal-politieke consequenties van het softdrugsbeleid 
en het binnenlandse politieke en maatschappelijke 
draagvlak voor dat beleid in de overwegingen te 
worden betrokken. Ik zal volstaan met enkele 
summiere opmerkingen over de genoemde opties. 

Handhaven van de bestaande 'pseudo-legalisering' 
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lijkt alleszins verdedigbaar uit de oogpunten van 
volksgezondheid en maatschappelijk welzijn. De 
ruime en openlijke beschikbaarheid van cannabis in 
Nederland heeft tot dusver op beide gebieden nauwe-
lijks tot problemen geleid. De doelstelling van de 
scheiding van de werelden van hard- en softdrugs lijkt 
redelijk te zijn verwezenlijkt. En zelfs binnen de inter-
nationaal-(drugs)politieke context is de handhaving 
van het Nederlandse softdrugsbeleid op de middel-
lange termijn waarschijnlijk mogelijk. De Nederlandse 
positie van 'linker' buitenbeentje is stevig gevestigd en 
lijkt zelfs sterker te worden gezien de toenemende 
erkenning van harm reduction als legitieme doelstelling 
van drugsbeleid. Het reeds genoemde INCB-rapport 
van 1992 volstaat met de constatering dat Nederland 
met zijn coffeeshops in overtreding is, maar verbindt 
daaraan geen enkele (dreiging met een) serieuze conse-
quentie. In Europees verband zal Nederland zich 
moeten verzoenen met voortgaand periodiek 
gemopper uit bij voorbeeld Frankrijk, Belgie of 
Zweden.' 

Voortzetting van de huidige `pseudo-legalisering' zal 
overigens wel vereisen dat een consequenter, maar 
tegelijkertijd rechtvaardiger coffeeshop-beleid wordt 
gevoerd. Stringente handhaving van de reeds 
bestaande gedoog-voorwaarden is cruciaal. Dit geldt 
vooral voor het verbod op de verkrijgbaarheid van 
harddrugs. Anderzijds zouden op lokaal niveau voor 
`respectabele coffeeshops' (binnen de kaders van een 
redelijk vestigings- en spreidingsbeleid) normale 
condities voor commerciele exploitatie moeten 
bestaan. Ben verandering van retoriek met betrekking 
tot de coffeeshops lijkt in dit verband wel het minste. 
Respectabele coffeeshops zouden als instrumenten 
voor de uitvoering van het redelijk succesvolle 
Nederlandse drugsbeleid moeten kunnen rekenen op 
enige loyaliteit, in plaats van uitsluitend tanden-
knarsend te worden gedoogd. 

Het knelpunt van een zorgvuldiger voortzetting van 
`pseudo-legaliteir is en blijft de realisering van een 
geregelde toevoer van cannabis, zonder dat de 
exploitant van de coffeeshop verstrengeld raakt met 
de belangen van criminele groeperingen. Geheel naar 
de Nederlandse tradities zou een `gedoogbeleid' voor 
kleinschalige produktie van nederwiet een gedeeltelijke 
oplossing voor dit probleem kunnen bieden. 
Principiele oplossingen hiervoor zijn alleen denkbaar 
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indien de beleidsoptie van voortgaande `normali-
sering' wordt nagestreefd. 

De tweede optie, terugdringing van de 'pseudo-
legalisering' van cannabis, kan alleen worden bereikt 
door het totale horeca-segment van de coffeeshops 
aan te pakken. In theorie zou het mogelijk zijn om 
daarmee (internationaal) het Nederlandse drugsbeleid 
een veel minder aanstootgevend karakter te geven. 
Voor het mogelijke applaus vanuit het buitenland 
voor een dergelijke beleidstournure zal echter ook een 
prijs moeten worden betaald. 

In de eerste plaats zou door het opnieuw criminali-
seren van de gebruiksmarkt voor cannabis de ideolo-
gische basis onder het normaliserende en op harm 
reduction gerichte beleid worden weggeslagen. Twintig 
jaar normalisering van cannabis hebben laten zien dat 
de in de jaren zeventig politiek en maatschappelijk 
overeengekomen stelling juist is gebleken dat cannabis 
`geen onaanvaardbaar' risico voor de samenleving 
vormt. Door deze historische ontwikkeling heeft een 
beroep op schadelijkheid als argument voor criminali-
sering sterk aan geloofwaardigheid ingeboet. Impliciet 
of expliciet zou een nieuwe criminalisering van 
cannabis daarom vooral worden gerechtvaardigd met 
een beroep op morele overwegingen. Als `onaan-
vaardbare risico's' kennelijk niet meer het wezenlijke 
criterium voor drugsbeleid vormen, dan zou daarmee 
ook de bodem onder de Nederlandse keuze voor harm 
reduction in plaats van repressie wegvallen. 

Meer in concreto zou een sterker terugdringen van 
de gebruiksmarkt voor cannabis naar de (criminele) 
marge van de samenleving grote sociale risico's met 
zich meebrengen voor jongeren die gewend zijn 
geraakt aan de normaliteit van cannabis. Door nieuwe 
criminalisering zou een aanmerkelijk percentage van 
de jeugd(cultuur) min of meer in de val zitten, waarbij 
het voor hen zo `normale' cannabisgebruik mogelijk 
leidt tot een vervreemde en gemarginaliseerde positie 
in de maatschappij. En ten slotte zou de oorspronke-
lijke doelstelling achter het Nederlandse softdrugs-
beleid, de scheiding van de werelden van hard- en 
softdrugs, ernstig in gevaar komen. Op de extra 
belasting van nieuwe criminalisering voor het reeds 
sterk onder druk staande justitiele apparaat zullen we 
hier niet ingaan. 

De laatste optie voor toekomstig softdrugsbeleid ten 
slotte, bestaat uit een consequente voortzetting en 

Cannabis hoeksteen Nederlands drugsbeleid 	 41 



ontwikkeling van het tot dusver gevoerde normalise- 
ringsbeleid. Een logische en noodzakelijke stap daarin 
zou zijn dat er een vorm van gereguleerde en gelegali-
seerde produktie van en (tussen)handel in cannabis 
zou worden mogelijk gemaakt. Nog niet lang geleden 
heeft het hoofd van de beleidsdirectie van WVC, 
waaronder het drugsbeleid ressorteert, hiervoor een 
pleidooi gehouden (Het Parool, 22-8-1992). In dit 
themanummer doet Lap een suggestie voor de wette-
lijke regulering van deze oplossing. 

Vanuit drugspolitieke overwegingen zou de uiteinde-
lijke legalisering van cannabis niet alleen logisch, 
maar ook wenselijk zijn. De nu bestaande 'pseudo-
legaliteie van cannabis heeft een belangrijk nadeel. 
Onder deze regeling is enerzijds de beschikbaarheid 
van cannabis maximaal On de steden vrijwel altijd een 
coffeeshop op loopafstand), terwij1 anderzijds 
cannabis min of meet in de deviante hock wordt 
gehouden. In zekere zin zijn hiermee de nadelen van 
zowel prohibitie als legalisering gecombineerd. 
Principiele normalisering van cannabis (i.c. legali-
sering) zou hieraan een einde maken. 

Het valt niet goed in te schatten welke interna- 
tionale repercussies de legalisering van cannabis in en 
voor Nederland zou hebben. Principiele legalisering is 
moeilijk anders denkbaar dan dat Nederland de inter-
nationale overeenkomsten opzegt voorzover het het 
middel cannabis betreft. Het is niet uitgesloten dat het 
internationale drugsbeleid door een dergelijke stap 
van &en van de verdragspartners een zeer heilzame 
impuls zou kunnen krijgen om uit de impasse van het 
rituele prohibitionisme te geraken. 

Noten 

' Ik ga voorbij aan de in de 
praktijk wel degelijk bestaande 
strijd over de concretisering van 
deze principes, zoals bij voorbeeld 
aan de orde is met betrekking tot 
het kraken van leegstaande 
woningen en met betrekking tot 
euthanasic en vormen van 
`seksueel geweld'. 
z Enkele maanden later heeft zich 
dit in de Amsterdamse stadsbuurt 
'de Pijp' herhaald. In dit geval 
werden naast enkele coffeeshops 
ook twee 'gewone' cafes door de 
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politic gesloten. Volgens de 
kranten (en de politic) betrof het 
echter een `coffeeshop-actie'. 
' Uit een krantebericht zou 
overigens kunnen worden 
opgemaakt dat een lunch op 
regeringsniveau al genoeg is 
geweest om zelfs de Franse 
minister van Binnenlandse Zakei 
Pasqua positief te stemmen over 
een mogelijke legalisering van so 
drugs (De Telegratif 26-6-1993) 
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Softdrugs in Europa 

Formeel verboden, praktisch gedoogd 

F. Bosman en K. van Es* 

Af en toe trekt er 's avonds laat een wolkje hasj 
voorbij in het bomvolle café Bunkr in de 
Lodeckastraat in Praag. In de tweede Praagse lente 
passen stickie en joint nog bij een modieus publiek 
van kunstenaars, studenten en excentrieke poseurs. 
Hasj heeft ook in deze trendy gelegenheid, met een 
disco in de kelder, de uitstraling die de oude blowers 
in Amsterdam nog kennen van twintig, vijfentwintig 
jaar geleden. De eon leunt met een pina colada tegen 
de bar, de ander baant zich glimlachend met een glas 
bier een weg door de menigte en niemand verbaast 
zich over de zoetige lucht die hier en daar opstijgt. 
Zelfs de verlopen junkie die met een hem aangeboden 
dubbele rum wat glans krijgt in zijn lege ogen, wordt 
er moeiteloos geaccepteerd. 

Het klimaat van vrijheid en cultuur, zoals dat op 
het Wenceslasplein en elders in het centrum en ook in 
café Bunkr is te vinden, doet denken aan de jaren 
zestig in Nederland. Naast de drank en zelfgemaakte 
drugs die er ook onder het communisme al waren, zijn 
de smaakmakers in Praag nu vooral hasj en 
marihuana. Meegenomen door toeristen naar de 
inmiddels zeer populaire vakantiebestemming, of door 
Tsjechen van hun reizen naar het westen. Zoals de 
twintigjarige Pavia. Elke maand gaat ze naar 
Nederland, waar haar vriend woont. Daar koopt ze 
hasj en marihuana. 'Om te verkopen?' Pavia lijkt 
oprecht verbaasd. Anderen hadden al verteld dat de 
Praagse scene vooral bestaat uit groepjes vrienden, die 
drugs — zelfgemaakt of gekocht — met elkaar delen. 

De vriendenclubs blijken ook het ideale netwerk te 
zijn voor de grote dealers, die een markt proberen aan 

* De auteurs zijn beiden journalist bij Het Parool en auteur 
van het in juni verschenen bock Het verdeelde Europa van de 
drugs (Amsterdam, In de Knipscheer). 
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te boren voor de veel duurdere heroine, cocaine en 
XTC. Vooral de Colombianen zijn erg actief in 
Tsjechie. De softdrugs zijn voor hen niet interessant, 
maar wel de scenes waar ook de joint rond gaat. 
Pavla ziet hoe haar kringetje langzaam verandert. 
Vrienden worden benaderd door de groothandel en 
gaan opeens dealen. 

Zo raakt de prille bloei van het cultuurtje rond hasj 
en marihuana al meteen weer vermengd met handel en 
harddrugs. De Tsjechische republiek is bang voor de 
gevolgen. Zij vreest de opkomst van misdaad-organi-
saties en het risico van een groot aantal verslaafden. 
Het nog onervaren Praag heeft de hulp van 
Amsterdam ingeroepen bij het opzetten van een nieuw 
drugsbeleid, te beginnen met een voorlichtingscam-
pagne die voor de zomer van start is gegaan. 

'We werken het liefst samen met Nederland. Dat 
liberale en pragmatische beleid spreekt ons erg aan,' 
zegt Ivan Douda, coordinator van het Praagse 
hulpverleningscentrum Drop In. Of de nieuwe staat 
daarmee ook het Nederlandse gedoogbeleid voor 
softdrugs zal overnemen, is niet zeker. Duidelijk is wel 
dat het land niet is belast met westerse dogma's over 
drugs. Ongehinderd door taboes kan zelfs een lid van 
de landelijke narcotica-brigade zijn bezoek verwel-
komen met de vraag: Vat vindt u van legalisering?' 
De helft van de bevolking, zo blijkt uit een opinie-
peiling in 1992, is voor drugs op recept. Voor de 
buitenstaander is het opmerkelijk dat Praag zo 
gemakkelijk een koers overweegt die elders in Europa 
vele jaren is verguisd. 

Die kritiek op Nederland leek inmiddels danig 
verstomd, maar vooral dit jaar is daarin verandering 
gekomen. Nu de vereniging van Europa op toeren 
komt, struikelt menigeen weer over het afwijkende 
Nederland. De verbaal krachtige afwijzing waarmee 
dat gepaard gaat, overstemt een andere beweging in 
Europa: een groeiende waardering die zich niet alleen 
in Praag, maar de afgelopen jaren ook al in andere 
landen had ontwikkeld. 

Oostenrijk en Frankrijk 

De VN-drugsorganisatie in Wenen besteedde dit 
voorjaar een groot deel van haar jaarverslag aan het 
kapittelen van het Nederlandse softdrugs-beleid. 
Frankrijk tamboereert openlijk en herhaaldelijk op de 
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gevaren die het ziet in het gedoogbeleid en ook Belgie 
en Luxemburg mengen zich in dat koor. 

Formeel is er ook nog altijd geen enkel ander land 
in Europa dat, zoals Nederland, een scheiding 
aanbrengt tussen soft- en harddrugs: hasjiesj en 
marihuana zijn er overal net zo verboden als 
harddrugs. Aileen Spanje vindt de groothandel in 
softdrugs volgens de wet wat minder erg dan die in 
heroine en cocaine. 

In werkelijkheid echter maakt de politie, zeker in de 
grote steden, zich vrijwel nergens meer druk om 
iemand die een stickie rookt. De problemen in 
Europa's metropolen en stedelijke concentraties 
worden bepaald door harddrugs. Die realiteit stelt 
haar eigen regels. De junk eist alle aandacht op: van 
de hulpverlening en van politie en justitie, die de 
handen vol hebben aan criminaliteit en overlast. 

De agent die in Parijs, Milaan, Londen, Berlijn, 
Madrid of Zurich op een hasjroker jaagt, bewijst zijn 
superieuren geen dienst. En als een gebruiker toch 
wordt opgepakt, blijft het dan ook doorgaans bij een 
waarschuwing. De hasjroker die geen andere drugs 
gebruikt, wordt bijna overal in Europa al enkele jaren 
noodgedwongen geaccepteerd. Hij valt niet op en 
veroorzaakt geen problemen. 

Ook de morele veroordeling van cannabisgebruik 
valt daardoor langzaamaan weg. Dat leidt in de 
Bondsrepubliek en Zwitserland al tot voorstellen en 
ook maatregelen die verder gaan dan het Nederlandse 
beleid. `Zoals overal in Europa ontstaat ook bij ons 
een discussie of het grote verschil met de praktijk niet 
ook in de wet moet worden vastgelegd', zegt de 
Weense drugscoardinator Peter Hacker. Hij geeft 
daarmee aan, hoe de praktijk rond cannabis vrijwel 
nergens meer overeenstemt met de officiele politiek. 
Maar ondanks 'de discussie' blijft ook in Oostenrijk 
de kloof bestaan. lemand die met een paar gram hasj 
tegen een agent oploopt, krijgt een gesprek. Met een 
therapeut. Maar anders dan de verslaafde aan 
harddrugs, die in zo'n geval onherroepelijk in het 
therapeutisch circuit terechtkomt, kan hij na een 
uurtje weer opstappen. Hacker: `Als iemand alleen 
wat hasj rookt en verder geen problemen heeft, doen 
we daar niets mee. Hier in Wenen zit ook niemand in 
de gevangenis voor hasjgebruik.' 

gebeurt ook niet in Parijs,' zegt professor C. 
Olievenstein, hoogleraar etno-psychiatrie en hoofd 
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van de Service Toxicomanie bij het Centre Medical 
Marmottan in Parijs. 'Ik ben een ster in dit land', 
begint Olievenstein met enige zelfspot het gesprek in 
zijn werkkamer. Daarmee heeft hij zijn onaantastbare 
positie in Frankrijk aangegeven. Hij is een graag 
geziene gast op de Franse tv. Olievenstein heeft in de 
twintig jaar dat hij zich met verslavingszorg bezig-
houdt al 32.000 heroineverslaafden op zijn divan 
gehad. Meer nog dan in Oostenrijk zien de Fransen in 
psychotherapie het antwoord op drugsverslaving. De 
filosofie lijkt eenvoudig: iemand die drugs gebruikt, 
ligt met zichzelf overhoop en moet in behandeling. 

Dat geldt formeel ook voor hasj en marihuana, 
want alles wat met drugs te maken heeft is taboe in 
dit land. Maar in de praktijk komt zelfs in Frankrijk 
de pure hasjroker, ondanks de harde taal, niet zo 
gauw in de gevangenis en al helemaal niet op de divan 
terecht. Er is sowieso al veel te weinig plaats. 
Olievenstein kent wel de mensen die begonnen zijn 
met hasj. 'Begin jaren tachtig kwamen de Noord-
afrikanen naar Frankrijk. Ze gebruikten alleen hasj en 
waren niet verslaafd. Velen kwamen vanwege kleine 
criminaliteit in de gevangenis en raakten daar aan de 
heroine.' 

De speciale drugsafdeling die onder de premier valt, 
gaat er vanuit dat vijf procent van de jongeren die 
met cannabis beginnen, eindigt met heroine. Volgens 
Elisabeth Laugery, woordvoerster van de Delegation 
Generale a la Lune Contre La Drogue et la 
Toxicomanie, wordt er vooral op scholen veel 
geblowd. `Ze beginnen gemiddeld op hun veertiende. 
Nu er in de praktijk meestal geen straf op volgt, komt 
het net als XTC in de mode.' Hoewel er formeel geen 
onderscheid is tussen hard- en softdrugs, is er hier en 
daar in de praktijk toch een natuurlijke scheiding 
ontstaan in de circuits. 'Cannabis zit in een apart 
circuit', zegt ook Laugery. 

Eenzelfde situatie doet zich voor in andere Europese 
landen. Zoals in Italie, Spanje, Engeland en Duits-
land, waar je naast de dealer die zowel hard- als 
softdrugs verkoopt ook de hasj-specialist hebt. In 
Ziirich is de scheiding der markten zelfs zichtbaar op 
straat. In Parijs zijn het nog vooral de clochard en de 
alcoholist die het straatbeeld bepalen. 'Er zijn ruim 
vier miljoen zware alcoholisten in Frankrijk. Daar 
hoor je hier niemand over', zegt Olievenstein. De junk 
duikt onder en de hasjroker houdt zich schuil. De 
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politic heeft dan wel geen tijd om op hem te jagen, je 
moet natuurlijk niet gaan provoceren. Olievenstein 
noemt zelf de dubbele moraal in de houding ten 
opzichte van drank en drugs. `Toch ben ik tegen het 
vrijgeven van cannabis. Holland stelt zich praktisch 
op. Wij willen ook een moreel en ethisch verant-
woorde aanpak. Wij denken aan de jeugd. De 
Hollandse politick is mij te pragmatisch en te veel 
gericht op de korte termijn.' 

Die Hollandse politick heeft in ieder geval een 
magnetische werking op de drugsgebruikers uit omrin-
gende landen. In maart meldde het televisiejournaal 
op het eerste Franse televisienet dat, sinds het vrije 
verkeer van personen binnen de EG op I januari van 
kracht is, het drugstoerisme vanuit Frankrijk sterk is 
toegenomen. Inmiddels heeft de nieuwe Franse 
regering zich nog scherper dan de vorige gekeerd 
tegen — in haar ogen — deze gevolgen van het 
Nederlandse gedoogbeleid. Vooral bij de afritten van 
de tolwegen (payage) begon de politic in het voorjaar 
met een verscherpte controle. Tussen de drugstoe-
risten uit Frankrijk zitten ook de hasjrokers. Als ze 
niet met de auto gaan, zijn ze te vinden in de Intercity 
Amsterdam-Brussel-Parijs, waarin runners de wagons 
afstropen op zoek naar klanten. Aflevering vindt voor-
al plaats op de tussenstops Roosendaal, Dordrecht en 
Rotterdam. Anderen komen met de auto en worden 
aan de snelweg Breda-Antwerpen opgevangen door 
runners die hen naar Rotterdam brengen. 

Nederland zit met de overlast van dit drugstoerisme. 
De buitenlandse junkies gebruiken de dope die ze in 
de grensstreek kopen liever ter plekke, om het risico 
te vermijden in eigen land te worden opgepakt. En de 
cannabistoerist heeft voor een ongebreidelde groei van 
de hasj-horeca gezorgd. Bovendien verkoopt een 
aantal van de naar schatting tweehonderd hasjcoffee-
shops tangs de grenzen volgens de politie ook 
harddrugs. 

Zelfs ltalianen komen naar Nederland. Zij zoeken 
het in Amsterdam om zich onder te dompelen in het 
'Las Vegas van de softdrugs'. Ze hebben daar de 
Duitse drugstoeristen zelfs verdrongen. Die hebben 
het makkelijker gekregen in eigen land of beperken 
zich tot een overstapje bij de grens. Venlo, Enschede, 
Heerlen, Arnhem, Maastricht en tal van andere grens-
plaatsen zagen het aantal hasjcoffeeshops de afgelopen 
jaren steeds meer toenemen voor een steeds internatio- 
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naler publiek. Maastricht is het mekka voor de 
gebruikers uit Belgie, Luxemburg en Noord-Frankrijk. 
Ze komen voor hard- en voor softdrugs. In overleg 
met Nederland en in navolging van Frankrijk is ook 
Belgie dit voorjaar begonnen met een verscherpte 
controle op het drugstoerisme, door vliegende 
brigades in te zetten in treinen en op snelwegen. 

Maastricht was met zijn veertig hasjcoffeeshops 
altijd al de stad van de marihuana en hasj, vertelt 
hoofdcommissaris G. van Schaik. `Ze veroorzaken 
niet veel overlast, maar we zien wel steeds vaker dat 
er ook in harddrugs wordt gehandeld.' Venlo met zijn 
64.000 inwoners wordt wekelijks door een kleine 
tachtigduizend Duitsers bezocht. 'Die zijn goed voor 
een omzet van een miljoen mark per dag. Het heeft 
ook een nadelig effect. Er waren meer dan dertig 
hasjcoffeeshops die voor een geweldige verloedering in 
de binnenstad hebben gezorgd,' zegt burgemeester J. 
van Graafeiland..In het afgelopen jaar zijn er in de 
stad meer dan twintig shops gesloten op grond van 
een reeks nieuwe vestigingseisen. Van Graafeiland is 
er trots op dat zijn aanpak de blauwdruk is geworden 
voor een strenger vestigingsbeleid in andere 
gemeenten. De tien overgebleven shops in Venlo 
trekken nog dagelijks vierhonderd Duitse klanten. 

Duitsland 

De Nederlandse hasjcoffeeshop is nog altijd een 
ongekend fenomeen in de rest van Europa. Toch 
klinken daar soms voorstellen, die nog veel verder 
gaan. De Duitse deelstaat Hessen heeft vorig jaar al 
bij de regering in Bonn bepleit, produktie en verkoop 
van hasj en marihuana in eigen beheer te nemen. Ten 
soort staatsmonopolie, zoals we dat in Duitsland 
kennen met Weinbrand,' zegt de woordvoerster van 
het ministerie van Justitie van Hessen in Wiesbaden. 
'De cannabis zou op kwaliteit moeten worden gecon-
troleerd en in staatswinkels moeten worden verkocht. 
We willen daarmee vooral de zwarte markt 
aanpakken.' 

De Duitse veroordeling van alles wat met drugs te 
maken heeft, vertoont sedert een paar jaar steeds meer 
scheuren. Hamburg was zo'n vier jaar geleden de 
eerste die een ingrijpende verandering wilde, geent op 
het Nederlandse drugsbeleid. Andere steden en 
deelstaten volgden, waarmee zo langzamerhand grote 
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delen in het noorden en westen van het land zich voor 
een liberaal-pragmatisch beleid hebben uitgesproken. 
Zij richtten zich daarbij vooral op de enorme 
problemen rond harddrugs. Cannabis verdween 
automatisch van de prioriteitenlijst. Maar in het 
veranderende klimaat ontstaat nu een stemming om in 
ieder geval voor softdrugs de weoeving aan te passen 
aan de praktijk. Menige stad en deelstaat gaat in die 
ijver verder dan Nederland met zijn gedoogbeleid. 
'Het Nederlandse beleid is halfslachtig,' zegt vice-
hoofdcommissaris Peter Frerichs van Frankfurt. 'Ik 
ben er ook voor dat de verkoop van cannabis via 
staatsbedrijven wordt geregeld.' 

Zelfs de landelijke sociaal-democratische SPD ging 
het afgelopen jaar enigszins overstag. In de jaren 
zeventig was zij, vanuit het socialistische ideaalbeeld 
waarin een vlucht in drugs niet past, de architect van 
het strenge drugsbeleid. Nu, in de oppositie, zegt de 
parlementaire SPD-woordvoerder Johannes Singer: 
'De repressieve drugspolitiek van de regering heeft 
gefaald.' De kentering in het SPD-denken heeft 
landelijk nog niet geleid tot ingrijpende voorstellen als 
in Hessen. Die deelstaat verwacht wel steun van 
Rheinland Pfalz en heeft die al gekregen in Sleeswijk 
Holstein. `Gebruik en verkoop van softdrugs in kleine 
hoeveelheden moeten mogelijk worden', concludeerde 
procureur-generaal dr. Heribert Ostendorf dit 
voorjaar in een rapport voor het parlement van de 
deelstaat. 

Midden mei werd dat officieel beleid. Bezit van een 
gram heroine, vijf gram cocaine en dertig gram hasj 
wordt er nu toegestaan. De deelstaat met zijn ruim 2,5 
miljoen inwoners is daarmee de eerste die 'het 
Hollandse model' overneemt ten aanzien van de hasj-
consumptie. Sleeswijk Holstein maakt daarbij gebruik 
van een landelijke wetswijziging die justitie sinds eind 
vorig jaar de mogelijkheid geeft, af te zien van 
vervolging bij drugsbezit. Een voor Duitse begrippen 
opzienbarende verandering, al moet de politie formeel 
nog wel iedereen oppakken die met drugs op zak 
loopt. In de praktijk wordt nu een gedoogbeleid 
toegepast. 

Hamburg is daar al meteen toe overgegaan. 'Maar 
wij hebben er geen ruchtbaarheid aan gegeven', zegt 
Klaus Krab van de drugscoordinatie van deze stad en 
deelstaat. De toegestane gebruikersporties zijn daar: 
een gram heroine, een gram cocaine en 'de inhoud 
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van een lucifersdoosje' voor hasj. Een lucifersdoosje? 
Krab: 	dat is hier de norm geworden. En er zijn 
inderdaad flinke lucifersdoosjes te koop.' 

Hasjcoffeeshops verwachten Sleeswijk Holstein en 
Hamburg nog niet. De deelstaten zijn met handen 
gebonden aan de nationale wetgeving en daar wordt 
de koers, zeker voor de handel, nog bepaald door Het 
Verbod, ook van cannabis. Toch deed zelfs de lande-
lijke minister van volksgezondheid Horst Seehofer, 
een fervent aanhanger van de harde lijn, begin dit jaar 
een opmerkelijke stap. Hij stelde een nationale 
commissie aan het werk, die de komende twee jaar het 
drugsbeleid moet doorploegen en als eerste thema 
heeft: `Liberalisering en legalisering van soft- en 
harddrugs.' 

Zwitserland 

In Zwitserland is zo'n commissie al aan de slag 
geweest. Dat heeft ertoe geleid dat de regering heeft 
besloten, een experiment op te zetten voor gratis 
heroine en morfine aan in totaal vijfhonderd 
verslaafden. Na enige vertraging moet dit binnenkort 
van start gaan. 'Drugs' is een hot item in Zwitserland. 
Iedereen die er wat mee te maken heeft, mengt zich 
hier al meer dan drie jaar in een hevige discussie over 
'de oplossingen' voor een uit de hand gelopen 
probleem. Even zag het ernaar uit dat voorstanders 
van legalisering het pleit zouden winnen. Maar 
voorlopig moeten zij het doen met de proef. Zij specu-
leren nu over de mogelijkheid dan tenminste hasj en 
marihuana vrij te geven. Er is zelfs een `Gruppe fur 
die Legalisierung der Cannabis'. Zij is bezig de 
vereiste honderdduizend handtekeningen te verza-
melen voor een referendum over de vraag: `Moeten 
hasj en marihuana worden vrijgegeven?' Zolang daar 
nog geen meerderheid `ja.' op heeft gezegd, zijn 
softdrugs in Zwitserland formeel net zo verboden als 
heroine en cocaine. 

Maar ook hier is de werkelijkheid anders. `Ach, je 
kan eigenlijk al bijna met een joint in de trein zitten', 
zegt een woordvoerder van het landelijk ministerie 
van Volksgezondheid in Bern. `Bijna een op de vier 
Zwitsers tussen de vijftien en dertig heeft wel eens 
cannabis geprobeerd', zegt dr. Jean Martin, arts en 
hoofd van de kantonale gezondheidsdienst in 
Lausanne. Verwijzend naar twee onderzoeken, schat 
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hij het aantal cannabis-consumenten op een half 
miljoen. Op een bevolking van 6,6 miljoen is dat naar 
verhouding veel meer dan in Nederland, waar de 
ramingen varieren van 600.000 (ministerie van WVC) 
tot een miljoen (onderzoeksbureau August de Loor). 

Martin geldt als een hardliner als het gaat om 
harddrugs. Het komende experiment met gratis 
heroine is hem een gruwel, evenals de spuitruimtes in 
de Duitstalige kantons. Maar voor hasj en marihuana 
moet volgens hem zo langzamerhand maar eens een 
uitzondering worden gemaakt. Daarbij zou Zwitserland 
het Nederlandse gedoogbeleid als voorbeeld moeten 
nemen: 'De Hollanders zijn bedachtzame, zeer 
pragmatische mensen die ten aanzien van de overheid 
en de wet erg veel overeenkomsten vertonen met de 
Zwitsers, en die op het gebied van de volksgezondheid 
interessante beginselen ontwikkeld hebben.' 

Italie is wellicht het enige land in Europa waar ook 
hasjrokers stelselmatig in de gevangenis zijn beland, 
sinds het land begin 1990 de Amerikaanse war on 
drugs overnam. Officieel is de consumptie, ook van 
harddrugs, geen delict waar celstraf op staat. Maar de 
gebruikersporties die ambtenarij en politick begin 
1990 hi] wet hadden vastgesteld, waren zo klein dat de 
meesten meer bij zich hadden. Zij werden vervolgens 
als handelaar bestraft. Bij has] lag die grens bij een 
half gram. Een dagrantsoen van drie joints, volgens 
de incrowd bij het grote Milanese Centraal Station te 
koop voor vijf gulden per stuk. Voor een paar gram — 
een doorsnee aankoop in een Nederlandse 
hasjcoffeeshop — kon iemand al vier jaar in de gevan-
genis verdwijnen. 

Volgens de uitslag van het referendum in april moet 
hier verandering in komen. De gebruikersporties 
vervallen: de rechter moet voortaan uitmaken of 
iemand een handelaar is. Drugs gebruiken mag 
weliswaar nog steeds niet, maar zal in plaats van de 
cel vaker worden bestraft met intrekken of niet 
afgeven van rijbewijs, paspoort of (voor buiten-
landers) verblijfsvergunning. 

Meer dan om een liberalisering, gaat het vooral om 
een oplossing voor een dolgedraaid vervolgingsbeleid. 
In ruim drie jaar tijd zijn de gevangenissen in Italie 
overvol geraakt. De verslaafden en hasjgebruikers die 
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in Milaan, Rome en de andere groten steden met z'n 
vijven in een cel zitten, hopen nu dat het referendum 
ook voor hen de vrijheid betekent. Nieuwe, gunstiger 
regels zijn immers ook op oude zaken van toepassing. 
Maar zij zijn veroordeeld als handelaar... Het 
juridisch touwtrekken is al begonnen. Het verlangen 
naar een joint is er niet minder om geworden. Zelfs op 
een afkick-boerderij bij Monte Siro, een eindje buiten 
Milaan, gaan de ogen van een paar jongens van een 
jaar of achttien glinsteren wanneer Nederland ter 
sprake komt. 'Amsterdam! Coffeeshops! Hasj!', 
roepen ze. Ja, daar zouden ze graag eens naar toe 
gaan. 

Spanje 

Voor zover de voorraad inmiddels niet wordt 
beheerst door de nieuwe nederwiet, komt de hasj op 
de Amsterdamse menulijst vooral uit Marokko. 
Spanje is in die aanvoer een belangrijk transitoland, 
zoals het dat ook is voor de aanvoer van cocaine uit 
Zuid-Amerika. Het plaatsje Algeciras aan de straat 
van Gibraltar, pal tegenover Marokko, dankt er zijn 
faam als hasj-dorp aan. 

De hang naar vrijheid na de dood van Franco vond 
ook zijn weerslag in de wetgeving. Het gebruik van 
drugs was lange tijd niet strafbaar. De wet maakt 
echter geen formeel verschil tussen gebruikers en 
handelaren, zodat de rechter moet uitmaken of 
iemand een dealer is. Onder druk van een explosieve 
stijging van het aantal verslaafden en de groeiende 
overlast, werd de wet vorig voorjaar aangescherpt. 
Drugs mogen niet meer in het openbaar worden 
gebruikt. Een overtreding wordt bestraft met een 
boete of intrekking van het rijbewijs. Dat geldt ook 
voor hasj, maar in de realiteit komt dat met soft 
drugs veel minder voor. 

Voor de handel maakt de wet wel een onderscheid. 
Op handel in harddrugs staat een maximale straf van 
23 jaar gevangenis en een boete van 225 miljoen 
pesetas. Voor de handel in cannabis is de maximale 
gevangenisstraf zeventien jaar met een boete van 112 
miljoen pesetas. 'In de praktijk worden de 
maximumstraffen alleen opgelegd aan de leiders van 
de grote drugsorganisaties', zegt Rabago Lucerga van 
het Spaanse ministerie van Volksgezondheid in 
Madrid. Lucerga komt in de wandelgangen steeds 
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meer politici tegen die pleiten voor liberalisering en 
drugsverstrekking onder voorwaarden. `13ij de vorige 
verkiezingen pleitte de communistische partij zelfs 
openlijk voor liberalisering. Maar toen dat bij de 
kiezers niet zo goed bleek te vallen, trok ze het snel 
weer in', aldus Lucerga. 

In 1990 richtte een groep rechters en juristen een 
groep op die pleit voor een liberalere wetgeving. De 
Madrileense rechter Jose Antonio Alonso is een van 
hen. Hij verzet zich tegen de praktijk waarin het 
vooral de verslaafden zijn die worden opgepakt: 
junkies die dealen om hun eigen verslaving te kunnen 
onderhouden. 'Ik ben acht jaar rechter. Ik moet elke 
dag kleine jongens veroordelen. Alleen de marginalen 
worden gepakt. Niet de capo's. De politiek heeft het 
gevecht tegen drugs verloren. Omdat drugs illegaal 
zijn kunnen de criminele organisaties groeien. Zij 
bepalen de toevoer en verkoopprijs. Daarom moet het 
probleem van de andere kant worden aangepakt.' 
Alonso's groep kwam in 1990 met het voorstel om 
softdrugs op een lijn te stellen met alcohol en tabak. 
Heroine en cocaine zouden onder strenge controle en 
strikte voorwaarden van de overheid moeten worden 
verkocht. 

De plannen staan haaks op de publieke opinie. Het 
merendeel van de bevolking in Spanje wit hardere 
maatregelen tegen drugs en drugsoverlast en zet 
daarmee politici onder druk. De bevolking ergert zich 
aan het verloederde straatbeeld door de harddrugs; 
hasj speelt daarbij geen rol van betekenis. Carmen 
Bissino van de GG en GD in Barcelona noemt het 
gebruik van hasj 'heel gewoon' onder de Spanjaarden 
van midden twintig. `Het is dan eigenlijk wel 
verboden, maar er wordt niet tegen opgetreden.' Het 
gebruik neemt volgens haar niet toe. `De nieuwe 
generatie zoekt het in drank, XTC en cocaine.' 

Engeland 

In het al jaren conservatief geregeerde Engeland is 
cannabis politick even verfoeilijk als andere drugs. 
Maar in de praktijk is hasj ook hier eigenlijk niets 
bijzonders. `Sommigen stellen dat zes miljoen Britten 
het gebruiken', zegt Pat O'Hare van het Mersey Drug 
Training and Information Centre in Liverpool. 
ledereen heeft wel vrienden en kennissen die 
softdrugs roken. Er is dan ook een omvangrijk distri- 
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butienetwerk. De Britten blowen thuis en in besloten 
kring. Niet in pubs.' 

De wet stelt cannabis gelijk aan amfetamine. De 
maximale straf op bezit van hasj en marihuana is vijf 
jaar. Op handel staat maximaal veertien jaar. In de 
praktijk wordt de gebruiker die met een kleine portie 
wordt opgepakt niet voor de rechter gebracht. 'De 
politie geeft je een waarschuwing. Ze pakken wel de 
dealers op. Met dertig gram zit je in de problemen. 
Dat wordt gezien als een te grote portie voor eigen 
gebruik.' O'Hare, een van de organisatoren van het 
internationale drugscongres dat dit voorjaar in 
Rotterdam werd gehouden, vindt dat vooral de 
politiek er een probleem van maakt. 'De hulpverleners 
zien geen cannabisklanten. Wij vinden het geen 
probleem. Maar de politiek denkt dat je met je eerste 
stickie op een hellend vlak komt en de kans loop om 
af te glijden naar harddrugs.' 

Zweden 

Dat is ook de heersende opvatting in Zweden. 
Overheid, politie en hulpverlening staan er op een lijn. 
Ook cannabis is in hun ogen ronduit gevaarlijk. 'Het 
doet dingen met de hersenen. We hebben mensen die 
er psychotisch van zijn geworden', zegt Yvonne 
Askerlund, drugscoordinator van Stockholm. 
`Bovendien zijn de meeste mensen die zijn begonnen 
met cannabis later overgestapt op harddrugs.' 
Cannabis wordt niet veel gebruikt, vertelt Askerlund. 
'De jongeren drinken liever alcohol. Iedereen weet dat 
drugs gevaarlijk zijn, en cannabis is een drug. 
Wanneer je het middel legaliseert, geef je de strijd op. 
Daarom zijn we bang voor wat er in de rest van 
Europa gebeurt. Zeker nu de grenzen open zijn.' 

Bij de zesduizend drugsvangsten die in 1991 in 
Zweden werden gedaan, ging het in de meeste gevallen 
om cannabis en amfetamine. De hasj komt volgens 
Hans Brolin, coordinator van de drugseenheid bij de 
recherche in Stockholm, vanuit Marokko door 
Spanje, via Nederland en Denemarken naar Zweden. 
In 1992 verminderde de aanvoer van marihuana met 
ongeveer 15%. B. Widlund, het plaatsvervangend 
hoofd van de Zweedse criminele inlichtingendienst, 
noemt dat het resultaat van de hardere aanpak van de 
georganiseerde drugsmisdaad in Nederland en 
Denemarken. Zijn collega Brolin heeft geen 
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problemen met cannabisgebruikers. `Ze hoeven er niet 
voor te stelen. De meeste Zweden gaan naar 
Amsterdam met vakantie om er drugs te kopen. Ze 
komen allemaal met een paar gram terug', zegt hij. 
'Maar zodra iemand een hasjpijpje opsteekt, begaat 
hij een misdaad.' 

Alle drugs zijn taboe in Zweden. Drank wordt 
getolereerd, maar niet van harte. Alcoholhoudende 
dranken mogen alleen — voor veel geld — in de staats-
slijterijen worden verkocht. Anders Nordin, die als 
wethouder in Stockholm het drugsbeleid in porte-
feuille heeft en doorgaat voor een hardliner, legt uit 
hoe in de jaren zeventig een strenge maatregel rond 
bier de problemen juist heeft aangewakkerd. 'Licht 
bier werd in die jaren gewoon verkocht in de super-
markt. Toen steeds meer jongeren het gingen kopen, 
besloten we de verkoop te beperken tot de staatsslijte-
rijen. Daar kwamen ze er achter dat ze voor hetzelfde 
geld ook zwaar bier konden kopen.' Een argument 
voor de Nederlandse scheiding van de markten in 
soft- en harddrugs ziet hij er niet in. 'Ik sta geen 
nieuwe drugs toe.' 

Hoewel in Europa de Fransen zich verbaal de 
fermstc opponent tonen van het Nederlandse gedogen 
van hasj-consumptie, zijn de Zweden in de praktijk de 
krachtigste tegenstander van dat drugsbeleid. Een 
controverse die des te interessanter is, omdat juist 
Zweden en Nederland de landen zijn die claimen het 
drugsprobleem enigszins onder controle te hebben. 
Met Zweden op de drempel van de EG vrezen 
voorstanders van de Nederlandse drugspolitiek een 
extra druk in een Europa dat aan de top vooral het 
evangelic van Het Verbod predikt. De opmars van de 
nederwiet en de wildgroei aan hasjcoffeeshops hadden 
al een eind gemaakt aan de rust rond het gedoog-
beleid. 

Nederland balanceert nu als een koorddanser op de 
rand van internationale verdragen. Nu de landen in 
Europa het beleid meer op elkaar moeten afstemmen, 
wordt er aan de top met argusogen naar de Hollandse 
aanpak gekeken. Nederland wil niet opnieuw de nek 
uitsteken zoals het dat midden jaren zeventig wel hceft 
gedaan met de introductie van zijn gedoogbeleid. 
Maar het wil al die moeite en de resultaten daarvan 
ook niet in de prullenmand gooien. Druk in de 
richting van een veel repressievere koers, zoals van de 
VN-drugsorganisatie in Wenen en landen als 
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Frankrijk, wordt weerstaan. Pleidooien voor 
verruiming van het gedoogbeleid tot en met legali-
sering worden afgewezen. In de praktijk valt de keuze 
op meer van hetzelfde: een mix van het aan banden 
leggen, maar ook blijven gedogen van coffeeshops en 
de (kleinschalige) verbouw van nederwiet. Of 
Nederland het daarmee redt in het Europese overleg 
van ministers en regeringsleiders...? Een betere vraag 
is misschien, waarom Den Haag zijn energie niet nneer 
richt op het aantonen van de Europese werkelijkheid 
en de erkenning daarvan in een aantal buurlanden. 
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De opsporing van softdrugs 

in Nederland 

M. A. M. H. Weijenburg* 

Nederlandse en permanent in ons land verblijvende 
buitenlandse groothandelaren in cannabis hebben zich 
vanaf het midden van de jaren zeventig in een aantal 
gevallen verenigd in professionele groeperingen met 
netwerken in bron- en gebruikerslanden. Hierdoor 
zijn zij in staat permanente samenwerkingsverbanden 
aan te gaan met producenten en het transport van de 
drugs en de afzet op groothandelsniveau in Nederland 
en elders in Europa in belangrijke mate te verzorgen. 
Mede door deze ontwikkeling speelt ons land binnen 
West-Europa een belangrijke rol bij de distributie van 
cannabis. De sterk toegenomen professionele teelt in 
eigen land zal er naar verwachting toe leiden, dat de 
georganiseerde criminaliteit zich ook op dit terrein 
nadrukkelijk gaat manifesteren. 

De enkele jaren geleden ontwikkelde filosofie dat 
niet de soort drug bepalend is voor de opsporingsprio-
riteit, maar de mate waarin de georganiseerde crimi-
naliteit zich hiermee bezig houdt, heeft ertoe geleid 
dat de georganiseerde groothandel in cannabispro-
dukten thans met kracht wordt bestreden. Dit laat 
onverlet, dat het bezit van verdovende middelen voor 
eigen gebruik vanuit de strafrechtelijke optiek wordt 
gedoogd. 

Cannabis 

De Latijnse naam voor de hennepplant luidt 
Cannabis saliva L. De plant vindt waarschijnlijk haar 
oorsprong in Centraal-Azie en is in de 7e eeuw v. Chr. 
via Zuid-Rusland naar Centraal- en Noord-Europa 
gebracht. De vroegste aanwijzingen voor het gebruik 

* De auteur is hoofd van de Afdeling Recherche Expertise 
Narcotica van de Centrale Recherche Informatie. 
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van hennep worden aangetroffen in de Chinese 
Neolitische cultuur, de Yang-Shao, 6500 jaar geleden. 
Circa 2500 jaar v. Chr. wordt in een boek van de 
Chinese keizer Shen-Nung melding gemaakt van de 
genezende eigenschappen. In oude Arabische 
literatuur wordt het gebruik van hennep als genot-
middel beschreven. Tegenwoordig wordt hennepzaad 
gebruikt als vogel- en visvoer, terwijl de olie uit het 
zaad wordt verwerkt in verfsoorten en vernissen. 
Daarnaast wordt de plant als windkering in de land-
en tuinbouw gebruikt en voor de produktie van touw 
en papier. 

De vrouwelijke hennepplant produceert in de klier-
haren op de schutblaadjes van de bloemen een 
kleverige lichtbruine stof: de hennephars. Bij de 
mannelijke plant is deze hoeveelheid aanzienlijk lager. 
Deze hars wordt hasjiesj genoemd, een woord dat 
evenals het Franse en Engelse woord 'assassin' is 
afgeleid van het Arabische woord `haschaschini', 
waarmee in het begin van de 13e eeuw een moord-
commando in Alamut (Klein Azie) werd aangeduid, 
dat politieke aanslagen pleegde in opdracht van de 
potentaat Al Hasan ibn-al-Sabbah. Als beloning 
mochten de leden zich bedwelmen met de stof die 
daaraan zijn naam ontleent. 

De Opiumwet omschrijft hasjiesj als 'de vaste 
mengsels van hennephars en plantaardige elementen 
van hennep, waaraan geen andere substanties zijn 
toegevoegd'. In de hars bevindt zich THC (tetrahy-
drocannabinol), de stof die verantwoordelijk is voor 
de werking op het centrale zenuwstelsel. THC komt in 
de gehele hennepplant voor, doch het meest in de 
bloemen van de vrouwelijke plant. Het THC-gehalte 
van hasjiesj bedraagt gemiddeld 5-9%. De gedroogde 
toppen en bladeren van de hennepplant staan bekend 
onder de naam marihuana. Het uit Thailand afkom-
stige Boeddha-grass (Thaisticks), henneptoppen die 
met garen rond bamboestokjes zijn gebonden, bevat 
4-14% THC en marihuana uit Nigeria en Colombia 
maximaal 3%. Een derde vorm is de hasjolie: hars, die 
gezuiverd is van plantaardig materiaal. De hennep-
toppen worden geextraheerd met een organisch oplos-
middel (aceton of ether) en gefiltreerd. Na indamping 
blijft een kleverige vloeistof over met een THC-
gehalte tot 30%. 

De hennepprodukten vallen onder de bewustzijns-
veranderende of psychotogene middelen (psychodys- 
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leptica). De uitwerking wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de gemoedstoestand van de gebruiker en 
de sfeer van zijn omgeving. De eerste lichamelijke 
verschijnselen treden reeds na enkele minuten tot een 
half uur op en duren afhankelijk van de dosis circa 
3-12 uur. Over het algemeen tonen hennepgebruikers 
weinig neiging tot dosisverhoging (tolerantie). 

Internationaal lopen de strafbedreigingen tegen 
cannabisbezit sterk uiteen. Zo kent Singapore 
mandatoir de doodstraf op de in- of uitvoer van meer 
dan vijfhonderd gram cannabis. Marihuana en hasjiesj 
worden in ons land niet beschouwd als drugs met een 
onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid. Deze 
zogenaamde soft drugs zijn opgenomen in lijst II van 
de Opiumwet. Het strafmaximum varieert van een 
maand hechtenis voor het bezit van ten hoogste dertig 
gram tot vier jaar gevangenisstraf voor de in- en 
uitvoer. Hasjolie is opgenomen in lijst I van de 
Opiumwet (hard drugs). 

Produktielanden 

Produktielanden van cannabis zijn Mexico, 
Colombia, Thailand, Pakistan, Afghanistan, Nepal, 
Libanon, Nigeria, Marokko, het G.O.S., de Verenigde 
Staten en Nederland. 

In ons land treft men hoofdzakelijk twee soorten 
hasjiesj aan: de groene, gele of bruine soorten uit 
Marokko en Libanon en de donkere compacte 
soorten uit Pakistan en Afghanistan. Het merendeel 
van de op de Nederlandse gebruikersmarkt aange-
boden marihuana is afkomstig uit Nigeria, Colombia 
en Thailand en sinds kort nit eigen land: de 
zogenaamde nederwiet. 

Marokko 

Marokko is een belangrijk bronland van de hasjiesj 
die op de Nederlandse gebruikersmarkt verschijnt. De 
teelt van cannabis vindt plaats in het Rif-gebergte, in 
het noorden van het land, waar circa 30.000 hectare 
land in gebruik is. De marihuana-opbrengst bedraagt 
naar schatting 7 tot 10 ton per hectare, wat neerkomt 
op 200.000 tot 300.000 ton. Voor de vervaardiging 
van I kg hasjiesj is ongeveer 100 kg marihuana nodig. 
Van de geproduceerde cannabis is circa de helft 
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bestemd voor binnenlands gebruik; het restant wordt 
uitgevoerd. Een kilo marihuana kost f 22,—. Voor een 
kilo hasjiesj moet f 600,— tot f 1.000,— worden 
betaald, terwijl een liter hasjolie circa f 3.000,— kost. 

Onlangs hebben de EG en de Marokkaanse 
overheid besprekingen gevoerd over een eventueel 
door de Gemeenschap te financieren ontwikkelings-
project in het Rif-gebergte. De gelden zouden moeten 
worden besteed aan gewasvervanging en verbetering 
van de infrastructuur. Daarnaast heeft de 
Marokkaanse koning Hassan II opdracht gegeven tot 
verscherping van de opsporing van de hasjiesj-
smokkel. Tevens is een wet in voorbereiding die 
boeren belastingontheffing moet verlenen, ter compen-
satie van de derving van inkomsten uit de produktie 
van cannabis. 

Het afgelopen jaar werd in Marokko 31 ton voor 
Nederland bestemde hasjiesj onderschept. Daarnaast 
werd in transitolanden op weg naar ons land 44 ton 
en in Nederland zelf 38 ton Marokkaanse hasjiesj in 
beslag genomen. Het betrof 149 inbeslagnames, 
waarvan er 15 in Marokko plaatsvonden, 2 in 
Algerije, 75 in Spanje, 31 in Frankrijk, 2 in Belgie en 
24 in ons land. Veel transporten vanuit Marokko naar 
ons land vinden plaats per schip. De hasjiesj wordt in 
of even buiten de Marokkaanse territoriale wateren 
geladen in schepen die in veel gevallen niet door Het 
Kanaal varen, maar boven Engeland en Schotland 
langs, om patrouilles door Engelse en Franse autori-
teiten te vermijden. 

Vooral de laatste jaren ligt het accent bij de 
smokkel van hasjiesj op het vervoer over de weg. 
Vanuit Tanger vertrekken per dag meerdere veerboten 
naar het Spaanse Algeciras. De smokkel vindt onder 
meer plaats in vrachtauto's, in hoeveelheden van 500 
tot 5.000 kg per keer, verborgen tussen de lading die 
veelal bestaat uit groenten, fruit of vis. Veel hasjiesj 
wordt ook gesmokkeld in personenauto's, caravans, 
busjes en campers. Door de kleinere hoeveelheden die 
vervoerd kunnen worden speelt hierbij de frequentie 
van de transporten een rol. Het risico, in een keer een 
grote partij te verliezen wordt hierdoor echter 
verkleind. 
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Libanon 

De zich stabiliserende politieke situatie in Libanon 
heeft ertoe geleid dat het internationale handels-
verkeer, ook het illegale, weer op gang komt, 
waardoor het land in toenemende mate cannabis 
exporteert. Van de hoeveelheid hasjiesj die in 1992 in 
ons land en in het buitenland op weg naar Nederland 
in beslag werd genomen, was twintig ton uit dit land 
afkomstig. 

De teelt vindt plaats in de Bekaa-vallei, waar enige 
duizenden hectaren in gebruik zouden zijn. De trans-
porten vinden zowel over land plaats, via Syria en 
Turkije, als over zee. Een veel gebruikte route is die 
per schip via Cyprus naar Italie of Griekenland. 

De Gouden Sikkel 

De Gouden Sikkel, het grensgebied van Pakistan, 
Afghanistan en Iran in Zuidwest-Azie, is een van de 
grootste produktiegebieden van cannabis. In 1992 
werd in ons land 35 ton hasjiesj in beslag genomen, 
afkomstig uit dit gebied en aangevoerd vanuit 
Pakistan. In het buitenland werd 88 ton Zuidwest-
Aziatische hasjiesj in beslag genomen, bestemd voor 
ons land, waaronder een zending van 15 ton aan 
boord van twee vissersschepen, die uit Pakistan 
onderweg waren naar een moederschip dat op de 
Arabische Zee gereed lag om de lading over te nemen 
en verder te vervoeren naar Nederland. 

Andere inbeslagnames deden zich voor in Groot-
Brittannie (20 ton), Frankrijk (11 ton), Spanje (6,5 
ton) en Belgie (4 ton). Daarmee kwam de hoeveelheid 
hasjiesj uit de Gouden Sikkel die in of op weg naar 
Nederland in beslag werd genomen op 124 ton: meer 
dan de helft van het totaal. 

Hasjiesj-transporten uit Pakistan vinden in 
hoofdzaak plaats per containerschip vanuit de haven 
van Karachi, verborgen tussen lading die vaak bestaat 
uit goedkope produkten, vooral textiel. Daardoor 
dienen organisaties te beschikken over al dan niet 
vervalste vrachtdocumenten en over eigen bedrijven 
met import- en opslagfaciliteiten, dan wel gebruik te 
maken van bonafide scheepsagenten die van de ware 
aard van de vracht niet op de hoogte zijn. Dit houdt 
registratie van gegevens in en schept mogelijkheden 
voor de bewijsvergaring. 
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De transporten eindigen veelal in Middellandse Zee-
havens, met name Spaanse, waarna verder transport 
over land plaatsvindt. 

Ook de route via Oost-Europa wordt gebruikt. In 
1991 werden in het Oostenrijks Spielfeld en in 
Hamburg twee containers onderschept met in totaal 
20 ton hasjiesj, bestemd voor Nederland. De eerste 
container was vanuit Karachi naar de Joegoslavische 
haven Koper verzonden. In Oostenrijk werd de 
container van nieuwe documenten voorzien, waaruit 
moest blijken dat de lading uit dit land afkomstig 
was. De in Hamburg aangetroffen container zou naar 
Polen worden doorgevoerd en vandaar naar 
Nederland. 

Daarnaast worden vele tonnen hasjiesj vanuit 
Pakistan per schip naar een ontmoetingsplaats op zee 
vervoerd, waar schepen van Nederlandse organisaties, 
die speciaal voor dat doel worden ingezet, de lading 
overnemen. Ook worden partijen hasjiesj voor de 
Pakistaanse westkust als losse lading in schepen 
geladen en naar Afrika verscheept, waar zij worden 
`omgepakt' en opgeslagen in afwachting van doorvoer 
naar West-Europa. Kleinere transporten, varierend 
van honderd tot vijfhonderd kilogram, vinden plaats 
per luchtvracht. 

Afgezet tegen de smokkel van hasjiesj uit Marokko 
is de frequentie van de transporten vanuit Zuidwest-
Azie beduidend lager, maar de gesmokkelde 
hoeveelheid per transport aanzienlijk hoger. Gelet op 
de omvang van deze transporten en op de financiele 
risico's hebben in de regel meerdere organisaties een 
aandeel in zo'n transport. Om die reden zijn leveran-
ciers eerder geneigd rechtstreeks met de afnemers, 
onder wie Nederlanders, te onderhandelen en zullen 
zij de verantwoordelijkheid voor het vervoer vaak 
overdragen aan buitenlandse groeperingen. 

Nederland 

In de jaren zestig en zeventig werd in ons land, 
onder andere op woonboten in Amsterdam, op kleine 
schaal hennep geteeld voor de produktie van 
marihuana. De kwaliteit ervan was, vergeleken met 
geImporteerde produkten, slecht. Door jarenlang 
kruisen en veredelen zijn thans rassen ontwikkeld, die 
zich onderscheiden door een grote marihuana-
opbrengst en een hoog THC-gehalte dat blijkens 
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Tabel 1: In beslag genomen cannabis 1988-1992 (in kilo's; planten in stuks) 

1988 	1989 	1990 	1991 	1992 

Cannabis 	 68.238 	42.305 	109.762 	96.292 	94.593 

- Hasjiesj 	 46.221 	14.071 	90.010 	73.962 	75.292 
- Marihuana 	22.017 	28.234 	19.752 	22.330 	19.301 
- Nederwiet 	 - 	 - 	 - 	- 
Niederwietplanten 	- 	 - 	 - 	71.945 313.242* 

* Uitgaande van een marihuana-opbrengst van 50 gram per nederwiet-
plant zoo de hoeveelheid in beslag genomen planten in 1991 en 1992 
gelijk staan aan 3,5 ton respectievelijk 15 ton nederwiet. 

analyses van het Gerechtelijk Laboratorium varieert 
van 9-13%, met uitschieters tot 27%. 

De populariteit van deze in ons land geteelde 
marihuana, de zogenaamde nederwiet, die betiteld 
wordt als kwalitatief de beste ter wereld, is sterk 
gestegen. Het middel is inmiddels te vinden op de 
menukaart van iedere coffeeshop in ons land. Parallel 
hieraan neemt de grootschalige teelt in tuinbouw-
kassen, varkensschuren en loodsen steeds grotere 
vormen aan. Het afgelopen jaar verdubbelde het 
aantal opgerolde professionele kwekerijen ten opzichte 
van 1991. De hoeveelheid in beslag genomen neder-
wietplanten was in 1992 ruim vier keer zo groot als in 
het jaar daarvoor (zie tabel 1). Ruim 98% van deze 
planten was afkomstig uit professionele kwekerijen. 

Deze ontwikkeling kan ertoe leiden, dat de vraag 
naar andere cannabisprodukten verder afneemt ten 
gunste van de nederwiet, waardoor de georganiseerde 
criminaliteit, voor zover die zich thans bezighoudt met 
de import van cannabis uit de traditionele produktie-
landen, zich gaat concentreren op de produktie en de 
afzet van nederwiet. Het betrekkelijk onschuldige 
karakter waarmee deze teelt in sommige kringen 
wordt getypeerd, kan dan ook weldra veranderen in 
een keiharde concurrentiestrijd tussen groeperingen 
die zullen trachten een zo groat mogelijk mark t- 
aandeel te verwerven. Bovendien is het risico 
aanwezig dat door grootschalige teelt ons land 
exporteur van nederwiet zal warden. Het moge 
duidelijk zijn dat, indien hiertegen niet effectief wordt 
opgetreden, scherpe reacties uit het buitenland zullen 
volgen. 

Een door de afdeling Narcotica van de CRI 
opgesteld onderzoeksrapport over het fenomeen 
nederwiet bepleit onder andere een vergunningen- 
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stelsel voor de produktie van cannabis ten behoeve 
van agrarische- en industriele doeleinden. Door zo'n 
stelsel, met daaraan gekoppeld voorwaarden die onder 
meer betrekking zouden moeten hebben op de teelt 
van THC-vrije cannabisrassen, kan onmiddellijk en 
effectief worden opgetreden tegen producenten van 
nederwiet. Een interdepartementale werkgroep is 
thans bezig de voorstellen nader te bestuderen. 

De groothandel in Nederland 

Vanaf het midden van de jaren zeventig hebben 
Nederlandse en, tot op zekere hoogte, ook in ons land 
verblijvende buitenlandse cannabishandelaren zich 
georganiseerd in professionele criminele groeperingen 
die in een aantal gevallen zijn uitgegroeid tot interna-
tionaal opererende, celvormig opgebouwde organi-
saties met een hierarchische structuur. De grote 
winsten die in de handel in softdrugs worden behaald 
en de betrekkelijk geringe prioriteit die tot het midden 
van de jaren tachtig werd geschonken aan de 
bestrijding daarvan, hebben er mede toe geleid dat 
deze vorm van georganiseerde criminaliteit zich sterk 
heeft kunnen ontwikkelen. De top manifesteert zich 
uitsluitend op beleidsniveau en is daardoor steeds 
moeilijker in relatie te brengen met de door de organi-
satie gepleegde in-, uit- en doorvoer van en groot-
handel in cannabis. Binnen de groeperingen is sprake 
van een strikte taakverdeling en een gewelddadig 
sanctiesysteem. De felle concurrentiestrijd tussen de 
diverse groepen heeft diverse keren geleid tot het 
stelen van elkaars partijen, schietpartijen, gijzelingen 
en liquidaties. 

De meeste Nederlandse hasjiesjgroeperingen 
beschikken in de bronlanden over vaste leveranciers 
en in transitolanden als Spanje en Griekenland over 
steunpunten, vanwaar de contacten worden onder-
houden met de transporteurs die onderweg zijn. Met 
name aan de Spaanse Costa del Sol bevindt zich een 
aantal landgenoten dat betrokken is bij de smokkel 
van hasjiesj naar ons land. Het betreft in hoofdzaak 
Nederlanders die in de jaren zeventig in ons land veel 
geld hebben verdiend met de groothandel in hasjiesj. 

Tot 1983 lag het accent bij de invoer van cannabis 
op het vervoer in jachten, vissersboten en 
kustvaarders, de zogenaamde `hasjkotters' die veelal 
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voor dat doel waren aangekocht door de organisaties. 
De verdovende middelen werden aangeland in kleine 
havens of op de betrekkelijk onbewaakte Noordzee-
en Waddenkust overgeladen in snelle rubberboten. 
Vanaf 1983 kwam daarnaast de smokkel van hasjiesj 
en marihuana in containers op. Deze constatering 
door opsporingsdiensten leidde dat jaar tot een 
verdubbeling van de in beslag genomen hoeveelheid. 
In 1986 bleek 80% van de grote partijen cannabis die 
in beslag werden genomen per container te zijn aange-
voerd. De laatste jaren vindt het vervoer in toene-
mende mate over de weg plaats waarbij Spanje, 
Frankrijk en Belgie transitolanden zijn. Hierbij wordt 
onder andere gebruik gemaakt van vrachtwagencom-
binaties van Nederlandse en buitenlandse transportbe-
drijven, die vaak zijn uitgerust met geheime 
bergruimtes. 

Zo bleek tijdens een onderzoek, dat van koelauto's 
de vijftien centimeter dikke isolatielaag tussen de 
binnen- en buitendakplaat was verwijderd. De 
binnenste dakplaat was aan een zijde voorzien van 
gasgevulde cilinders, zodat het dak geopend kon 
worden om hasjiesj in te laden. Om problemen door 
afwijking in gewicht te voorkomen, werden de 
koelwagens met een ton zand in het dak ter weging bij 
de Rijksdienst voor het Wegverkeer aangeboden, 
waarna zij konden worden ingezet voor de smokkel. 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat deze 
vrachtauto's niet incidenteel werden ingezet, terwiff 
het tevens duidt op de betrokkenheid van de 
chauffeur. In enkele gevallen is gebleken dat de leiding 
van een transportbedrijf bij de smokkel was 
betrokken: het ging daarbij om ondernemingen die 
door Nederlandse criminele organisaties waren 
geselecteerd en in enkele gevallen overgenomen, 
omdat zij in financiele moeilijkheden verkeerden. Bij 
de invoer van cannabis gaat het meestal om hoeveel-
heden van vele tonnen tegelijk. Zo werd in 1986 in 
Terneuzen een transport van 8 ton hasjiesj in beslag 
genomen; in 1987 in Rotterdam 10 ton marihuana; in 
1990 een partij van 43 ton hasjiesj (wereldwijd de 
grootste in Can keer in dat jaar en een van de drie 
omvangrijkste aller tijden, in beslag genomen door de 
Rijkspolitie te Dordrecht) en in 1992 32 ton, 
aangetroffen in Amsterdam en omgeving. 

Een groot deel van de ingevoerde cannabis wordt 
uitgevoerd naar onder andere Groot-Brittannie, 
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Duitsland, Denemarken en Zweden. De Britse autori-
teiten schatten dat circa 40% van de hasjiesj die in 
hun land in beslag wordt genomen, is aangevoerd 
vanuit Nederland. In Zweden zou dit percentage 50 
zijn; in Denemarken 80. Een van de belangrijkste 
redenen voor de export van hasjiesj door Nederlandse 
groeperingen is de winst die hiermee wordt behaald en 
die bij afzet in Engeland en Denemarken twee tot drie 
keer en in Zweden zes tot acht keer zo groot is als in 
ons land. Bij de smokkel van 1000 kg hasjiesj van 
Marokko naar Nederland bedragen de aankoop-, 
transport- en opslagkosten f 1.200.000,—. Uitgaande 
van een verkoopprijs in Nederland van circa f 3.000,— 
per kilo bedraagt de winst 1000 x f 1.800,— = 
f 1.800.000,—. Bij doorverkoop van dezelfde partij 
naar Engeland verdubbelen de kosten, maar bedraagt 
de totale winst bij een verkoopprijs van f 8.000,— per 
kilo f 5.600.000,—. 

Uit onderzoek blijkt dat met de groothandel in 
cannabis in ons land jaarlijks honderden miljoenen 
guldens zijn gemoeid en dat de netto winst ruim 
honderd miljoen gulden bedraagt. Aangezien de winst 
op een partij hasjiesj van 35 kilo gelijk is aan die op 
1 kilo heroine en omdat cannabishandelaren in de 
regel partijen van vele tonnen tegelijk invoeren, kan 
worden gesteld dat de opbrengsten bij de groothandel 
in hasjiesj aanzienlijk hoger liggen dan bij die in 
heroine. 

Een deel van de winsten dient als katalysator om 
andere criminele activiteiten te ondernemen dan wel 
financieel te steunen, zoals het illegale gokwezen, 
fraude, de handel in vuurwapens, prostitutie, diefstal 
van containers, gijzelingen, liquidaties en 
omkopingen. Een ander deel wordt na te zijn witge-
wassen, aangewend voor activiteiten in het legale 
economische circuit. Hierdoor ontstaat een verwe-
venheid tussen onder- en bovenwereld en een gevaar 
voor maatschappelijke ondermijning en corruptie. 

Op geen ander terrein van de verdovende middelen-
handel is dit gevaar zo redel als bij de handel in I 
cannabis, omdat deze handel voor het grootste deel in 
handen is van Nederlanders en niet van Chinezen, 
Turken of Pakistanen, die hun winsten buiten 
Nederland herinvesteren. Om die reden ook stijgt het 
in ons land voor legale investeringen beschikbare, uit 
de cannabishandel verkregen vermogen uit boven dat, 
behaald met de handel in heroine en cocaine. 
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Gebleken is, dat meer en meer een verstrengeling 
plaatsvindt tussen de smokkel van softdrugs en die 
van harddrugs, waarbij groeperingen die zich bezig-
houden met de smokkel van cannabis hun faciliteiten 
in de vorm van schepen en bedrijven tegen betaling of 
winstdeling ter beschikking stellen van organisaties die 
betrok ken zijn bij de smokkel van harddrugs. 
Inbeslagnemingen van hasjiesj en heroine, in een 
zending aangevoerd vanuit Pakistan, behoren dan ook 
niet tot de uitzonderingen. 

In het kader van een landelijke inventarisatie van de 
georganiseerde criminaliteit die in 1991 plaatsvond, 
werden aan de hand van acht vastgestelde criteria 
(hierarchische structuur; drie of meer jaren actief; 
meerdere delictsoorten; gebruikmaking van 
dekmantelfirma's; witwassen; intimidatie van of 
geweld tegen derden; corrumptieve contacten binnen 
overheid of bedrijfsleven en een intern sanctiesysteem) 
599 criminele groeperingen geidentificeerd. Van dit 
aantal hielden 439 (73%) zich bezig met de handel in 
verdovende middelen, waarvan 262 met de handel in 
softdrugs. Van deze 262 bleken 76 niet of laag georga-
niseerd, 150 middelhoog (zij voldeden aan drie tot vijf 
van de acht criteria) en 36 hoog georganiseerd, 
hetgeen inhoudt dat zij voldeden aan zes tot acht 
criteria. Van deze laatste categorie bleken er drie te 
voldoen aan alle criteria. 

Een groot aantal groepen hield zich bezig met meer 
dan een criminaliteitsvorm. Zo combineerden 76 
groeperingen hun activiteiten op het gebied van soft-
drugs met tenminste den andere delictsoort, 50 met 
twee andere delictsoorten, 30 met drie andere en zes 
met vier andere vormen van criminaliteit. Het betrof 
vermogensmisdrijven als diefstal, heling, overvallen en 
snelkraken, waarmee Ill groepen zich bezighielden, 
en fraudedelicten die door 93 groeperingen werden 
gepleegd. Milieudelicten werden door twee groepen 
gepleegd, handel in vuurwapens door 67 en illegale 
gokhandel door 10 groepen. Zeven groepen waren 
betrokken bij mensenhandel en kinderporno. Honderd 
groepen beperkten zich tot de handel in cannabis. 

Het merendeel (165) van de softdrugs-groeperingen 
had minder dan tien kernleden. Op basis van gegevens 
over de nationaliteit van deze kernleden kon worden 
vastgesteld, dat 156 van de 262 groeperingen (60%) 
bestaan uit Nederlanders. Voorts werden zes Turkse 
groeperingen geidentificeerd, zes Marokkaanse, drie 
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Surinaamse en een Pakistaanse. Daarnaast bleken 
tachtig groeperingen (31%) van gemengde samen-
stelling wat inhoudt dat kernleden uit twee of meer 
landen afkomstig waren. Van tien groepen kon de 
samenstelling niet worden vastgesteld. 

Opvallende conclusie van de inventarisatie was dat 
groepen die zich bezighouden met de handel in soft-
drugs (en nevenactiviteiten) significant hoog scoorden 
in vergelijking met andere groeperingen als het gaat 
om aanwijsbare leiders, intimidatie van groepsleden, 
samenwerking met andere criminele groepen, interna-
tionale activiteiten en contacten, en het gebruik van 
dekmantelfirma's. 

Overigens wordt opgemerkt, dat de inventarisatie 
zich beperkte tot CID-informatie: criminele inlich-
tingen, verkregen uit het milieu zelf die, hoewel nader 
geevalueerd en waar mogelijk gecompleteerd, geen 
bewezen feiten inhouden. Daarnaast moge duidelijk 
zijn, dat niet alles wat zich binnen het milieu afspeelt 
bij de politie bekend is. 

De opsporing 

In het midden van de jaren zestig ontstond onder 
jongeren een sterke oppositie tegen de gevestigde 
maatschappij met haar normen en waarden en tegen 
het gezag als exponent daarvan. De eerste aanzet 
hiertoe werd gegeven in studentenkringen. Het 
groeiend verzet uitte zich onder andere in demon-
straties tegen de oorlog in Vietnam, de bezetting van 
het Maagdenhuis, bijeenkomsten bij het Lievertje in 
Amsterdam en de oprichting van de Provobeweging 
die een minder op consumptie en bezit en meer op 
vreedzaam samenleven gegronde maatschappij 
voorstond. 

In dit veranderd maatschappelijk denken paste een 
tolerantie van de jeugd ten opzichte van het gebruik 
van softdrugs. Wereldwijd ontstond de 'flowerpower'- 
beweging, het lief zijn voor elkaar, met Amsterdam en 
Kopenhagen als Europese centra. Het Vondelpark en 
de Dam werden overspoeld met jongeren uit de gehele 
wereld, die in perfecte harmonie hun stickies rookten. 
Ondertussen hadden de narcotica-afdelingen van de 
politie, met name in de grote steden, hun handen vol 
aan de verwerking van de dagelijkse stroom drugge-
bruikers, aangehouden met kleine hoeveelheden. Aan 
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de bestrijding van de groothandel kwam men niet toe. 
In het begin van de jaren zeventig ontstond 

gaandeweg het besef dat het gebruik van drugs niet 
primair via het strafproces diende te worden 
aangepakt, een besef dat in 1976 zijn neerslag vond in 
de nieuwe Opiumwet. Paradiso, de Melkweg en de 
Kokerjuffer werden plaatsen waar softdrugs werden 
verhandeld door huisdealers en waar de politie zich 
niet liet zien. Zij werden de voorlopers van de huidige 
coffeeshops. 

De vrijgekomen opsporingscapaciteit werd 
aangewend voor de bestrijding van de groothandel in 
verdovende middelen. Het tolerante klimaat ten 
opzichte van softdrugs en de groeiende problematiek 
rond de invoer van en groothandel in heroine leidde 
er echter toe dat de bestrijding van de groothandel in 
cannabis een geringe prioriteit kreeg. Voor zover 
partijen cannabis in beslag werden genomen was dat 
eerder te danken aan `vondsten', dat wil zeggen 
toevallige controles, waarbij zelden of nooit belang-
rijke verdachten werden aangehouden, dan aan 
`vangsten', dat wil zeggen resultaten van opsporings-
onderzoeken. 

In 1986 werd door de toenmalige Verdovende 
Middelen Centrale van de CRI een nota opgesteld, 
getiteld Bestrijding van groothandelaren in hasjiesj: een 
verge/en priori/cit. Hierin werd gewezen op de omvang 
die de criminele activiteiten van deze handelaren en 
hun organisaties hadden aangenomen en de betrek-
kelijk geringe aandacht die door opsporingsinstanties 
aan deze problematiek werd besteed. Mede naar 
aanleiding van deze nota vonden dat jaar enige onder-
zoeken plaats naar groepen van softdrugs-handelaren. 
Dit leidde vrij snel tot de inbeslagneming van een 
record hoeveelheid cannabis en de aanhouding van 
diverse notoire groothandelaren. Zo resulteerde een 
onderzoek van de Gemeentepolitie Den Haag naar 
een organisatie, die hasjiesj betrok van Libanese en 
Marokkaanse handelaren en de drugs deels afzette in 
het Verenigd Koninkrijk, in de inbeslagneming van 
acht ton hasjiesj en de aanhouding van 38 verdachten. 
De organisatie had in enkele jaren 40 ton softdrugs 
verhandeld. 

In de daarop volgende jaren zette de verschuiving in 
het denken van 'het zijn maar softdrugs' naar `georga-
niseerde criminaliteif zich door. Dit alles heeft mede 
geleid tot de thans geldende opvatting dat niet zozeer 
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het delicttype of de soort drugs bepalend is voor de 
opsporing, maar de macht en invloed van criminele 
organisaties en groepen. Studies in 1988 en 1991 naar 
de aard en omvang van de georganiseerde crimina-
liteit in Nederland bevestigden nog eens dat de groot-
handel in softdrugs hierbinnen een belangrijke plaats 
inneemt. Om die reden ook wordt een groeiend 
percentage van de opsporingscapaciteit thans 
aangewend tegen Nederlandse groeperingen die zich 
met deze criminaliteitsvorm bezig houden. 

Belangrijker dan de omvang van inbeslagnemingen 
van cannabis is het feit dat de projectmatige aanpak 
in een aantal gevallen heeft geleid tot het ontmantelen 
van criminele organisaties en het afsnijden van 
produktie- en afzetlijnen. In toenemende mate is de 
opsporingstaktiek gericht op het financieel ontman-
telen van organisaties en het bestrijden van het 
witwassen van drugsgelden. Via dit financieel recher-
cheren kan eerder tot de top van een organisatie 
worden doorgedrongen, omdat daarheen immers de 
grote winsten stromen. Een belangrijk hulpmiddel 
hierbij is de zogenaamde Plukze-wetgeving die sinds 
1 maart van dit jaar van kracht is en politic en justitie 
een wettelijk instrumentarium geeft om criminelen 
hun wederrechtelijk verkregen vermogen te ontnemen. 
Door drugshandelaren hun vermogen te ontnemen, 
wordt de drijfveer voor die handel aangepakt en 
worden de mogelijkheden om te beschikken over een 
constant marktaandeel beperkt. 

Besloten is het aantal van zes BFO's (Bureaus voor 
Financiele Onderzoeken) die aan opsporingsonder-
zoeken deelnemen met het oogmerk crimineel 
verkregen vermogen te identificeren en in beslag te 
nemen, op korte termijn uit te breiden tot een 
landelijk dekkend netwerk. Daarnaast is voor meer 
complexe onderzoeken een taak weggelegd voor de 
Forensische Accountants Groep van de CRI. 

Het gegeven dat groeperingen en organisaties zich 
met meer dan een criminaliteitsvorm bezighouden, 
lijkt een ontwikkeling op gang te brengen in de 
richting van multidisciplinaire opsporingsteams in 
plaats van verdovende middelen-teams, waarbinnen 
deskundigen op de gebieden van verdovende 
middelen, witwassen, fraude en vuurwapens samen-
werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavan-
ceerde opsporingstaktieken en technieken. 

Regionale en Interregionale Recherche Teams 

Opsporing softdrugs in Nederland 	 73 



leveren in dit verband een belangrijke bijdrage aan de 
bestrijding van de drugshandel. Zo werd het afgelopen 
jaar door het Regionaal Bureau Bovenlokale 
Criminaliteitsbestrijding Rijnmond een onderzoek 
afgerond naar een criminele organisatie die zich bezig-
hield met de smokkel van hasjiesj van Marokko naar 
Nederland. De groepering zou verantwoordelijk zijn 
voor de invoer van tientallen tonnen hasjiesj die 
vanuit Nederland in partijen van enkele honderden 
kilo's werden uitgevoerd naar Groot-Brittannie en 
Canada. Een aantal transporten werd onderschept. 
Verder hield de organisatie zich op grote schaal bezig 
met de produktie, verkoop en uitvoer van MDMA-
pillen (ecstacy). 

De groeiende aandacht voor de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit heeft geleid tot een 
vergaande professionalisering van de opsporing. Op 
nationaal niveau zullen op korte termijn boven de 
huidige sterkte zes interregionale multidisciplinaire 
opsporingsteams worden geformeerd. Een van deze 
teams zal worden belast met de bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit door Nederlandse groepe-
ringen. 

Gelet op de complexe problematiek wordt nadruk-
kelijk gestreefd naar internationale samenwerking, 
onder andere via verbindingsambtenaren, Nationale 
Centrale Bureaus, Interpol, de internationale 
Douaneraad (CCC) en Europol. De verdere interna-
tionalisering van de opsporing zal zich vertalen in een 
groeiende operationele samenwerking, uitwisseling van 
informatie en overname van strafvervolging en 
-tenuitvoerlegging. Daarnaast moet wordt gedacht 
aan internationale ad hoc informatieteams die 
gegevens uit simultane onderzoeken analyseren en 
coOrdineren en aan vereenvoudiging van de uitvoering 
van rogatoire commissies. 

Het aanbod van cannabisprodukten zal de komende 
jaren niet afnemen. De politieke situatie in Libanon 
en de gebrekkige overheidscontrole in Marokko, 
Afghanistan en het Pakistaanse grensgebied zorgen 
voor een constante produktie in deze landen. 
Daarnaast ontwikkelen de Centraalaziatische GOS-
staten zich als belangrijke cannabisproducenten, met 
West-Europa als potentieel afzetgebied. 

De enorme winsten die door Nederlandse organi-
saties worden gemaakt, zijn een belangrijke drijfveer 
om door te gaan met de handel, terwijl in toenemende 
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mate geinvesteerd zal worden in nieuwe smokkelme-
thoden met gebruikmaking van legale' bedrijven die 
over import- en transportfaciliteiten beschikken. Het 
aanbod van nederwiet en de rol die de georganiseerde 
criminaliteit daarbij speelt zal mede afhankelijk zijn 
van aanpassing van bestaande wetgeving conform het 
CRI-voorstel. 

Inmiddels zijn anderen van mening, dat een vergun-
ningenregime zou moeten worden ingevoerd voor de 
legale teelt van nederwiet. Een dergelijk systeem is 
mijns inziens in strijd met de Opiumwet en interna-
tionale verdragen. Invoering hiervan zou kunnen 
leiden tot het opzeggen of het uitgesloten worden van 
die verdragen met als consequentie een internationaal 
isolement. Bovendien zou de geloofwaardigheid van 
de EG op het spel staan wanneer een van de lidstaten 
legate producent van cannabis zou zijn, terwijl de 
Gemeenschap steeds meer als eenheid naar buiten 
treedt en oogstvervangende projecten in bronlanden 
van cannabis zoals Marokko zou willen financieren. 
Daarnaast is een dergelijk systeem in strijd met de 
rechtsgelijkheid. Immers, een vergunninghouder die 
met tien kilo nederwiet zou worden aangetroffen, zou 
vrijuit gaan; iemand met dezelfde hoeveelheid hennep 
uit Nigeria of Colombia zou strafbaar moeten blijven. 
Afgezien van de aanzuigende werking op buitenlandse 
gebruikers, bestaat het risico dat legale verkopers in 
Nederland in het buitenland vervolgd zullen worden 
voor het afleveren van drugs. 

Ook het veel gehoorde argument, dat hiermee de 
georganiseerde criminaliteit de wind uit de zeilen 
wordt genomen, heeft een betrekkelijke waarde. 
Criminele organisaties zijn op meerdere terreinen 
actief en zullen bij het wegvallen van een activiteit 
geneigd zijn over te schakelen op een andere, bij 
voorbeeld de invoer en distributie van heroine of 
cocaine, of milieucriminaliteit. 
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Softdrugs opnieuw ter 

discussie 

Nieuwe gegevens, nieuwe opvattingen 

drs. K. Neeteson* 

Inleiding 

Met softdrugs worden in de spreektaal de 
produkten hasjiesj en marihuana bedoeld, beide 
afkomstig van de cannabisplant. Deze middelen 
worden gebruikt vanwege het psychotrope of roes-
effect, veroorzaakt door het cannabindid THC (delta-
9 tetrahydrocannabinol). In Nederland was er tot 
1945 sporadisch sprake van softdruggebruik. Na de 
bevrijding, met de komst van het Amerikaanse leger 
en een daarmee gepaard gaande opleving in de 
jazzmuziek, was er enige selectieve toename in 
gebruik. Met de opkomst van de hippiebeweging in de 
jaren zestig en zeventig nam het gebruik van soft- en 
harddrugs aanzienlijk toe en ontstond er een brede 
maatschappelijke discussie over de voors en tegens 
hiervan. 

Vrijwel iedereen was het eens over de ongewenstheid 
van het gebruik van harddrugs, maar over de canna-
bisprodukten liepen de meningen sterk uiteen. Omdat 
er in die tijd nauwelijks degelijk onderzoek bestond, 
werd het bij uitstek een ideologische discussie. En 
omdat druggebruik bij een nieuwe, alternatieve en 
maatschappijkritische jongerenbeweging hoorde stond 
men er in progressieve kringen veel toleranter 
tegenover dan in behoudende kringen. De stand-
punten polariseerden snel en er was geen consensus 
meer mogelijk. Toen de kruitdampen waren opge-
trokken, had de progressieve opvatting gewonnen bij 
de opinieleiders. 

Vanuit dit `Nederlandse' standpunt ontwikkelde 
zich een, vergeleken met het buitenland, zeer tolerant 
softdrugbeleid dat er uiteindelijk op neerkwam dat 
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gebruik en kleinschalige handel werden gedoogd, 
begeleid door wat beperkende voorwaarden voor de 
handel. Het standpunt was gebaseerd op de overigens 
onbewezen vooronderstellingen dat softdrugs 
onschadelijk waren, niet of nauwelijks tot harddrugge-
bruik leidden, niet verslavend waren en dat het 
gebruik ervan plaatsvond in een van de harddrugs-
wereld afgescheiden en af te scheiden subcultuur. Wie 
zich kritisch tegenover deze gangbare tolerante 
houding opstelde, liep grote kans om ouderwets en 
bekrompen genoemd te worden, wat de grootste 
schande is die een modale opinieleidende Nederlander 
tin overkomen. Twee voorbeelden kunnen dit illus-
treren. 

Een preventiemedewerker van een grote instelling 
voor verslavingszorg in een interview (Janssen, 1991): 
`Hasiverslaving is lange tijd absoluut taboe geweest in 
de hulpverlening', aldus Van Dalen. 'Ook ik heb er 
nooit jets over geschreven, omdat je in die periode, in 
de jaren zeventig, toch heel snel op de stoel van E0- 
achtige organisaties werd gezet. Zo van: die is tegen 
hasjiesj, dus die deugt niet. Ook bij collega's heb ik 
nogal wat schamperheid moeten overwinnen.' 

Uit een ander bericht over een gesprek met een 
ziekenhuispsychiater (Minion, 1993): `Tijdens mijn 
studie in de jaren zeventig heb ik altijd gehoord dat 
cannabis even verslavend was als snoep. Als je als 
modern, ruimdenkend psychiater wilt waarschuwen 
voor de gevaren van hasj, word je toch al gauw met 
de E0 geassocieerd. Het past niet in de ideologie.' 

Mogelijke gezondheidsrisico's van cannabisgebruik 

Wat mij betreft kunnen de jaren zestig en zeventig 
worden gerekend tot de pre-werenschappelijke periode 
in de softdrugsdiscussie. In de jaren tachtig en 
negentig•is veel meer en veel beter onderzoek gedaan 
en wordt kritisch onderzoek meer geaccepteerd. Het is 
een overgangsperiode naar een beproefder en objec-
tiever standpunt. 

Daarnaast valt in Nederland veel meer ervaringsdes-
kundigheid dan voorheen te constateren, zowel bij een 
voorhoede van de professionele hulpverlening als bij 
de sociale omgeving van cannabisconsumenten, de 
common sense factor zogezegd, en vanzelfsprekend bij 
een structureel toenemend aantal ex-gebruikers. In 
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Nederland zelf werd en wordt weinig deugdelijk 
onderzoek gedaan omdat men ervan uitging dat het 
gebruik van cannabis geen probleem was. Recent 
onderzoeksmateriaal uit Nederland toont overigens 
dezelfde soort risico's aan als dat uit het buitenland 
(bij voorbeeld Plomp, Kuipers e.a., 1990). 

Ik geef nu een opsomming van mogelijke gezond-
heidsrisico's van hasjiesj en marihuana, zoals die terug 
zijn te vinden in veel onderzoek. Een deel daarvan 
staat in de literatuurlijst van mijn recente publikatie 
Hasjiesj en marihuana; een evaluatie van onderzoek en 
trends vermeld en wordt hier niet volledig herhaald 
(Neeteson, 1992). Of alles universeel en eenduidig 
hard bewezen is betwijfel ik. Er zijn echter voldoende 
getoetste indicaties om de mogelijke risico's serieus te 
nemen (zie bij voorbeeld Committee on Drug Abuse, 
1987). 

Fysieke risico's 

De meest vastgestelde schade door cannabisgebruik 
is de schade, veroorzaakt in ademhalingswegen en 
longen (Hirasing, Van Os e.a., 1992; Sluiter, 1988). 
Dat komt door het teergehalte dat veel hoger is dan 
in tabak. Een ontsteking als bronchitis en ziektes als 
longkanker kunnen het gevolg zijn. 

THC, de werkzame stof in cannabis, vermindert het 
functioneren van de witte bloedlichaampjes zodat het 
afweervermogen tegen infectieziekten afneemt en voor 
die ziektes een grotere vatbaarheid ontstaat (Korf, 
1988, p. 5). 

Bij zwangerschap worden aan de foetus bepaalde 
effecten van de cannabis doorgegeven via de moeder, 
met alle mogelijke gevolgen vandien (Van Ingen, 
1990). Ook kunnen problemen optreden bij de 
bevalling en daarna bij de ontwikkeling van het kind 
(National Clearinghouse, z.j.). Bij borstvoeding 
worden eveneens de effecten van cannabis doorge-
geven. 

De vruchtbaarheid van mannen en vrouwen kan 
verminderen door afname van de hoeveelheid en 
kwaliteit van de spermacellen en door een specifieke 
storing in de menstruatiecyclus. Ook zijn problemen 
vastgesteld in het seksuele leven zoals afname in 
verlangens en anderzijds ontremd agressief seksueel 
gedrag, afname in potentie en een lager testosteronge-
halte dan normaal, vermindering van de intieme en 
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emotionele beleving van seksualiteit (American 
Medical Association, 1982). 

Cannabis beinvloedt het centraal zenuwstelsel 
(Machula en Barkov, 1985). In hersenen, cellen, 
weefselculturen en bij chromosomendeling kunnen 
storingen optreden. Er is sprake van een kortdurend 
acuut hersensyndroom met vermindering van de 
attentiewaarde, van het concentratievermogen, het 
korte-termijn geheugen, de informatieverwerking en 
de uitvoering van complexe perceptueel-motorische 
taken (Varma, Malhotra e.a., 1988). 

Tevens is er sprake van hersenstoornissen na 
langdurig cannabisgebruik, ook wel het amotivatie-
syndroom genoemd. Naast de hiervoor genoemde 
gevolgen treden hierbij apathie, passiviteit en 
depressie op. Het normale slaapritme kan verstoord 
worden. Structuur en werking van cellen in bloed, 
longen, voortplantingsorganen en hersenen kan 
worden aangetast. Cannabis kan de segregatie van 
chromosomen schade berokkenen en allerlei andere 
chromosoomafwijkingen veroorzaken. In weefselcul-
turen wordt de biosynthese van protene, DNA en 
RNA nadelig beinvloed (Zimmerman en Zimmerman, 
1990/1991). 

Tot de normale verschijnselen na cannabisgebruik 
behoren een versneld hartritme en te lage of te hoge 
bloeddruk. Dit zou voor mensen met hartkwalen of 
aanleg daarvoor enig risico kunnen betekenen. 
Inhaleren van cannabisrook geeft een overdosis aan 
koolmonoxyde in het Hoed. Dat heeft tot gevolg dat 
er een daling van de hoeveelheid zuurstof in het bloed 
optreedt, hetgeen op den duur kan leiden tot hart- en 
vaatziekten. 

Er is aanleiding te veronderstellen, dat de kanker-
verwekkende stoffen en processen als gevolg van 
cannabisgebruik, niet alleen kunnen leiden tot 
longkanker, maar ook tot kanker in keel en hals. Bij 
cannabisgebruikende zwangere vrouwen kan dit leiden 
tot een grotere kans op leukemie bij bun kinderen 
(Hamelynck, 1993). 

Er is aanwijzing, dat niet-gebruikende aanwezigen 
ineen ruimte waar cannabis gerookt wordt de 
werkzame stof THC binnenkrijgen, hetgeen `passief 
meeroken' genoemd wordt (Law, Mason e.a., 1984). 

Mogelijke risico's kunnen voortkomen uit vermen-
gingen van hasjiesj met andere stoffen, vaak bindmid-
delen om de hasj er aantrekkelijker te doen uitzien. 
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Zo worden daarvoor gebruikt henna, olie, was, 
rubber, lijm en oplosmiddelen. Bij marihuana kan 
verontreiniging voorkomen als gevolg van het kweken 
op steenwol (vergelijkbaar met asbest) en door de 
toepassing van herbiciden, insecticiden en meststoffen. 
Wat het effect is van de manipulaties met de THC-
producerende meeldraden bij Nederlandse marihuana, 
waardoor een vervijftienvoudiging van het THC-
gehalte mogelijk is geworden, is onbekend. 

Psychische risico's 

Zeer duidelijk is aangetoond, dat de werking van 
het korte-termijn geheugen verslechtert. Het concen-
treren op werk en studie wordt moeilijker. 
Reactiesnelheid, zintuiglijke waarneming en coordina-
tievermogen verminderen en raken in de war. Logisch 
denken, het oplossen van problemen en leren van 
nieuwe vaardigheden wordt belemmerd (Varma, 
1988). 

De kansen op psychiatrische stoornissen als gevolg 
van cannabisgebruik zijn veel groter dan vaak wordt 
gedacht. Deze stoornissen kunnen al na eenmalig 
gebruik voorkomen, maar ook door langdurig en 
frequent gebruik. Een ongewoon hoog THC-gehalte 
geeft een duidelijk risico. Psychoses komen nogal eens 
voor met verschijnselen als paniek, angst, verwarring, 
waanideeen, hallucinaties of geweld (Chaudry, Moss 
Howard e.a., 1991; Mathers, Ghodse e.a., 1991). 
Gebruik van cannabis kan schizofrene ziektebeelden 
versnellen of verergeren (Eikmeier, Lodemann e.a., 
1991; Heller, 1992). Depressies, geheugenverlies, 
pijnreacties, controleverlies of delirium kunnen 
optreden. Mensen die al psychische problemen 
hebben, latent of manifest, lopen een extra risico. 

Zeer recent tonen Nederlandse psychiaters een grote 
bezorgdheid over de schadelijke gevolgen van 
cannabis voor hun clientengroep. De hoogleraar 
gerechtelijke psychiatrie Van Leeuwen stelt dat de 
boodschap dat softdrugs ongevaarlijk zijn, op een 
tragisch misverstand berust (Provinciale Zeeuwse 
Courant, 1992). `Overmatig hasj-gebruik, je kunt er 
knettergek van worden', aldus Van Leeuwen. In de 
Volkskrant (Minjon, 1993) wordt een aantal schade-
lijke gevolgen beschreven onder de kop 
`Verbazingwekkend hoe gek je van hasj kunt worden'. 
Volgens het artikel krijgen psychiaters en instellingen 
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voor verslavingszorg steeds vaker te maken met de 
gevolgen van cannabisgebruik. De psychiater Bos 
spreekt van `een gemene verslaving' en schat dat vijf a 
tien procent van alle cannabisgebruikers er problemen 
door krijgt. Dr. W. Lionarons van het Riagg in 
Amsterdam schat dat een kwart van de Riagg-clienten 
has] rookt. 

In verschillende onderzoeken is verband aangetoond 
tussen zelfdoding of pogingen tot zelfdoding en 
cannabisgebruik (Andreasson en Allebeck, 1990; 
Berman en Schwartz, 1990, p. 310; Downey, 
1990/1991). 

In tegenstelling tot de gangbare opinie komt 
verslaving aan softdrugs wel degelijk voor (Miller en 
Gold, 1989). Dwangmatig gebruik en psychische, 
sociale en zelfs fysieke afhankelijkheid komen voor. In 
het verlengde hiervan kunnen ontwenningsverschijn-
selen voorkomen die in het ergste geval vergelijkbaar 
zijn met het aflcicken van benzodiazepinen en 
hypnotica. In een vergelijkend onderzoek werd vastge-
steld, dat het afhankelijkheid producerend potentieel 
van cannabis zevenmaal groter is dan dat van alcohol 
(Nahas en Frick, 1986). Harddrugs scoren veertien 
maal hoger dan alcohol. Een cannabisverslaving kan 
autonoom worden vastgesteld via duidelijke criteria. 
Verslaafden aan softdrugs vertonen dezelfde gedrags-
kenmerken als verslaafden aan harddrugs, het 
zogenaamde junkie-syndroom. 

Gevolgen voor gedrag en otngeving 

Het zal duidelijk zijn, dat een of meerdere van de 
hierboven genoemde effecten consequenties kunnen 
hebben voor het gedrag van de gebruiker en zijn of 
haar omgeving (Johnson, 1988; Kleinman, 1988). 
Hierdoor kunnen de sociale positie en het toekomst-
perspectief veranderen. Door cannabisgebruik wordt 
het bewustzijn veranderd en daarmee de waarneming 
van jezelf en je omgeving. Als het gewone dagelijkse 
leven niet interessant genoeg is of wordt gevonden, 
kan het stoned of high zijn daar tijdelijk verandering 
in lijken te brengen. Dat kan meer of minder 
aangenaam uitvallen, veranderen doet het niets. 

Cannabis versterkt nogal eens de aanwezige 
stemmingen van de gebruiker. Mensen in problema-
tische situaties zouden het daarom beter niet kunnen 
gebruiken. Het tegendeel is echter het geval: Juist 
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mensen met problemen hebben belangstelling voor 
middelen als cannabis, hetzij om problemen te 
ontvluchten, hetzij om ervaringen op te roepen die 
men niet of te weinig heeft, hetzij als zelfmedicatie. 
Dat geldt ook voor minderheidsgroepen in achter-
standsituaties. De effecten en bijwerkingen zijn vaak 
ingrijpender dan bij mensen die sterk in hun 
(maatschappelijke) schoenen staan. 

Hoe meer iemand gaat leven in het wereldje van 
softdrugs, des te groter de kans op contact met andere 
druggebruikers en op criminaliteit, spijbelen, 
problemen op school, thuis of op het werk, verlies van 
positieve sociale contacten en afwijkend gedrag. De 
groei naar volwassenheid wordt belemmerd en levert 
een achterstand op met leeftijdgenoten. Wantrouwen 
tegenover andere, vooral niet-gebruikende, mensen 
neemt toe. Het probleemoplossend vermogen neemt 
af. 

Na verloop van tijd kunnen de effecten van gebruik 
leiden tot het zich terugtrekken in zichzelf, onverschil-
ligheid, achteruitgang van de geestelijke en lichame-
lijke gezondheid en contactgestoordheid (Haas en 
Hendin, 1987). Men kan steeds minder verdragen, 
gaat minder doen en gaat steeds kinderlijker denken. 
Veel gehoorde klachten in dit stadium zijn slape-
loosheid, onrust en depressie. Men gaat steeds meer 
beneden de eigen mogelijkheden functioneren, 
waardoor de maatschappelijke positie steeds slechter 
wordt en daarmee de toekomstperspectieven. 

Wetmatigheden 

Men kan vaststellen, dat er op grond van onderzoek 
statistisch gezien zulke regelmatige en harde samen-
hangen bekend zijn, dat deze het karakter van wetma-
tigheden vertonen. Veelal zullen deze wetmatigheden 
ook van toepassing zijn op harddrugs. 
— De beschikbaarheid van het middel bepaalt de 
hoeveelheid gebruik. 
— Hoe jonger men met gebruik begint, des te groter de 
kans op doorgaand gebruik, op gebruik van 
harddrugs, op schade aan lichaam of geest en op 
problemen in het algemeen. De leeftijdsgroep tot 
achttien jaar is het meest kwetsbaar. 
— Hoe groter de hoeveelheid en frequentie van het 
gebruik, des te groter het risico op schadelijke 
gevolgen. Frequentie van gebruik is significant meer 
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bepalend voor risico's op langere termijn dan de per 
keer ingenomen hoeveelheid. 
— Cannabisgebruikers en ex-cannabisgebruikers nemen 
significant meer tabak, medicijnen, alcohol en 
harddrugs tot zich dan personen die nooit cannabis 
hebben geconsumeerd. 
— Meer jongens/mannen dan meisjes/vrouwen 
gebruiken cannabis en vertonen gemiddeld zwaarder 
en meer dagelijks gebruik daarvan. 
— Personen die naar lichaam of geest kwetsbaar of 
ziek zijn lopen meer risico op schadelijke gevolgen. 
— Degenen die individueel en sociaal gezien het minst 
weerbaar zijn, zijn het meest ontvankelijk voor zowel 
de directe effecten van druggebruik als voor de 
indirecte effecten en randverschijnselen. 
— Waar softdrugs zijn, zijn harddrugs in de buurt (eon 
uit talloze voorbeelden: McAllister en Makkai, 1991). 

Een aantal factoren werkt stimulerend op het (gaan) 
gebruiken van softdrugs. Hiertoe behoren onder meer 
culturele of sociale acceptatie van cannabisgebruik in 
de omgeving, problemen in het gezin, een agressieve 
of opstandige persoonlijkheid, voorbeeldgedrag bij 
ouders, familie of vrienden, het behoren tot een 
kansarme groep zoals een etnische of culturele 
minderheid of randgroep en onderherkenning bij 
medici en andere hulpverleners. Voor personen met 
psychische problemen zijn cannabisprodukten 
eveneens extra risicovol. 

Met onderherkenning wordt bedoeld dat men 
vanuit de bestaande houding ten aanzien van 
softdrugs niet geleerd heeft om gevolgen van dat 
gebruik als zodanig vast te stellen. Dit verhindert 
tijdige en adequate interventie en voorlichting. Ook 
bij gebruikers zelf zullen door het gebruik gestimu-
leerde problemen niet worden toegeschreven aan de 
cannabis. 

Tot slot mag enige aandacht voor het risico van 
interacties met andere stoffen niet ontbreken. TI-IC 
interacteert met andere legale en illegale drugs c.q. 
medicijnen. Het verhoogt het verdovende effect van 
bewustzijnsverlagende middelen als alcohol, slaapmid-
delen en opiaten. Er treden complexe interacties op bij 
stimulantia als coffeine, nicotine, amfetaminen en 
cocaine, afhankelijk van dosering en tijdsinterval. 
Alcohol en marihuana versterken elkaars effecten. 
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Het softdrugbeleid in Nederland 

Het Nederlandse softdrugbeleid wordt gewoonlijk 
als onderdeel gezien van het totale drugbeleid, hetgeen 
formeel wel juist is maar niet de werkelijkheid dekt. 
Simpel gezegd versluieren de relatieve successen van 
het harddrugbeleid het grotendeels falen van het 
softdrugbeleid. Andersom geredeneerd profiteert het 
softdrugbeleid van de goodwill van het harddrug-
beleid. De twee gebieden zijn echter niet vergelijkbaar, 
maar totaal verschillend. 

Tot de successen van het harddrugbeleid, vooral 
behaald door de uitvoerende werkers in de laagdrem-
pelige sector, behoren het grote aantal harddrugver-
slaafden dat door de hulpverlening bereikt wordt, het 
relatief kleine aantal seropositieven in die populatie, 
het groeiend aantal stimuleringsactiviteiten voor 
arbeid en scholing en ander maatschappelijk herstel, 
het tegengaan van stigmatisering en discriminatie van 
verslaafden en het benadrukken van andere dan alleen 
maar justitiele bemiddeling. 

In tegenstelling tot de harddrugsector wordt slechts 
een minimaal deel van het aantal softdruggebruikers, 
inclusief de problematische, bereikt door de hulpver-
lening. Dat betekent bij voorbeeld dat zij vrijwel 
uitsluitend in een commerciele context verkeren, waar 
stimulering van de omzet primair is en uitwassen 
alleen dan worden bestreden als die de omzet belem-
meren. Informatie en voorlichting over risico's van 
middelen en leefstijl ontbreken; toezicht op 
gezondheid en functioneren eveneens. Stimulansen om 
maatschappelijk actief te worden mogen van de 
hennep-subcultuur ook niet worden verwacht. 

Gegevens over de mate van seropositiviteit in de 
populatie softdruggebruikers bestaan voorzover ik 
weet niet. Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat 
jonge cannabisgebruikers eerder en meer seksueel 
actief zijn, meer risico nemen met vrijen en ook meer 
risicopartners hebben, bij voorbeeld intraveneuze 
harddruggebruikers, dan niet-cannabisgebruikende 
leeftijdgenoten (Danz en Vogels, 1991). Anders dan 
voor harddruggebruikers bestaat voor softdrugge-
bruikers geen aparte aandacht voor preventie en 
voorlichting met betrekking tot Aids. 

Een fundamenteel verschil met de houding ten 
opzichte van harddrugs is dat gebruik van softdrugs 
niet als probleem of als een schadelijke gewoonte 
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wordt gezien. Dat geeft de consument het gevoel dat 
er niets aan de hand is. Bij harddrugs daarentegen is 
iedereen het erover eens dat zij niet wenselijk zijn. Een 
zekere mate van stigmatisering en justitiele educatie 
onderstreept de ongewenstheid en schadelijkheid en 
vormt aldus een maatschappelijke waarschuwing. In 
de wereld van het softdruggebruik zijn dat soort 
maatschappelijke signalen er wellicht te weinig. 
Overheid en maatschappelijk significante opinieleiders 
en functionarissen geven door hun feitelijke opstelling 
te kennen dat softdrugs niet schadelijk zijn, en 
verschaffen daarmee (aankomende) gebruikers een 
rechtvaardiging er zich onbelemmerd aan over te 
geven. Daarbij hoeven de gebruikers zich niets af te 
vragen en zullen zij geen verband leggen tussen 
softdruggebruik en daardoor opgeroepen problemen. 

Complicaties 

Uit een van de zeer schaarse wetenschappelijke 
onderzoeken naar de situatie in de hasj-coffeeshops 
kwam een aantal zaken duidelijk naar voren (Kuipers, 
1991). Volgens de gdnterviewde politiemensen zijn er 
in nogal wat gevallen harddrugs in omloop en komt 
heling van gestolen goederen veelvuldig voor. Naar de 
mening van het merendeel der geinterviewden heeft 
het gedogen van de coffeeshops niet bijgedragen tot 
een scheiding van de circuits van soft- en harddrugs 
en is het aantal huisdealers niet afgenomen door de 
opkomst van de coffeeshops, zodat het totaal aantal 
verkooppunten aanzienlijk is toegenomen. In wat 
mindere mate was er sprake van de aanwezigheid van 
vuurwapens en het veroorzaken van overlast voor de 
omgeving. 

Een andere complicerende factor in het geheel is de 
opkomst van de zogenaamde skunk: via genetische 
manipulatie opgefokte Nederlandse marihuana 
(nederwiet) met ongekend hoge THC-gehaltes (Den 
Elt en Stolwijk, 1992). Dit is een nieuwe risicofactor 
die zo belangrijk is dat bij voorbeeld het zeer 
deskundig te achten Lifeline-prevenneproject in 
Manchester skunk in een adem noemt met LSD in een 
brochure over de risico's van tripmiddelen (Lifeline, 
z.j.). De toename van cannabispsychoses, zoals onder 
meer zeer recent door Nederlandse psychiaters 
gemeld, heeft waarschijnlijk hiermee te maken. De 
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term softdrug mag in dit geval wel zeer misleidend 
genoemd worden. 

Een zwaar obstakel voor aanpassingen in het 
(soft)drugbeleid is de houding van de Nederlandse 
overheid zelf, overtuigd als deze is van haar successen. 
De haar ten dienste staande deskundigen leveren 
cijfermateriaal aan, dat deze successen op overtui-
gende wijze onderbouwt. Helaas is de wens nogal eens 
de vader van de gedachte. Het is jammer, dat de echte 
successen van het Nederlandse drugbeleid door dit 
soort wishful gegoochel in een verkeerd daglicht 
komen te staan. 

Belanghebbenden hanteren dezelfde gegevens, ter 
ondersteuning van hun positie. Gerritsen (1992) 
schrijft in dit verband het volgende: 'Maar toch: 
succes. Vooral in internationaal gezelschap laten 
beleidsambtenaren die bij het drugbeleid zijn 
betrokken zich dit allemaal graag aanleunen. Vaak 
zijn zij zelf de boodschapper van de goede tijding; en 
anders is er wel een kleine, van staatswege gesubsi-
dieerde coterie van wetenschappers die de Hollandse 
Aanpak van wetenschappelijke onderbouwing 
voorziet, haar elders verkondigt en dan vaak niet kan 
nalaten haar te prediken. Op internationale confe-
renties en belangrijke Europese en mondiale vergade-
ringen wordt van Nederlandse zijde graag hoog 
opgegeven over het eigen drugbeleid.' 

Vergeleken met het buitenland springt Nederland er 
dan ook vaak gunstig uit, in het bijzonder waar het de 
lage aantallen verslaafden betreft. Bij de genoemde 
cijfers zijn echter vraagtekens te zetten. 
Staatssecretaris Simons (1993) zegt, dat er 21.000 
verslaafden aan harddrugs zijn in Nederland, dat deze 
verslaving gestabiliseerd is en zelfs hier en daar 
afneemt. De werkelijkheid is anders. De beste 
schatting van het aantal heroineverslaafden alleen, is 
die uit het WVC-onderzoek van Driessen (1990; 
1992). Hij komt uit op tussen de 21.000 en 25.000 
heroineverslaafden met een gemiddelde van 23.000. 
Hierbij zijn niet opgeteld de verslaafden aan cocaine, 
amfetaminen of andere middelen. 

Bij de CAD's stonden in 1992 tweeduizend cocaine-
verslaafden ingeschreven. Dit is een fractie van het 
werkelijke aantal; cocaineverslaafden komen niet zo 
gauw naar de hulpverlening, bij voorbeeld omdat zij 
niets aan methadon hebben. Ook vindt veel cocaine-
gebruik plaats bij allochtone groepen die slecht 
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worden bereikt door de gevestigde hulpverlening. 
Hetzelfde geldt voor zwerfjongeren, asielzoekers en 
vluchtelingen, bij wie veel druggebruik voorkomt. Het 
aantal cocaineverslaafden kan voorzichtig worden 
geschat op zesduizend. Uit lokale onderzoeken is 
bekend dat er in Nederland regionale speed-scenes 
zijn, subpopulaties van amfetaminengebruikers. Een 
voorzichtige totaalschatting komt op drieduizend. 

Bij deze getallen dienen nog te worden opgeteld die 
van de polygebruikers zonder methadonbehoefte en 
andere bij de hulpverlening onbekende gebruikers. 
Alles bijeen genomen, kan het totaal aantal 
verslaafden aan harddrugs in Nederland worden 
geschat op tussen de 34.000 en 39.000. 

Uit het Jaarverslag 1991 van het Bureau van de 
geneeskundige inspectie nanisterie van Just itie blijkt 
dat zich onder de in 1991 binnengekomen gedeti-
neerden 1843 Rohypnolgebruikers bevonden. Gezien 
de uitwerkingen van dit `medicijn' kunnen zij het 
beste tot de groep harddrugsverslaafden worden 
gerekend. 

De veronderstelling dat het gebruik van harddrugs 
gestabiliseerd is, is niet echt bevestigd. De laatste tijd 
melden hulpverleningsinstellingen uit verschillende 
delen van het land eerder een toename van aanmel-
dingen. Uit de landelijke registratiecijfers van de 
CAD's over 1992 komt naar voren, dat het aantal 
ingeschreven druggebruikers bij de CAD's met zes 
procent is gestegen, de hulpvraag van cocaMege-
bruikers met vijftien procent en het aantal methadon-
clienten met vier procent. Rest nog de groeiende 
groep van vooral jonge druggebruikers die niet bij de 
hulpverlening bekend zijn. Zo mag vanuit de 
house/ecstacy-populatie een nieuwe groep verslaarden 
worden verwacht, gezien de ervaringen in Engeland en 
Belgie. 

Wat softdrugs betreft, bagatelliseert Simons de 
problemen. Hij beperkt zich tot de nieuwe aanmel-
dingen bij de CAD's. Deze instelling is echter slecht 
bekend bij en onaantrekkelijk voor jongeren. Van de 
honderdduizenden alcoholverslaafden staan er 24.000 
bij de CAD's ingeschreven. Volgens een deskundige 
schatting van de stichting Vrouwen en Medicijn-
gebruik telt Nederland 200.000 medicijnverslaafden. 
Hiervan staan er 833 bij de CAD's ingeschreven. Dat 
de rest geen problemen zou hebben, is onaannemelijk. 
Volgens Ladis is het aantal aanmeldingen van 
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softdruggebruikers bij de CAD's in de periode 
1986-1991 vervijfvoudigd. Dat is op zijn minst een 
duidelijke trend. Overal in den lande zijn vanuit de 
praktijk signalen te horen over toenemend en 
zwaarder softdruggebruik, vooral bij jongeren. 

Het is mijns inziens duidelijk, dat de Nederlandse 
overheid en opinieleiders zich vergist hebben bij hun 
standpuntbepaling ten aanzien van het softdrugpro-
bleem. Dit feit onder ogen zien is moeilijk, gezien de 
vele versluierende redenaties die men op het ogenblik 
opzet in Verslavings-Nederland. Deskundigen die zich 
onomwonden kritisch uitspreken over het softdrug-
beleid, worden misprijzend behandeld. Meestal 
worden zij `niet wetenschappelijk genoeg' genoemd. 

Beleidswijziging 

Er zijn voldoende redenen om het Nederlandse 
softdrugbeleid aan te passen aan de nieuwe gegevens 
en inzichten. Goede eigenschappen van dat beleid zijn: 
een gescheiden benadering van soft- en harddrugs, een 
laagdrempelige, invoelende hulpverlening, geen war on 
drugs, maar een genuanceerde benadering van de 
gebruiker en het drugsprobleem. 

Een slechte eigenschap is dat preventie en 
voorlichting gewoonlijk een onvoldoende informatie-
gehalte bevatten, dat is gebaseerd op achterhaalde 
ideologische vooronderstellingen zoals die in de 
inleiding hierboven omschreven staan. Het meeste 
voorlichtingsmateriaal is ondeugdelijk en er moet op 
korte termijn nieuw materiaal worden geproduceerd, 
gebaseerd op de recente bevindingen. Op grond 
daarvan zal een geleidelijke verandering in de attitude 
moeten worden bewerkstelligd zowel bij jongeren als 
bij ouders, leraren en verdere sociale omgeving en 
zeker ook bij de modale hulpverlening. 

Het aantal verkooppunten zal geleidelijk moeten 
afnemen, uitgaande van de bestaande niet zomaar 
terug te draaien situatie, indien mogelijk tot het punt 
van totale verdwijning. De bedrijfsvoering van de 
hasj-coffeeshops moet in niet-commerciele handen 
komen, bij voorbeeld gekoppeld aan straathoekwerk 
en door middel van social barkeepers met een lijntje 
naar de hulpverlening. Het voldoen aan dit soort 
voorwaarden zou bij voorbeeld kunnen worden 
ingebed in een gedogend vergunningenstelsel. In en 
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rond de coffeeshops kan preventie, voorlichting, 
signalering van problemen en verwijzing naar hulpver-
lening plaatsvinden. De wettelijk gezien dubbelhartige 
situatie van het gedogen omwille van een pragmatisch 
beleid is onontkoombaar, maar kan een zeer 
slagvaardig beleid opleveren. Van de nood kan een 
deugd worden gemaakt. 

De groothandelaren dienen als harde criminelen te 
worden bestreden, immers: beschikbaarheid bepaalt 
het gebruik. Een factor van belang in deze is de lobby 
van de handelaren, die wetenschappers en instituten 
voor alcohol en drugs inschakelen om hun visie te 
laten onderbouwen. Dit verschijnsel is zowel landelijk 
als mondiaal waar te nemen. Omdat het om uit 
illegale bron verkregen subsidies gaat, is geen litera-
tuurverwijzing mogelijk. Hoe dan ook kan felle tegen-
stand van de dealers verwacht worden. 

Zolang de hasj-coffeeshops worden gedoogd, dient 
de leeftijdsgrens te worden verhoogd naar minimaal 
achttien jaar, liever nog hoger, en deze moet 
nauwlettend worden bewaakt. Hoe ouder men begint 
met gebruiken, des te lager is het risico op toekom-
stige schade. Het verbod op harddrugs zal eveneens 
optimaal moeten worden nageleefd, eventueel met de 
sanctie van aangifte doen via het personeel. 

Trefwoorden van het beleid zijn ontmoediging, 
realistische informatieverstrekking, decommerciali-
sering, deskundigheidsbevordering. Verder zijn betere 
ingangen naar laagdrempelige hulpverlening van 
belang met accenten op items als maatschappelijk 
herstel en sociale vaardigheden. 

Controle op het THC-gehalte van cannabispro-
dukten zal nodig zijn, gezien de op onnatuurlijke 
wijze opgevoerde sterkte van met name Nederlandse 
hennepprodukten (nederwiet). Hiermee worden de 
toch al vage grenzen van het softe karakter 
doorbroken en is sprake van een potentieel zeer risico-
voile drug, met name voor de psychische gezondheid 
van gebruikers. Te sterke varianten dienen uit de 
markt genomen te worden en de teelt daarvan 
behoort te worden gestaakt. 

Legalisering 

In bepaalde opzichten parallel aan de softdrugsdis-
cussie was het onderwerp van de legalisering van 
drugs bij uitstek een ideologische kwestie, waarbij de 
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mate van progressiviteit werd afgemeten aan de mate 
waarin men Oar was. Inmiddels treedt er enige 
kentering op dankzij praktische ervaringen en overwe-
gingen. In dit korte bestek kan ik slechts enige 
overwegingen geven. 

De afwegingen die men maakt om het risico van een 
drug vast te stellen, worden ten diepste bepaald door 
persoonlijke motivaties voor leven en gedrag, gestuurd 
door waarden en normen. Het moderne overheids-
denken staat hier haaks op en laat zich hoofdzakelijk 
leiden door economische principes. Dit levert voor de 
burger vervreemding op van de meest fundamentele 
existentiele gevoelens en strevingen. Op haar beurt 
schept vervreemding een voedingsbodem voor drugge-
bruik. De primaire vraag dient dan ook te zijn of 
drugs gebruiken om fundamentele tekorten op te 
vullen menswaardig is. Druggebruik verhoogt op geen 
enkele wijze de wezenlijke kwaliteit van het leven, en 
is daarom onwenselijk. Er zijn ook praktische overwe-
gingen om legalisering af te wijzen. 

Het belangrijkste argument voor legalisering is de 
verwachte decriminalisering van de sector. Het is 
maar de vraag of dit een steekhoudend argument is. 
De echte criminelen zullen zich niet plotseling 
tevreden stellen met legaal werk, maar zullen zich 
gaan richten op andere illegale werkterreinen. De 
bestrijdingskosten verschuiven simpelweg naar een 
andere sector. De gelegenheidscriminelen, dat wil 
zeggen degenen die uitsluitend door druggebruik tot 
criminaliteit zijn gekomen, vormen een veel kleinere 
groep dan gewoonlijk wordt verondersteld. Veel 
druggebruikers vertoonden al crimineel gedrag 
voordat zij gingen gebruiken en zullen dat blijven 
doen bij het staken daarvan. Het is meer een leefstijl-
gewoonte (Grapendaal, Leuw e.a., 1991). 

De `spanningscriminaliteie, dat wil zeggen jets doen, 
bij voorbeeld drugs gebruiken, omdat het verboden is, 
verdwijnt niet bij legalisering, maar verschuift naar 
een andere illegale sector. Omdat beschikbaarheid het 
gebruik en, onlosmakelijk daarmee verbonden, het 
misbruik bepaalt, zal legalisering een toename van 
beide te zien geven. Als men weet hoeveel schade door 
alcohol- en tabakgebruik aan personen en maat-
schappij wordt toegebracht, is het bijzonder onlogisch 
om het aantal legale schadelijke stoffen nog eens te 
gaan vergroten. 

Legalisering lost niets op wat betreft de oorzaken 
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van druggebruik. Dit geldt met name voor problema-
tische en daardoor beinvloedbare personen. 
Integendeel, door deze maatschappelijke goedkeuring 
zal er niet meer worden nagedacht over de redenen 
van het gebruik van schadelijke psychotrope stoffen. 
Terwij1 het illegaal zijn van een stof een maatschappe-
lijke waarschuwing inhoudt en reden tot bezinning 
kan zijn, is legalisering een reden te meer om oplos-
singen in de verkeerde richting te blijven zoeken. 

Samenvatting en aanbevelingen 

Recent is in Nederland een tweede brede 
maatschappelijke discussie aan het groeien rondom de 
risico's van de cannabisprodukten hasjiesj en 
marihuana (Van Es, 1991; Van der Heijden, 1992; 
Janssen, 1991; Minjon, 1993; Olmer, 1992). Daar zijn 
verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Zowel 
meer onderzoek als meer ervaring met het gebruik en 
de hulpverlening daarbij geven aanleiding om kriti-
scher naar hasj en marihuana te kijken. Nederland 
bevindt zich in een overgangsperiode naar een realisti-
scher standpunt. 

Er zijn veel mogelijke schadelijke gevolgen van 
cannabisgebruik vastgesteld, zowel fysiek als 
psychisch als sociaal. Er kunnen structurele factoren 
worden onderkend die van invloed zijn op het gaan 
gebruiken en de gevolgen daarvan. 

Het Nederlandse softdrugbeleid is achterhaald door 
de werkelijkheid, ondanks wishful thinking. De 
scheiding tussen de sectoren soft- en harddrugs is 
enerzijds veel groter dan de overheid denkt en ander-
zijds veel kleiner. Groter in de zin dat de softdrug-
sector niet deelt in het succes van de harddrugsector, 
maar zelfs grotendeels mislukt kan worden genoemd. 
Kleiner in de zin dat er in de softdrugsector veel meer 
overloop in handel en gebruik van harddrugs blijkt te 
zijn dan werd aangenomen. 

De officiele cijfers over de aantallen drugverslaafden 
in Nederland zijn een te optimistische interpretatie 
van de gegevens. Legalisering van (soft)drugs lijkt 
eerder de drugsproblematiek te verzwaren dan bij te 
dragen tot het oplossen daarvan. Er dient een nieuw 
ontmoedigend beleid te worden gevoerd op grond van 
de volgende activiteiten: 
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— nieuwe, de werkelijkheid dekkende preventie en 
voorlichting; 
— het stimuleren van een verandering in opvattingen 
over cannabisgebruik; 
— een daling van het aantal verkooppunten en decom-
mercialisering daarvan; 
- aanknopingspunten met laagdrempelige hulpver-
lening; 
— de handel dient bestreden te worden; 
— er moet scherper worden toegezien op leeftijd en 
overlap met harddrugs; 
— de hulpverlening, ook de medische, moet worden 
geschoold in de nieuwe opvattingen aan de hand van 
de nieuwe informatie. 
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Hasj-coffeeshops als 

experiment 

dr. A.C.M. Jansen* 

Hasj-coffeeshops zijn een merkwaardig cultureel, 
economisch en maatschappelijk experiment. In deze 
publieksruimtes worden `verboden goederen' 
verhandeld en geconsumeerd. Dit experiment, dat in 
Nederland nu ongeveer twintig jaar aan de gang is, 
wordt gedragen door de vragers en aanbieders van 
cannabis en wordt verder mogelijk gemaakt door de 
opvatting dat de bestrijding van het `verboden goed' 
weinig zinvol is, of zelfs principieel aanvechtbaar (zie 
bij voorbeeld Husack, 1992). Deze mensen menen, 
met andere woorden, dat in het begin van deze eeuw, 
toen cannabis in Nederland tot `verboden goed' werd 
verklaard, een historische vergissing werd begaan. 

Het blijkt dat zo'n historische vergissing niet in een 
paar jaar ongedaan kan worden gemaakt, ook al kan 
het 'Nederlandse verschijnsel `hasj-coffeeshop' — uniek 
in de wereld — worden gezien als een van de meest 
effectieve vormen om het `nieuwe' roesmiddel te 
integreren in een cultuur. In de westerse wereld is wel 
geprobeerd om 'het' drugsprobleem via cannabis te 
verminderen. In enkele landen, zoals de Verenigde 
Staten, Spanje en Denemarken, werd de wet 
veranderd en werd cannabis voor een klein deel 
gedecriminaliseerd. In die landen ontstonden echter 
geen `hasj-coffeeshops'; in Nederland we!. Vooral de 
laatste tijd wordt in kranten en tijdschriften veel 
aandacht besteed aan `hasj-coffeeshops' als probleem. 
Opmerkelijk is daarbij echter dat het `verboden goed' 
zelf nauwelijks meer ter discussie staat. Uit de krante-
knipsels blijkt dat de moeilijkheden van meer pragma-
tische aard zijn. Overlast voor de omgeving van 
coffeeshops, de aanzuigende werking van coffeeshops 

* De auteur is als hoofddocent en onderzoeker verbonden 
aan het Economisch-Geografisch Instituut van de faculteit 
der Economische Wetenschappen en Econometric van de 
Universiteit van Amsterdam. 
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voor problematische drugsgebruikers en handel in of 
gebruik van zogenaamde `harddrugs' in hasj-
coffeeshops lijken tot een strenger coffeeshopbeleid te 
moeten leiden dan tot op heden gevoerd werd. 

Met een verwijzing naar de gewijzigde Opiumwet 
van 1976 is er uiteraard ook een principieel probleem. 
Hasj-coffeeshops hebben de winstgevendheid van 
cannabis als economisch draagvlak. Daarvoor is het 
bezit van dertig gram te enen male onvoldoende. Dat 
betekent dat veel van de ongeveer 1.500 hasj-
coffeeshops in Nederland voortdurend in conflict zijn 
met de Opiumwet. Is daarmee niet de tijd aange-
broken om de consequenties te trekken, in de vorm 
van een nieuwe wijziging van de Opiumwet? Wordt 
het geen tijd om het experiment `hasj-coffeeshop' 
wettelijk naar behoren te regelen? 

In dit artikel zal ik, alvorens die vragen te beant-
woorden, enkele opmerkingen maken over de `hasj-
coffeeshop' in Nederland als een economisch, 
maatschappelijk en cultureel experiment. De evaluatie 
van dat experiment valt positief uit. Ik stel me daarbij 
op het standpunt dat strafrechtelijke bestrijding van 
het betreffende `verboden goed' weinig zinvol is en dat 
een (verdere) integratie van cannabis in de 
Nederlandse samenleving de enig reele beleidsoptie 
vormt. 

De hasj-coffeeshop als een kwestie van `plaats' 

Er wordt nogal eens vergeten dat het zogenoemde 
pragmatische Nederlandse drugbeleid is geInspireerd 
en zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen door plaatse-
lijke omstandigheden. Het is dus minder juist om het 
ontstaan van hasj-coffeeshops in het verlengde te zien 
van de wijziging van de Opiumwet van 1976. In 
Amsterdam bestonden er voor 1976 ook al hasj-
coffeeshops, zij het dan dat die, onder invloed van 
politie-ingrijpen, veelal geen lang leven beschoren 
waren. Na 1976 namen de pogingen om hasj-
coffeeshops te vestigen sterk toe, evenals de arrestaties 
naar aanleiding daarvan (Jansen, 1989, pp. 36-44). 

Eerst vanaf 1980 werd duidelijk dat de verhandeling 
van cannabis in publieksruimtes, althans in 
Amsterdam, een betrekkelijk lage vervolgingsprioriteit 
had, mits werd voldaan aan bepaalde voorwaarden. 
Een van die voorwaarden verwees naar het 
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`gescheiden-markten'-beleid voor `soft-' en 
ffiarddrugs'. DeeIs was die beleidswijziging ook geffi-
spireerd op de praktijken van de hasj-coffeeshops van 
het eerste uur. Al in de eerste helft van de jaren 
zeventig waren er `softdrugsdealers' die hun huisregels 
als volgt afficheerden: 'No harddrugs, no stolen 
goods, no violence. In case of violation of these rules, 
the police will be called immediately.' (In de jaren 
zeventig vormden 'drugs' in Amsterdam een nogal 
cosmopolitische aangelegenheid.) Deze detailhande-
laren in `verboden goederen' trachtten toen al het 
drugsgebruik op ffiun' lokatie in goede banen te 
leiden. Het principieel afzien van de handel in 
ffiarddrugs' was niet zelden gebaseerd op de ellende 
die zij zelf hadden ervaren of die zij zagen hi] hun 
subculturele vrienden. 

Het belang van plaatselijke omstandigheden blijkt 
eens te meer hieruit dat de beleidswijziging in 1980 
voortvloeide uit het `driehoeksoverleg' tussen het 
openbaar ministerie, de burgemeester en het hoofd 
van politie. Vooral in de grote steden zorgde 'de' 
drugsproblematiek in die jaren voor een te grote 
belasting van het justitieel apparaat, zodat er vervol-
gingsprioriteiten moesten worden gesteld. Dat de 
betreffende problematiek zich juist in grote steden 
voordeed en dat daarom daar, onder druk van de 
omstandigheden, de eerste hasj-coffeeshops werden 
getolereerd, mag geen verwondering wekken. Het 
grootstedelijke kader vormt haast traditioneel een 
'incubatiemilieu' voor economische, culturele en 
maatschappelijke experimenten (Jacobs, 1961; Jansen, 
I993b). 

In de jaren tachtig zagen wij, als gevolg van de 
beleidswijziging 	grote steden), een sterke groei van 
het aantal hasj-coffeeshops. Dat ging gepaard met 
politie-optreden — en zeker niet alleen wanneer de 
strikte voorwaarden werden overtreden die de 
overheid stelde aan het `tolereren' van hasj-
coffeeshops. In de loop van de jaren tachtig werden 
dan ook door veel coffeeshop-eigenaren bij de 
overheid klachten gedeponeerd vanwege ongeoorloofd 
politie-optreden. Vaak ging het om de interpretatie 
van de voorwaarden welke door de overheden aan het 
verschijnsel 'hasj-coffeeshop' werden gesteld. 

Het verbod op ffiarddrugs' liet geen ruimte voor 
interpretatie, maar er bestond bij voorbeeld grote 
onduidelijkheid over de interpretatie van de '30-grams 
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regel' uit de Opiumwet. Betrof die hoeveelheid het 
maximum van een transactie of van de voorraad? 
Trouwens, wat betekende de `betrekkelijk lage opspo-
ringsprioriteit' wanneer wel werd voldaan aan de door 
de overheid gestelde voorwaarden? Wat moest worden 
beschouwd als `affichering' van cannabis? In de 
Amsterdamse praktijk van de jaren tachtig bleek dat, 
bij welke klacht dan ook, de volledige voorraad 
cannabis van een coffeeshop in beslag kon worden 
genomen, onder verwijzing naar de Opiumwet. 

Soms werd duidelijkheid verschaft; zoals in een brief 
van de gemeentepolitie van Amsterdam aan 'diverse 
coffeeshops en andere horeca-inrichtingen, waarvan 
het bekend is, dan wel wordt vermoed dat daar soft-
drugs kunnen worden gebruikt en gekocht'. In deze 
brief werd een onderdeel van de betreffende 
voorwaarden gespecificeerd: 'Met afficherend optreden 
wordt bedoeld iedere publieke activiteit die dient om 
de aandacht op de verkoop van soft-drugs te vestigen, 
dan wel deze te bevorderen (bijvoorbeeld logo's, 
stickers, prijslijsten e.d.)' (Jansen, 1989, P.  41). Dat 
deze specificatie van de voorwaarden serieus werd 
genomen, bleek: van de ene dag op de andere 
verdwenen in Amsterdam de afbeeldingen van het 
marihuanablad van de gevels van coffeeshops. Zelfs 
namen werden veranderd: coffeeshop High-Noon werd 
The Noon; coffeeshop High Times veranderde in Easy 
Times. 

Naderhand vonden coffeeshop-eigenaren mogelijk-
heden om de aandacht op hun nering te vestigen 
zonder dat dit politieoptreden tot gevolg had. Er 
kunnen Amsterdamse verhalen worden verteld 
waaruit blijkt dat ook in andere opzichten werd 
getracht uit te vinden hoe de door de overheid 
gestelde voorwaarden moesten worden geinterpre-
teerd. Het heeft geenszins geleid tot een klip-en-klare 
situatie, voor de coffeeshopeigenaren noch voor 
beleidsuitvoerders. 

In Amsterdam werd in de jaren negentig het 
zogenaamde AHOJ-beleid gentroduceerd. AHOJ 
staat voor: geen Affichering, geen Harddrugs, geen 
Overlast en geen Jeugdigen beneden de 18 jaar. Op 
het eerste gezicht heeft dit de onduidelijkheid 
vergroot. Niets is immers zo multi-interpretabel als 
`overlast'. Tegelijkertijd vormt dit beleid een nieuwe 
stap op weg naar de maatschappelijke integratie van 
cannabis. Het strenger aanpakken van overlast geldt 
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namelijk niet alleen hasj-coffeeshops, maar horeca-
ondernemingen in het algemeen. Eens te meer wordt 
daarbij duidelijk dat plaatselijke omstandigheden en 
normen van plaatskwaliteit, het pragmatische 
Nederlandse drugbeleid inspireren. 

De geografische spreiding van hasj-coffeeshops 

In de loop der tijd is het aantal hasj-coffeeshops in 
Nederland explosief toegenomen van enkele tientallen 
in het begin van de jaren tachtig tot ongeveer vijftien-
honderd (Kuipers, 1991). Er zijn echter geen aanwij-
zingen dat het gebruik van hasjiesj en marihuana in 
die periode explosief is toegenomen. De prevalentie-
cijfers wijzen eerder op een betrekkelijk stabiele 
ontwikkeling van het, internationaal gezien, betrek- 
kelijk lage gebruik van cannabis. Het toegenomen 
aantal coffeeshops lijkt dus voornamelijk voor 
rekening te komen van het groeiend belang van hasj- 
coffeeshops in het totale detailhandelsvolume van 
cannabis in Nederland. 

Ook het geschatte aantal hasj-coffeeshops lijkt 
nauwelijks aanleiding te hoeven geven tot veront-
rusting als men bedenkt dat het aantal cafés in 
Nederland ongeveer 15.000 bedraagt (Van Eck en Van 
der Sluys, 1988). Gezien de prevalentiecijfers van 
alcohol en cannabis kan men zelfs tot het oordeel 
komen dat het totale aantal coffeeshops in Nederland 
nog jets aan de lage kant is. 

Dat alles neemt echter niet weg dat in de laatste 
paar jaren de hasj-coffeeshop als verschijnsel steeds 
meer in het nieuws is gekomen, en zeker niet in 
gunstige zin. Daarvan legt Soft Secrets (1990, 1991, 
1992, 1993), een knipselkrant met berichten over 
cannabis in Nederlandse kranten en tijdschriften, 
getuigenis af. Bestudering van die berichtgeving in de 
afgelopen paar jaren laat zien dat er in Nederland 
steeds meer wordt geschreven over cannabis. Tussen 
juni 1990 en juni 1991 telde Soft Secrets 413 pagina's. 
De twaalfmaandelijkse periode daaropvolgend telde 
het blad 727 pagina's, terwijI men in de meest recente 
periode meer dan 800 pagina's nodig heeft gehad. 
Daarbij gaat het niet alleen over hasj-coffeeshops, 
maar ook over het verschijnsel dat steeds belangrijker 
wordt: de teelt van nederwiet. 

Wanneer men zich beperkt tot de berichtgeving over 
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Figuur 1: Hasj-coffeeshops in het nieuws 

(a) juni 1990 t/m mei 1991 

(b) juni 1991 t/m mei 1992 

(c) juni 1992 t/m mei 1993 
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coffeeshops, blijkt dat ook daarvoor een toenemende 
journalistieke belangstelling bestaat. Voor figuur 
waarin de berichtgeving over hasj-coffeeshops wordt 
samengevat, werden echter geen pagina's geteld, doch 
werd het aantal plaatsen beschouwd waarop de 
berichtgeving van toepassing was. Dan blijkt dat, in 
de loop van de beschouwde periode, het aantal 
plaatsen in Nederland dat in het geding is, is 
verdubbeld: van 25 tot meer dan 50. Het interessante 
daarbij is dat in de loop der tijd steeds kleinere 
plaatsen in de krant komen. In figuur la treffen we 
slechts acht nederzettingen aan met een inwonertal 
beneden de 50.000. In figuur lc echter vertegenwoor-
digen die plaatsen bijna de helft van de reportages. 
Aan de hand van de berichtgeving kan worden gesug-
gereerd dat het verschijnsel hasj-coffeeshop zich aan 
het verspreiden is over Nederland en dat dit (min of 
meer) gebeurt langs de lijnen van de hierarchie van 
nederzettingen, gemeten naar het aantal inwoners (zie 
ook Jansen, 1992). 

Voor Nederland als geheel is het gerechtvaardigd 
om te spreken van een door de tijd heen langzaam 
veranderende status van cannabis: van een gevaarlijk 
uitheems roesmiddel naar een min of meer geaccep-
teerd genotmiddel (Harten en Meyer, 1990). Wie de 
berichtgeving over (pogingen tot oprichting van) hasj-
coffeeshops in de wat kleinere plaatsen leest, komt 
dan wellicht een beetje te gemakkelijk tot de conclusie 
dat daar sprake is van achterhoedegevechten. Wat de 
discussies betreft zijn er parallellen te vinden met die 
welke zo'n vijftien jaar geleden plaatsvonden in 
Amsterdam. Maar niet alleen de kleinere plaatsen 
zorgen voor de groei van het aantal pagina's in de 
jaargangen van Soft Secrets; ook in steden waar al 
lang hasj-coffeeshops bestaan, lijken zich meer 
moeilijkheden voor te doen dan vroeger. 

Er zijn ook grote gemeenten die gedurende de 
gehele periode waarover Soft Secrets documenteert in 
het nieuws zijn en die dus drie keer voorkomen in 
figuur I. Maar het is opmerkelijk dat de grote steden 
uit de Randstad in dat lijstje ontbreken, terwij1 toch 
daar tenminste de helft van het totaal aantal hasj-
coffeeshops te vinden is. We moeten de betreffende 
grote gemeenten zoeken 'in de provincie'. Het zijn 
Groningen, Zwolle, Almelo, Enschede, Arnhem, 
Zaandam, Leiden, Terneuzen, Roosendaal, Bergen op 
Zoom, Kerkrade en Venlo. Daar is geenszins sprake 
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van een achterhoedegevecht, maar houden de hasj-
coffeeshops zich blijkbaar `voortdurend' niet aan 'de' 
regels. In de meeste van die steden wordt bovendien 
gesteld dat er inmiddels teveel coffeeshops zijn 
gekomen en dat dat aantal dient te worden terugge-
drongen. Men denkt, met andere woorden, dat 
daardoor de overlast kan worden teruggedrongen die 
met de aantallen coffeeshops gepaard gaat. 

Vormen deze beleidsmaatregelen een adequaat 
antwoord op de problematiek die het verschijnsel 
`hasj-coffeeshop' met zich meebrengt? Bezien we 
nogmaals de plaatsen die `voortdurend' in het nieuws 
zijn met betrekking tot hasj-coffeeshops, dan blijkt 
dat het vooral plaatsen betreft met een belangrijke 
`centrumfunctie' voor het omliggende platteland. Daar 
zou de overlast niet zozeer moeten worden bestreden 
door de `kunstmatige' beperking van het aantal 
coffeeshops, maar het aantal coffeeshops (en daardoor 
de overlast) kunnen verminderen naarmate de 
geografische diffusie van het verschijnsel hasj-
coffeeshop verdergaat; wanneer er, met andere 
woorden, ook coffeeshops komen in de kleinere 
plaatsen. 

Sommige van de genoemde plaatsen ontlenen hun 
`centrumfunctie' niet zozeer, of niet alleen, aan het 
omliggende platteland, maar ook aan het buitenland. 
(Deze plaatsen worden trouwens vaak gekenmerkt 
door een `oververtegenwoordiging' van winkels, in die 
zin, dat hun aantal niet kan worden verklaard met een 
verwijzing naar de `normale' streekfunctie van die 
steden. De distributiestructuur van grensplaatsen 
vertoont andere eigenaardigheden; het is bij voorbeeld 
in Venlo niet ongewoon dat een groenteman 25 
kilogram Zwiebel als een koopje afficheert.) De 
centrumfunctie van hasj-coffeeshops in grensplaatsen 
veroorzaakt niet alleen overlast op grond van de grote 
concentratie, maar ook op basis van de buitenlandse 
klandizie. In 'het' buitenland heerst een drugbeleid 
waarin het `gescheiden-markten'-beleid (tussen 
`softdrugs' en `harddrugs') geen, of een veel minder 
sterke rol speelt. Dat heeft consequenties voor de 
klandizie. Inzake cannabis gedragen buitenlanders 
zich vaak veel minder `normaar dan Nederlanders 
(Jansen, 1989, pp.13, 140-141, 153-159). Dat betekent 
dat een deel van de overlast onuitroeibaar is, immers 
het directe gevolg is van het verschillende drugbeleid 
aan beide zijden van de grens. Het coffeeshopbeleid 
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zou overigens gebaat zijn bij een erkenning van de 
onvermijdelijke centrumfunctie van die plaatsen, ook 
voor het buitenland. 

Het Nederlandse cannabisbeleid heeft vanaf het 
begin een plaatselijk sterk varierend karakter gehad. 
Uit het voorafgaande kan worden geconcludeerd dat 
het naar plaats en tijd gedifferentieerde cannabisbeleid 
in niet geringe mate heeft bijgedragen aan een tot op 
heden betrekkelijk succesvolle en probleemloze 
integratie van cannabis in de Nederlandse cultuur. 
Feitelijk wordt daarmee hetzelfde beweerd als Rater 
(1991) doet 'in abstracto', als hij wijst op het belang 
van een maatschappelijke consensus voor een 
succcesvol drugbeleid. De kranteberichten in Soft 

Secrets laten zien dat er in Nederland plaatsen zijn 
(meestal betreft het wijken of stadsdelen) waar die 
maatschappelijke consensus op zijn zachtst gezegd 
onder druk staat. 

Het gedogen van overlast ondergraaft de consensus 
en daarmee een voortzetting van het succesvolle 
cannabisbeleid. Bij de bestrijding van overlast zal men 
zich echter bij voorkeur moeten beperken tot de 
beleidsinstrumenten die doorgaans worden gehanteerd 
bij overlast van horeca-gelegenheden (bestemmings-
plannen, leefmilieu-verordeningen). De krantebe-
richten tonen aan dat dit tang niet altijd het geval is. 
Heel vaak wordt bij voorbeeld bij overlast de gehele 
cannabisvoorraad van de betrokken coffeeshop in 
beslag genomen. Soms is er zelfs geen enkele 
aanleiding voor zulke praktijken en moet worden 
verondersteld dat ze onderdeel vormen van een beleid 
om het aantal coffeeshops te beperken (Soft Secrets, 

1990, 1991, 1992, 1993; de meeste van die gevallen 
komen overigens niet in de krant). Voorstellen tot een 
drastische beperking van het aantal coffeeshops in een 
bepaalde plaats brengt het risico met zich mee dat het 
middel erger is dan de kwaal, omdat daarmee de 
handel in cannabis niet wordt bestreden maar 
verplaatst, of omdat er andere, minder controleerbare 
handelsvormen voor in de plaats komen. Dat risico 
kan ook worden beargumenteerd door de hasj-
coffeeshop in een economisch perspectief te plaatsen. 
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Hasj-coffeeshops als economisch experiment 

De economie van de cannabissector vormt een 
afgeleide van het gevoerde beleid. Onder andere komt 
dit tot uitdrukking in de prijs. Vergeleken met 'het' 
buitenland, zijn de detailhandelsprijzen voor cannabis 
in Nederland zeer laag. Hasj-coffeeshops vertegen-
woordigen een zichtbaar aanbod en dat maakt het 
gemakkelijker om ondernemer te zijn in de cannabis-
sector. Ze vergemakkelijken ook de toelevering en 
bevorderen de concurrentie in de tussenhandel. (De 
winstmarges in de tussenhandel zijn dan ook vaak 
extreem laag.) De detailhandelsmarges zijn echter zeer 
fors. Mogelijkerwijze vormt de betrekkelijk onover-
zichtelijke markt van cannabis hiervoor een 
verklaring. Prijsconcurrentie is in de `verboden 
goederen'-sector nu eenmaal niet de meest gangbare 
vorm van concurrentie; ook al is de status van 
`verboden goed' van cannabis in de loop der tijd wat 
verwaterd, toch vormt het verbod om te `afficheren' 
daarvoor een belemmering (Jansen, 1989, pp. 59-72). 

Bij de verklaring van de hoge marges in de detail-
handel kan wellicht ook worden verwezen naar de 
omstandigheid dat cannabis wordt aangeboden in een 
openbaar lokaal. Daar zijn hoge winstmarges 
normaal. In tegenstelling echter tot bij voorbeeld het 
café en de gewone coffeeshop, wordt de omzet van 
veel hasj-coffeeshops voor een belangrijk deel bepaald 
door `haalklanten'. (Daar staat tegenover dat men in 
geen enkele hasj-coffeeshop zal protesteren als in de 
betreffende publieksruimte elders gekochte `goederen' 
worden geconsumeerd; zulks in tegenstelling tot 
cafés.) `Haalklanten' betalen dus als het ware teveel 
voor het produkt, vanwege de afwezigheid van, of 
vanwege de onbekendheid met, andere detailhandels-
vormen waar met lagere winstmarges wordt gewerkt. . 
Dat die alternatieve detailhandelsvormen bestaan, is 
zonneklaar. Zelfs in grote steden, waar het 
verschijnsel `hasj-coffeeshop' het best tot ontwikkeling 
is gekomen. Met name grootverbruikers zoeken of 
creeren een aanbod met lagere prijzen. De thuishandel 
is daarbij een van de mogelijkheden. 

Dat de stormachtige groei van het aantal coffee-
shops dus (vermoedelijk) vrijwel uitsluitend ten koste 
is gegaan van de minder zichtbare detailhandels-
vormen, betekent niet dat deze trend onomkeerbaar 
is. In de toekomst is een andere verhouding tussen de 
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`zichtbare' en `niet-zichtbare' detailhandel in cannabis 
zeker niet ondenkbaar. Plaatselijke beleidsplannen die 
`sterfhuisconstructies' bevatten, zouden daartoe 
kunnen bijdragen. Het blijkt dat weinig coffeeshop-
nota's de verleiding wat dat betreft hebben kunnen 
weerstaan (Soft Secrets, 1990, 1991, 1992, 1993). 

Ook de spectaculaire ontwikkeling van de produktie 
van nederwiet, die in zijn algemeenheid heeft gezorgd 
voor radicaal andere verhoudingen in de cannabis-
sector, kan bijdragen tot het weer belangrijker worden 
van de `niet-zichtbare' detailhandel in canabis. Elders 
(Jansen, 1993) heb ik getracht aannemelijk te maken 
dat in een tijdsbestek van minder dan tien jaar 
ongeveer de helft van de totale detailhandelsomzet 
wordt verzorgd door het binnenlandse produkt. De 
afltankelijkheid van de hasj-coffeeshops van al dan 
niet grootschalige import is daarmee aanzienlijk 
verminderd. De detailhandelsprijzen van Nederlandse 
cannabis liggen doorgaans aanzienlijk hoger dan die 
van de uitheemse varianten. Dat nederwiet desalniet-
temin de helft van de Nederlandse detailhandelsmarkt 
heeft kunnen veroveren, zegt voldoende over de 
gewildheid van het produkt. 

Opmerkelijk is bovendien dat de produktiestructuur 
van de Nederlandse marihuanasector als uiterst klein-
schalig moet worden aangemerkt. Uit onderzoek 
wordt tenminste aannemelijk dat het overgrote deel 
van de nederwiet-producenten minder dan tien kilo 
marihuana per jaar kweekt. Het ontstaan van winkels 
voor `gespecialiseerde tuindersbenodigdheden' in alle 
delen van Nederland heeft ook `zelfvoorziening' tot 
gevolg gehad, waarvan de aantrekkelijkheid moeilijk 
kan worden overschat. Het is een groeisegment in 
optima forma. Reeds nu daalt de omzet van sommige 
coffeeshops in het najaar gevoelig als gevolg van de 
oogst van `buitenwief. 

Niet alleen het ontstaan van hasj-coffeeshops, maar 
ook de merkwaardige structuur van de marihuana-
sector verwijst naar het gevoerde cannabisbeleid. De 
`verborgen' kleinschaligheid van de produktie vormt 
een directe afgeleide van de status van cannabis als 
`verboden goed'. De lage opsporingsprioriteit zorgde 
voor een breed recruteringsveld van `ondernemer-
schap' uit vrijwel alle lagen van de bevolking. Door 
het in Nederland gevoerde beleid kon dus een relatief 
criminaliteitsvrije economische sector ontstaan, die 
`verboden goederen' produceert. 
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Zelfs als men uitgaat van een ongewijzigd beleid, is 
het uiterst moeilijk om een idee te krijgen van de 
toekomst. Daarvoor zijn de ontwikkelingen in de 
cannabissector te opzienbarend; er is eerder sprake 
van trendbreuken dan van trends. Zo is het in het 
geheel niet duidelijk of en, zo ja, in hoeverre, de 
kleine nederwiet-producenten via een directe afzet aan 
consumenten, door lagere prijzen de economische 
basis van coffeeshops zullen ondergraven. Niemand 
weet of en, zo ja, in welke mate het aantal coffeeshops 
dat uitsluitend produkten van Nederlandse bodem 
aanbiedt, zal toenemen. (De variatie van soorten 
`nederwiet' doet in deze coffeeshops vaak niet onder 
voor die in coffeeshops met een buitenlands aanbod.) 
Hetzelfde kan worden opgemerkt ten aanzien van het 
aantal `volkstuinders': kwekers die door middel van 
`buitenteele of `binnenteele zelfvoorziening op het 
oog hebben. Niemand weet jets over de prijsvorming 
van cannabis in de toekomst, over de consequenties 
van een forse prijsverandering of over de toekomst 
van het cannabisbeleid in 'het buitenland', terwijl 
vaststaat dat een eventuele verandering van dat drugs- 
beleid grote gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling 
van de Nederlandse cannabissector. 

Los van deze onzekerheden over de toekomst, lijken 
de recente ontwikkelingen van de economische 
structuur van de sector (als min of meer onbedoeld 
effect van het tot nu toe gevoerde cannabisbeleid) 
geen aanleiding te vormen voor een fundamentele 
wijziging van dat beleid. 

Hasj-coffeeshops als cultureel experiment 

De Utrechtse socioloog Jansen (1976) heeft een 
dissertatie geschreven over de plaats van het café door 
de geschiedenis heen. Hij laat daarbij zien dat deze 
publieksruimte belangrijk is in maatschappelijk 
opzicht, ondanks het feit dat zij vaak haarden 
vormden van politieke onrust. De documentatie in 
Soft Secrets doet vermoeden dat wat dat betreft de 
hasj-coffeeshops aan de kroegen kunnen worden 
toegevoegd. 

Cannabis verschilt van alcohol, zowel wat betreft 
psychotrope werking als legale status. Belangrijker is 
de constatering dat beide worden verhandeld in in 
beginsel voor iedereen toegankelijke openbare lokalen. 
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Het gebruik van psychotrope stoffen, legaal of illegaal, 
is vaak een sociale activiteit. Dat geldt ook voor de 
zogenaamde `harddrugs' (Grund, 1993). Bij een extreme 
bestrijding van het gebruik van illegale psychotrope 
stoffen gaat het sociale karakter van drugsgebruik niet 
verloren, maar krijgt het noodzakelijkerwijze een 
besloten, `geheime, subculturele dimensie. 

De fascinerende uitkomst van het Nederlandse 
cannabisbeleid bestaat daarin dat, met het ontstaan 
van de hasj-coffeeshop, een in beginsel voor iedereen 
toegankelijke publieksruimte werd ontwikkeld, waar 
de subculturele dimensie van het sociale gebruik van 
de betreffende psychotrope stof in de loop der tijd 
langzaam is geerodeerd. Die erosie van de subcul-
turele dimensie was door de tijd been zichtbaar in 
Amsterdamse coffeeshops, zowel wat betreft de veran-
deringen in de inrichting en outillage van de 
coffeeshop als met betrekking tot de wijze waarop 
cannabis werd gebruikt (Jansen, 1989, pp. 70-73; 
pp. 140-141). 

Veel hasj-coffeeshops in het centrum van 
Amsterdam zijn nauwelijks meer te onderscheiden van 
een `gewonel coffeeshop. Meer dan een derde deel van 
de hasj-coffeeshops in de binnenstad exploiteert een 
terras. Het illustreert niet alleen de openbaarheid van 
de gelegenheid, maar zorgt er ook voor dat het 
openbare lokaal zeker niet uitsluitend wordt bezocht 
door consumenten van cannabis. Zoals ook Korf 
(1991) al opmerkte, geldt Amsterdam als voorloper. 
Andere steden in Nederland hebben zelden zulke 
coffeeshops. 

Alleen al de inrichting van hasj-coffeeshops in 
sommige plaatsen 'in de provincie' laat zien dat de 
verhoudingen daar anders liggen. Bezoekers moeten 
soms aanbellen, alvorens ze worden binnengelaten. De 
handel in cannabis speelt zich af op strategische 
plaatsen, op de tweede verdieping van een pand of 
vlak bij de nooduitgang — een vluchtweg voor het 
geval er een politie-inval plaatsvindt. Het zijn slechte 
coffeeshops, wat niet per definitie betekent dat er 
AHOJ-regels worden overtreden. Soms vormen zij de 
manifestatie van een uiterst negatieve benadering van 
hasj-coffeeshops door de politic. Met een beroep op 
de filosofie van de integratie van cannabis in de 
Nederlandse cultuur zou een wat andere verstand-
houding ten aanzien van hasj-coffeeshops wenselijk 
zijn. Het verschijnsel zou zelfs als een kostbare 
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verworvenheid kunnen worden beschouwd. Een derge-
lijke verstandhouding blijkt overigens niet bij Hirsch-
Ballin (1993). 

Conclusie 

Ik meen dat er argumenten zijn om vooreerst vast te 
houden aan het tot op heden gevoerde softdrugs-
beleid. De problematiek die uit de berichtgeving over 
cannabis in kranten en tijdschriften naar voren komt, 
is nogal veelsoortig van aard. Maar het lijkt onwaar-
schijnlijk dat die problematiek zal verminderen door 
een ander beleid dan het AHOJ-beleid te gaan voeren, 
of door verandering van de voorwaarden tot beleid, 
bij voorbeeld een wetswijziging. (Drugsbeleid wordt 
wereldwijd gekenmerkt door de zelfoverschatting van 
de overheid die meent 'het verschijnsel drugs' groten-
deels te kunnen beheersen.) 

Het beleid werd tot nu toe gekenmerkt door 
pragmatisme in optimale vorm. Als de zaken niet op 
hun beloop werden gelaten, werd 'per geval' bekeken 
of bepaalde initiatieven, maatschappelijke, econo-
mische of culturele verschijnselen verband houdend 
met cannabis, door de beugel konden. Bladerend door 
de afleveringen van Soft Secrets ziet men hoe 
verschillend dat pragmatisme uitpakt — zowel naar 
plaats als door de tijd heen. Het is fascinerend om te 
lezen hoe `verboden goederen' hun plaats vinden in 
een maatschappij, 'en passant' hun verboden status 
beetje bij beetje verliezend. Daarbij zijn nogal wat 
mensen betrokken geweest: journalisten, rechters, 
politici, commissarissen van politie, politie, burge-
meesters, allochtonen, wetenschappers, advocaten, 
notarissen, officieren van Justitie, coffeeshop-
eigenaren, kwekers, `rokers'; extremisten zoals 
Gunning (1978), radicalen zoals Dronkers (1992), 
hippies zoals Wernard (1987, 1992), anarchisten zoals 
Wiet (1983). En het is verwonderlijk hoeveel tijd 
gemoeid is met de `normalisering' van een toch 
betrekkelijk onschuldig roesmiddel als cannabis. De 
Nederlandse cultuur toont zich daarbij echter zeker 
niet ontoegankelijker dan andere (westerse) culturen. 
Ook deze omstandigheid vormt een argument voor 
een vOOrtdurend pragmatisme. `Schip-AHOY, met 
andere woorden; en laten we het op de boot wel een 
beetje gezellig houden. 
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Een vergunningenstelsel 

voor cannabis 

M. Lap* 

Het huidige `gedoogbeleid' in Nederland ten aanzien 
van cannabis vormt een instrument in het accultura-
tieproces van softdrugs in Nederland. Dit beleid dient 
mijns inziens uit te monden in een vergunningenstelsel 
waarin zowel de produktie als verkoop van cannabis 
geregeld zijn. 

Momenteel zijn er tenminste vijftienhonderd 
verkooppunten van cannabis in ons land, die feitelijk 
worden gedoogd. In de meeste gevallen betreft het 
koffieshops waar hasj en wiet wordt verkocht. De hasj 
wordt nauwelijks geproduceerd in Nederland zelf. Dit 
heeft onder meer met de arbeidsintensiteit en arbeids-
kosten te maken. De nederwiet, hennep van eigen 
bodem, wordt zowel kleinschalig als ook semi-profes-
sioneel op grotere schaal geteeld. 

Ten aanzien van koffieshops bestaat een gedoog-
beleid. Gehoord vele justitie-, politie- en gemeenteme-
dewerkers, zijn er in veel gemeenten nauwelijks 
problemen met cannabis-verkooppunten. Voor de 
teelt van hennep bestaat echter geen gedoogbeleid. 
Door geIntensiveerde justitiele aandacht voor de 
bevoorrading van koffieshops dreigen deze in crimi-
neler vaarwater te komen. Een groot aantal 
koffieshops verzet zich tegen de 'drift' naar een crimi-
neler bestaan. De eigenaren ervan willen het liefst een 
normale juridische status inclusief de daarbijbeho-
rende fiscale afdrachten en contributies. Gezien de 
huidige wetgeving is dat echter niet mogelijk. 

* De auteur is als beleidsmedewerker verbonden aan het 
Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD) te 
Utrecht. 
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Vergunningenstelsel 

De strafrechtelijke bestrijding in internationaal 
verband van de produktie en handel in verdovende 
middelen faalt. Hiermee wordt geen ander resultaat 
geboekt dan met de toenmalige `drooglegging' in de 
Verenigde Staten, namelijk de creatie van een illegaal 
circuit met de daarbij behorende misdadige organi-
saties en illegaal verkregen vermogens (De Choiseul 
de Praslin, 1991). De inzet van strafrechtelijke 
middelen heeft geen enkele preventieve of andere 
gunstige uitwerking, maar leidt slechts tot verder-
gaande criminalisering en tot maatschappelijke 
ontwrichting. Wanneer men de gezondheidsrisico's 
van cannabis in de overweging betrekt, kan men niet 
anders dan concluderen dat een strafrechtelijke 
benadering van deze substantie een middel oplevert 
dat vele malen schadelijker is dan de kwaal. 

Nu verkeren wij in Nederland in de situatie dat het 
gebruik van en de kleinhandel in cannabis weliswaar 
niet de flue, maar wel de facto aan het strafrecht 
onttrokken zijn. Niettemin zijn diverse factoren aan te 
wijzen die nopen tot de laatste legaliserende stap. 

Bij het huidige beleid is de Nederlandse cannabis-
markt voor de aanvoer en produktie aangewezen op 
criminele organisaties of door het strafrecht bedreigde 
particulieren. De door de cannabishandel verkregen 
middelen worden normaal gesproken niet fiscaal 
belast, wat uit algemeen maatschappelijk oogpunt 
ongewenst is. Het grote publiek ervaart de klein-
handel in cannabisprodukten als uiterst lucratief en 
het reit dat deze handel juist door het illegale karakter 
verschoond blijft van een fiscaal regime dat voor hen 
wel geldt, schept een situatie van rechtsongelijkheid en 
onrechtvaardigheid die niet langer te rechtvaardigen 
valt. 

Bovendien worden de winsten afkomstig van de 
groothandel in cannabis ook aangewend voor andere 
criminele activiteiten. Een aanzienlijk gedeelte wordt 
`witgewassen' en geinvesteerd in de bovenwereld 
hetgeen een niet te onderschatten bedreiging voor het 
economische en politieke systeem in Nederland en 
elders oplevert (Schmid, 1992). 

Een gelegaliseerde situatie komt voorts tegemoet 
aan de behoefte bij gemeenten aan een bestuurlijk 
duidelijker en beter functionerende beheersing van 
cannabis-verkooppunten, zowel wat betreft kwaliteit 
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als kwantiteit, dan nu mogelijk is door middel van het 
driehoeksoverleg en de . richtlijnen voor het opspo-
ringsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet. 

De laatste legaliserende stap zal moeten bestaan uit 
een vergunningenstelsel (zie Lap, 1992). Alleen 
daarmee kan men komen tot een adequate controle en 
beheersing van zowel de produktie als de verkoop van 
cannabisprodukten en zal de cannabismarkt uitein-
delijk volledig worden onttrokken aan de criminele 
sfeer. Een tak van de georganiseerde criminaliteit met 
een omvangrijke bron van inkomsten zal worden 
vervangen door een bedrijfstak waarin menigeen een 
legale carriere zal kunnen opbouwen. Decriminali-
sering kan zorgen voor een ontlasting van het justi-
tieel apparaat door de vermindering van de werkdruk 
bij de opsporing, berechting en bestraffing van 
Opiumwetdelicten. 

Deze de jure legalisatie zal de cannabismarkt onder 
het fiscaal regime brengen zoals dat voor alle 
goederen en diensten geldt, en indien wenselijk kan 
worden overgegaan tot de heffing van accijnzen, net 
zoals op andere genotmiddelen. Uit deze revenuen 
kan dan bij voorbeeld een Nationaal Bureau Cannabis 
gefinancierd worden, dat een verantwoorde kwaliteits-
controle kan uitvoeren daar waar nu geen enkel 
instrument beschikbaar is, dat de consumptie van 
cannabis van inferieure kwaliteit voorkomt. In het 
belang van consument en volksgezondheid is het 
voorts wenselijk dat de samenstelling en potentie van 
cannabisprodukten kenbaar zal zijn door middel van 
betere produktinformatie. Ook kunnen coffeeshops 
worden verplicht tot medewerking aan preventieve en 
voorlichtende activiteiten. 

De Nederlandse cannabisteelt is in staat een 
hoogwaardig produkt te leveren dat illegale invoer 
overbodig kan maken. Invoering van een vergunnin-
genstelsel kan voorkomen dat de inheemse cannabis-
produktie in handen komt van de georganiseerde 
criminaliteit.' Bij justitie en diverse politiekorpsen 
bestaat nu al een gedegen kennis over al dan niet 
`bonafide' bedrijfsmatige kwekers van cannabis. Het 
lijkt verstandig om aan de hand van deze kennis te 
komen tot een aantal `gedoogde' kwekers die men, bij 
wijze van wetenschappelijk experiment, zou kunnen 
controleren op produktiewijze, economische en 
gezondheidsaspecten. 

Indien deze `gedoogde' producenten van nederwiet 
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slechts wordt toegestaan hun produkten te leveren aan 
`gedoogde' verkooppunten en indien zij worden 
verplicht tot het bijhouden van exacte bescheiden ten 
aanzien van geproduceerd, geleverd en aanwezig 
produkt, lijkt het gevaar van export tot op grote 
hoogte te bezweren. In een later stadium kunnen deze 
voor de bevoorrading van de Nederlandse markt `ge-
doogde' cannabisproducenten in aanmerking komen 
voor een vergunning. Zodoende kan een vergunnin-
genstelsel voor zowel de produktie als verkoop van 
cannabis vorm krijgen. 

Juridisch 

Om tot een vergunningenstelsel te komen, is een 
wijziging van de Opiumwet wenselijk, waardoor 
cannabis aan de werkingssfeer van die wet wordt 
onttrokken en bij voorbeeld in een systeem kan 
worden ondergebracht dat een zekere gelijkenis 
vertoont met de Drank-Horecawet. Deze optie lijkt te 
verkiezen boven een regeling bij Algemene Maatregel 
van Bestuur, conform art. 3a Opiumwet. Dit enerzijds 
in verband met de complexiteit van de te reguleren 
markt en de voor de handhaving benodigde bevoegd-
heden en anderzijds daar het niet langer wenselijk is 
dat cannabisprodukten onder het strafrechtelijk 
regime van de Opiumwet vallen. 

Er zijn diverse redenen aan te geven waarom een 
regeling gelijkend op de huidige Drank-Horecawet te 
verkiezen valt. Deze zijn gelegen in de hoedanigheid 
van de lokaliteiten waar cannabis zal worden 
verkocht, dan wel bedrijfsmatig gekweekt, en van de 
personen die daar hun bedrijf van maken, alsmede 
van de omstandigheden waaronder de verkoop van 
cannabisprodukten tot bijzondere gevaren aanleiding 
kan geven. Dergelijke motiveringen hebben ook de 
Drank-Horecawet tot grondslag gediend, met dien 
verstande dat in de voorgestelde wet ook de produktie 
van cannabis zal zijn geregeld hetgeen in de Drank-
Horecawet ten aanzien van alcoholhoudende dranken 
niet het geval is. 

De status van genotmiddel met een niet onaan-
vaardbaar risico leent zich in het bijzonder voor een 
regeling als in de Drank-Horecawet aangezien langs 
deze weg een bestuurlijke controle in verband met de 
openbare orde en ruimtelijke ordening alsmede op 
volksgezondheidsaspecten kan plaatsvinden. De basis 
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voor dergelijke bestuurlijke systemen is reeds aan-
wezig in het kader van voornoemde Drank-Horeca-
wet. 

Bezien moet worden in welke mate de bestuurlijke 
activiteiten, zoals die nu ten aanzien van de hand-
having van de Drank-Horecawet plaatsvinden kunnen 
worden gecoordineerd met die ter handhaving van de 
voorgestelde regeling. Ook lijkt het verstandig om, op 
gemeentelijk niveau, te komen tot het opnemen in het 
bestemmingsplan van at dan niet geschikte of 
wenselijk geachte lokaties, zowel ten aanzien van de 
kweek- als de verkoopinrichtingen. Dit, opdat 
eventuele moeilijkheden op het gebied van de ruimte-
lijke ordening en openbare orde in een vroeg stadium 
ondervangen kunnen worden en tot een betere 
allocatie en getalsmatige beperking van verkoop-
punten kan worden gekomen. 

Ook vanuit het oogpunt van de hulpverlening lijkt 
een regulering van de huidige situatie te verkiezen 
(Noorlander, 1992). Door middel van een vergunnin-
genstelsel kunnen verplichtingen tot voorlichting en 
andere preventieve maatregelen ingang vinden opdat 
de potentiele consument beter zal zijn doordrongen 
van de gevaren van (zeer) frequent cannabisgebruik. 
Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan de 
beperking tot een verstandig gebruikspatroon. 

Internationaal 

Het huidige Nederlandse beleid ten aanzien van 
cannabis kan in het buitenland genoegzaam bekend 
worden verondersteld. Gezien de onwenselijkheid van 
de effecten van een hernieuwde criminalisering van 
cannabis op de volksgezondheid en op de sociale 
positie van de gebruikers, lijkt een regulering van de 
in Nederland geldende praktijk verre te verkiezen 
boven het elders gevoerde beleid. 

Dit temeer daar met het Nederlandse beleid goede 
resultaten lijken te zijn behaald wat betreft de 
scheiding van de drugsmarkten, hetgeen lijkt te resul-
teren in een verminderde instroom van harddrug-
gebruikers ten opzichte van andere landen, terwijl ook 
het aantal cannabisgebruikers in Nederland niet 
significant is gestegen ten opzichte van het buitenland. 
Een bijkomend voordeel is dat deze gebruikers, door 
de depenalisering van het gebruik van cannabis in 
1976, niet met het strafrechtelijk systeem worden 
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geconfronteerd en een normaal geIntegreerd bestaan 
kunnen leiden te vergelijken met dat van een 
consument van legale genotmiddelen. 

Zodoende lijkt het vanuit volksgezondheidsoogpunt 
alleszins te verdedigen, dat wij tot een regulering van 
de bestaande situatie komen en dat het buitenland ons 
de ruimte geeft om ervaringen met een dergelijk beleid 
op te doen. Dit, met dien verstande, dat grensover-
schrijdende verhandeling van cannabis zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de overheid strafrech-
telijk bedreigd zal blijven. Een dergelijk beleid is dan 
volledig in overeenstemming met de preambule van 
het Enkelvoudig Verdrag betreffende verdovende 
middelen, New York 1961, aangezien Nederland langs 
deze weg de verslaving aan en de illegale handel in 
verdovende middelen tracht te voorkomen dan wel te 
bestrijden. 

Het gevaar dat een vergunningenstelsel, in verband 
met de grensoverschrijdende handel in cannabis, leidt 
tot problemen met het buitenland moet overigens niet 
worden overschat. Ten eerste wordt op de buiten- 
landse cannabismarkten geen nederwiet aangeboden, 
wel zaden, klonen, lampen en dergelijke. De 
consument in bij voorbeeld Duitsland en Frankrijk is 
beter bekend met hasj. Bovendien is de prijs van te 
exporteren nederwiet verre van concurrerend verge-
leken met die van hasj en marihuana uit ontwikke-
lingslanden. Ten tweede wordt door de georganiseerde 
criminaliteit vooral hasj gesmokkeld, vanwege onder 
meer de handzame omvang ervan, de minder 
pregnante geur en de grotere winstmogelijkheden. Er 
zijn tot op heden dan ook geen handelshoeveelheden 
Nederlandse cannabis in het buitenland aangetroffen. 

Bij nadere beschouwing van de bepalingen uit het 
Enkelvoudig Verdrag betreffende cannabis (art. 28 j° 
art. 23 Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) 1 , 
kom ik tot de conclusie dat een vergunningenstelsel 
niet strijdig is met de inhoud van dat verdrag, mits bij 
Algemene Maatregel van Bestuur de Keuringsdienst 
van Waren of een Nationaal Cannabisbureau wordt 
belast met de taken als genoemd in het verdrag, te 
verrichten door een regeringsbureau (art. 23). Het is 
in dit verband interessant te vermelden dat de 
International Narcotic Control Board van de 
Verenigde Naties in zijn stukken ieder gebruik anders 
dan van de legale genotmiddelen alcohol, koffie, thee 
en tabak per definitie kwalificeert als misbruik. Dit 
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terwijl wij weten dat er bij bij voorbeeld alcohol 
sprake kan zijn van misbruik en er bij cannabis 
sprake kan zijn van gebruik. Indien wij tot een 
regeling komen die in overeenstemming is met het 
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen en 
bovendien een adequate preventie en voorlichting in 
gang zetten, lijken misbruik, sluikhandel en verslaving 
beter te bestrijden dan via de algehele prohibitie of 
het huidige `gedoogbeleid'. 

Een cannabiswet dient mijns inziens enkele 
specifieke regelingen te bevatten ten aanzien van de 
volgende onderwerpen: 
— Overeenkomstig de Drank-Horecawet lijkt het 
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
de aangewezene voor de uitvoering van een canna-
biswet aangezien dit ministerie het best in staat mag 
worden geacht zaken betreffende genotmiddelen te 
behandelen. Dit temeer daar bij dit ministerie reeds 
een afdeling alcohol, drugs en tabak aanwezig is die 
over een ruime ervaring op het gebied van deze 
middelen en analoge regelingen beschikt. 
— In verband met de vooralsnog illegale status van 
cannabis in het buitenland en het Enkelvoudig 
Verdrag dient men een regeling te treffen, waarbij 
grensoverschrijdende handelingen ten aanzien van 
cannabis met gevangenisstraf bedreigd blijven, indien 
deze plaatsvinden zonder uitdrukkelijk verlof van bij 
voorbeeld de minister van WVC. 
— Het lijkt verstandig dat coffeeshops die een 
vergunning tot het verstrekken van cannabis bezitten, 
daarvan blijk geven door middel van een door de 
inspectie te verstrekken keurmerk. Enige andere 
wervende activiteiten zijn mijns inziens minder 
gewenst. 
— Deze vergunning dient, in verband met de openbare 
orde, volksgezondheid en ruimtelijke ordening, te 
worden verleend door Burgemeester en Wethouders, 
in overleg met de Inspectie Volksgezondheid. 
— Het lijkt verstandig om de teelt van cannabis voor 
eigen gebruik buiten het kader van een dergelijke 
regeling te houden. Dit is mogelijk door bij voorbeeld 
een aantal van vijf planten op te nemen als onder-
grens voor het vergunningenstelsel. 
— Er moet een bevoegdheid worden opgenomen 
krachtens welke regels kunnen worden geformuleerd 
ten aanzien van de verpakking. Hierbij moet gedacht 
worden aan onder andere een vermelding van het 
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Nolen 

gehalte werkzame bestanddelen en andere produktin-
formatie. 
— Mijns inziens dient de verkoop van met cannabis 
toebereide etenswaren verboden te zijn. Dit vanuit de 
ervaring dat voornoemde spijzen voor consumenten 
qua werking moeilijk doseerbaar zijn en omdat men 
aan het uiterlijk ervan moeilijk of niet het cannabis-
bevattende karakter kan aflezen. Met name voor 
kinderen is het niet kenbaar dat het bier om een 
psychotrope stof gaat, terwij1 juist het uiterlijk van 
dergelijke etenswaren een grote aantrekkingskracht op 
hen kan uitoefenen. 

' Uit het CRI-rapport over het 
kweken van hennep (1992) blijkt 
dat de Nederlandse cannabispro-
duktie vooralsnog niet in handen 
is van de georganiseerde misdaad. 

Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen, New York, 
1961. Art. 28 betreffende het 
toezicht op de cannabisplant: 
lid I. Indien een Partij de 
verbouw van de cannabisplant 
toelaat voor de produktie van 
cannabis of cannabishars, past zij 
daarop toe de bepalingen van 
toezicht van artikel 23 met 
betrekking tot het toezicht op de 
papaver. 
art. 23 Nationale opiumbureaus 
lid I. Een Partij die de verbouw 
van papaver voor de produktie 
van opium toelaat, richt, indien 
zij dit niet reeds heeft gedaan, een 
of meer regeringsbureaus op en 
houdt deze in stand om de in dit 
artikel vereiste werkzaamheden 
uit te voeren. 
lid 2. Elke zodanige Partij past de 
volgende bepa1ingen toe op de 
verbouw van de papaver voor de 
produktie van opium en op 
opium: 
a. het Bureau geeft de gebieden 
aan waarin, en de stukken land 
waarop, de verbouw van de 
papaver voor de produktie van 
opium is toegelaten. 
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b. alleen verbouwers die een 
desbetreffende vergunning van het 
Bureau hebben ontvangen zijn 
gerechtigd de verbouw uit te 
oefenen. 
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Summaries 

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 19, 
no. 6, 1993) is Limits of Dutch soft drug policy. 

The necessary sharpening of softdrug policy 
S.J.E. Horstink- Von Meyenfeldt 
The Dutch drug policy is based on two principles: 

druguse is not an offence but primarily seen as a 
healthproblem; the law makes a distinction between 
the so called hard- and softdrugs; the use of softdrugs 
is not as dangerous as the use of harddrugs: for that 
reason it is important to keep cannabisusers out of 
the harddrugscene. The use and the selling of very 
small quantities of cannabisproducts is tolerated in 
our coffeeshops under certain condititons. It is clear 
that the justice- and police authorities have to keep an 
eye on what is going on in those coffeeshops and have 
to control the conditions under which the 
coffeeshopholder is admitted to operate. Otherwise 
the co ffeeshops will become open dealer locations and 
that situation is incompatible with the international 
conventions. 

Dutch cannabis policy as the cornerstone of 'norma-
lizing' drug policy 
Ed. Leuw 
During the last several years some concerns, both 

nationally and internationally, have been raised over 
hashisj and marihuana in the Netherlands. In the case 
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of softdrugs the Dutch consensus on 'pragmatic' and 
'normalizing' drug policy seems to have reached its 
limits. The 'pseudo-legalised' retailmarket for 
cannabis in the so-called `coffeeshops' is at the heart 
of this argument. These outlets form the most explicit 
expression of the Dutch own course in drug policy. 
The future trend of Dutch soft drug policy is consi-
dered within the ideological context of normalisation 
and harm reduction. Attempted social integration of 
cannabis constitutes the most explicit alternative for 
the American prohibitionist focus on morality as a 
ground for repressive drug policy. After two decades 
of 'pseudo-legalisation' no serious problems have 
appeared on the demand side. To some extent 
cannabis seems to have lost both its marginality and 
its magical attraction. The contradictions of the 
'pseudo-legality' of the retailmarket remain, however. 
Contamination of a minor segment of the 
`coffeeshops' with hard drugs and other adversities 
will be hard to resolve unless some form of legal 
production and legal supply of `coffeeshops' can be 
realised. 

Soft drugs; investigating in the Netherlands 
M.A.M.H. Weijenburg 
From the mid-seventies, Dutch traffickers of 

cannabis products and foreign drug traffickers who 
stay in the Netherlands on a permanent basis, have 
united in professional groupings with networks in 
source and user countries. This enables them to 
cooperate closely with producers of cannabis and be 
in charge of the transport and the wholesale trade in 
the Netherlands and other European countries. This 
and other developments have led to the Netherlands 
playing an important role in Western Europe where 
the distribution of cannabis is concerned. The profes-
sional cultivation of cannabis in the Netherlands, 
which has increased substantially, is expected to lead 
to a more prominent involvement of organised crime 
in this area as well. The philosophy that it is not the 
kind of drug which determines the priority of law 
enforcement, but the extent to which organised crime 
is involved, has led to the strong measures which are 
currently taken in the fight against the organised 
wholesale trade of cannabis products. These measures 
do not interfere with the policy under which only 
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limited criminal action is taken against the possession 
of narcotic drugs for personal use. 

Soft drugs in discussion; new facts, new views 
K Neeteson 
In the Netherlands the risks of using cannabis are 

brought up for discussion for the second time in 25 
years. Several causes for a more critical view are 
given: more and better scientific research, more 
experience with the use of soft drugs and with care 
and treatment. A lot of possible harm as the result of 
cannabis use is assessed: fysical, psychic and social. 
The Dutch softdrug policy does not fit together with 
the new information. The following measures are 
recommended: new realistic prevention and infor-
mation; stimulation of a change in opinion on 
cannabis use; phasing out of the sales points, 
including the coffeeshops, and decommercialization of 
the tolerated ones; connections of tolerated sales 
points with low threshold assistance; the fighting of 
drugs traffic; strict control on age and hard drugs; 
education of workers in care and treatment, especially 
the medical, based on the new information and 
concepts. Legalization of (soft)drugs will not solve the 
problem of drugabuse. 

Hash-coffeeshops as experiment 
A.C.M. Jansen 
In this article an evaluation is presented of the 

Dutch policy on cannabis up till now. The 'hash-
coffeeshop', which is illustrative for the success of the 
Dutch drugs policy, is viewed from a social as well as 
from an economic and cultural point of view. In the 
article this evaluation turns out to be positive. This is 
based on the author's opinion that the integration of 
cannabis in Dutch culture is not only inevitable, but a 
good thing as well. The process of integration has 
been going on for some 25 years now. However, on 
the basis of an analysis of the news coverage in Dutch 
newspapers and periodicals, it is concluded that, even 
now, numerous barriers still exist on the road to 
integration. It is argued that the cannabis policy, as 
pursued up till now, should be continued, but the 
authorities should perhaps reconsider their negative 
attitudes in matters of cannabis. 
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A licensing system for cannabis 
M. Lap 
The current Dutch tolerant policy towards 

cannabis, regarded as an instrument of a phase in the 
acculturation-process of cannabis in the Netherlands, 
will necessarily lead to some kind of licensing system 
regulating both the production and sale of cannabis in 
the Netherlands. Permitting the retailtrade of 
cannabis under specific conditions by application of 
prosecutional guidelines, thus enhancing the 
separation of the cannabis retailmarket from other 
drugmarkets while not showing any substantial 
increase of cannabis consumption in the Netherlands, 
has to be observed as an integral component of the 
relatively succesfull Dutch drug policy as a whole. 
Although tolerating the retailtrade of cannabis, no 
similar systems are applied towards the wholesa-
letrade or production of cannabis in the Netherlands. 
A major part of the Dutch internal cannabismarket is 
provided for by cannabis grown in the Netherlands 
and for both economical and practical reasons no 
substantial exportation of Dutch cannabisproducts 
has been effectuated up to today other than seeds, 
clones and growers-attributes such as lamps and ferti-
lizers. Tolerating the production of cannabis, when 
limited to the provision of the Dutch internal market, 
could further decriminalize an important part of the 
Dutch drugmarkets. This procedure will bring about 
the necessary infrastructure for a licensing system 
regulating both the production, by former tolerated 
growers, and sale, by former tolerated retailers, of 
cannabis and cannabisproducts in the Netherlands. 
Thereby realizing a historical step in the acceptance of 
'foreign substances' in Western culture. 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen 
bij de documentatie-afdeling van 
het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Door de documentatie- 
afdeling worden boeken, tijdschrift-
artikelen, rapporten en 
jaarverslagen met betrekking tot 
bovengenoemde gebieden toegan-
kelijk gemaakt. De documenten die 
vanaf 1987 zijn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen - 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te leen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(C.J. van Netburg) en 
070-370 66 56 
(E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 

Literatuuroverzicht 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Algemeen 

1 
Braithwaite, J. 
Shame and modernity 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 1-18 

De auteur heeft in zijn hoofdwerk 
de stelling verdedigd dat samenle-
vingen waarin schaamte voor 
crimineel gedrag sterk ontwikkeld 
is en bovendien reIntegratief, 
worden gekenmerkt door lage 
criminaliteitscijfers. Onder `reInte-
gratieve schaamte' verstaat hij 
schaamte die is gericht op het 
kwaad van de daad en niet zozeer 
op de dader als onverbeterlijk 
slecht mens. Belangrijk is dat de 
relatie met de dader is gebaseerd 
op respect en niet wordt 
afgebroken. Er worden geen 
outcasts gecreeerd. In dit artikel 
wit de auteur duidelijk maken dat 
schaamte, als instrument ter 
beheersing van de criminaliteit, 
ook kan worden gehanteerd in 
moderne, getirbaniseerde samenle-
vingen. Hoewel de auteur erkent 
dat urbanisatie de gemeen-
schapszin waarin schaamte 
mogelijk is, verzwakt, verwerpt hij 
een al te strikt determinisme in dit 
opzicht. Ook Tokio kent immers 
een laag misdaadcijfer, en in het 
Victoriaanse tijdperk ging een 
sterke urbanisatie samen met een 
dalend misdaadcijfer. Ter illus-
tratie van zijn stetting bespreekt 
de auteur het werk van Elias over 
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schaamte en concludeert dat de 
modernisering niet op een 
eenduidige manier is samengegaan 
met een toename of afname van 
een op schaamte gebaseerde 
sociale controle. Wel is duidelijk 
dat sommige crimincle gedra-
gingen, bij voorbeeld milieuver-
vuiling en vrouwenmishandeling, 
tegenwoordig als schandelijker 
worden ervaren, ook door de 
daders, dan vroeger. Dit betekent 
dat informele sociale controle, 
waarbij wordt gespeculecrd op het 
schaamtegevoel, ook in de 
moderne samenleving effectief kan 
zijn en niet iets is 'we left behind 
on the farm'. 
Met literatuuropgave. 

2 
Cordess, C., M. Turcan 
Art vandalism 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg.. in. 1, 1993, 
pp. 95-102 

He artikel is een verslag van een 
enquete die is uitgevoerd door de 
auteurs met als doe], bewijs te 
verzamelen omtrent de huidige 
stand van zaken met betrekking 
tot kunst-vandalisme in openbare 
kunstgalerijen in Engeland, 
Schotland en Wales. Het verslag 
wordt gevolgd door een korte 
discussie over historische en 
actuele verslagen van destructieve 
aanvallen op kunstwerken. In dit 
onderzoek komt tot uitdrukking 
dat overwegend lichtere beschadi-
gingen zijn aangcbracht, maar dat 
ook een substantieel aantal zware 
beschadigingen zijn aangebracht. 
Tenslotte wordt ingegaan op de 
soort kunstwerken die waar-
schijnlijk onderhevig zijn aan 
vandalisme en enkele van de 
aangenomen psychologische en 
psychiatrische karakteristieken 
van de overtreders. 
Met literatuuropgave. 
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3 
Dejonckheere, C. 
Exhibitionisme: literaluurover-
zicht en illustratieve casus 
Gedragstherapie, 25e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 223-239 

Dit artikel geeft allereerst een 
overzicht van de theorieen over 
exhibitionisme: de psychodyna-
mische theorieen, de leertheorieen 
en de biologische theorieen. 
Samenvattend kan gesteld worden 
dat de vraag naar de etiologie van 
exhibitionisme nog niet adequaat 
beantwoord is door theoretische 
of experimentcle benaderingcn. 
Voorts worden enige behande-
lingswijzen besproken. Ingegaan 
wordt op de psychoanalytisch 
georienteerde bcnaderingen, de 
farmacotherapie en gedragsthera-
peutische benaderingen, zoals 
systematische desensitisatie (SD), 
aversive shock therapy (AST), 
shame aversion therapy (SAT), 
covert sensitization (CS) en 
masturbatory reconditioning. 
Tenslotte wordt een illustratieve 
casus besproken. De vroegste 
behandelingen waren vooral 
gericht op de reductie of veran-
dering van de seksuele opwinding 
(SD, AST en masturbatory recon-
ditioning). In de casus is in eerste 
instantie ook sprake van CS. 
Later is de aandacht verschoven 
naar interpersoonlijk gedrag van 
exhibitionisten. Ook dit wordt 
gelllustrcerd in de casus. De 
behandeling van exhibitionisten 
wordt overigens vaak bemoeilijkt 
door het gedwongen aspect ervan. 
Met literatuuropgave. 

4 
Graaf, R. de, W.M.A. 
Vanwesenbeeck c.a. 
Mannelijke prostitues en sale 
seks 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 48e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 259-276 

In de homoprostitutie raken 



homoseksuele mannen en injecte-
rende druggebruikers via seksueel 
contact met elkaar verbonden. Bij 
beide categorieen is een hoog 
percentage seropositieven 
aangetroffen. In de context van de 
homoprostitutie is het gevaar 
voor HIV-besmetting daarom zeer 
reeel. Het feitelijke risico dat een 
participant loopt, is echter sterk 
afhankelijk van de seksuele 
techniek en de getroffen voor-
zorgsmaatregelen. In .  dit artikel 
wordt nagegaan welke determi-
nanten van beschermend of 
riskant gedrag bij mannelijke 
prostitues een rol spelen. Tussen 
juli 1990 en januari 1991 zijn 
hiertoe 27 mannelijke (Neder-
landse) prostitues geInterviewd. 
Zestien werkten in de straatprosti-
tutie, negen in de thuisprostitutie 
en twee in clubs en privehuizen. 
Geconcludeerd kan worden dat 
een grote verspreiding van HIV 
via de homoprostitutie onwaar-
schijnlijk is. Enerzijds behoort 
anaal contact, met name receptie, 
niet vanzelfsprekend tot de 
seksuele technieken die prostitues 
met hun klanten praktizeren, 
anderzijds is het condoomgebruik 
bij deze technieken hoog. Twee 
categorieen prostitiues lopen 
echter wel degelijk risico. Ten 
eerste zij die homoseksueel zijn en 
hun betaalde contacten seksuele 
gevoelens toestaan. De tweede 
categorie wordt gevormd door de 
zwaar verslaafde druggebruikers 
die moeten werken als zij een 
acute behoefte aan drugs hebben 
en dan minder kieskeurig zijn bij 
het selecteren van hun klanten. 
Regelmatige preventieactiviteiten 
met betrekking tot safe seks zijn 
echter noodzakelijk om prostitues 
alert te houden en omdat het 
verloop onder hen groot is. 
Bovendien is een deel van hen van 
buitenlandse afkomst; zij zijn 
mogelijk minder goed genfor-
meerd over safe seks. 

Met literatuuropgave. 

5 
Matt, G.E., T.D. Cook 
The war on fraud and error in 
the food stamp program; an 
evaluation of its effects in the 
Carter and Reagan adminstra-
tions 
Evaluation review; a journal of 
applied social research, 17e jrg., 
nr. 1, 1993, pp. 4-26 

Met 'the war on fraud and error' 
worden de maatregelen aangeduid 
die onder de regeringen Carter en 
Reagan werden ondernomen om 
fraude, overtredingen en slecht 
management in sociale program-
ma's te beteugelen. Dit artikel 
bevat een evaluatie van die 
maatregelen, waarbij The Food 
Stamp Program als voorbeeld 
wordt genomen. De auteurs geven 
een overzicht van de hervor-
mingen die onder Carter en 
Reagan werden doorgevoerd. 
Vervolgens bekijken ze de effecten 
van deze maatregelen door te 
onderzoeken hoe het niveau van 
fraude en overtredingen varieerde 
tussen 1978 en 1988. Maatregelen 
tegen fraude kunnen als 
onbedoeld neveneffect hebben dat 
ze ook barrieres creeren voor 
personen die volledig voor het 
programma in aanmerking 
komen. Daarom maken de 
auteurs ook een schatting van de 
verschillen in 'program take-up', 
dat is het aantal huishoudingen 
dat daadwerkelijk participeert in 
het food stamp program in 
verhouding tot het aantal huis-
houdingen dater voor in 
aanmerking komt. Tenslotte 
wordt gekeken naar de wijze 
waarop politieke relaties zich 
ontwikkelden tussen federale en 
nationale regeringen als gevolg 
van de manier waarop de fraude-
en misbruikregelgeving werd 
gefinancierd en anderszins 
beheerd. De auteurs concluderen 
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dat Carter erin slaagde zowel het 
aantal huishoudingen dat teveel 
food stamps ontving als het 
aantal huishoudingen dat te 
weinig food stamps ontving terug 
te brengen. Ook steeg de take-up 
rate ids gevolg van de in de 
periode Carter genomen maatre-
gelen. In de periode Reagan nam 
alleen het aantal gevallen dat 
teveel food stamps ontving af en 
daalde de take-up rate. 
Met literatuuropgave. 

6 
Schlesinger, P., H. Tumber 
Fighting the war against crime 
The British journal of crimi-
nology, 33e 	nr. 1, 1993, 
pp. 19-32 

Het BBC programma CrimeWatch 
mag zich verheugen in hoge 
kijkdichtheidscijfers. Tips van 
kijkers leidden tot de opheldering 
van veel misdrijven. De auteurs 
geven een sociologische analyse 
van de relatie tussen politic en 
televisie. De auteurs gaan in op 
de doelstellingen, professionele 
praktijken en institutionele 
behoeften van zowel de politic als 
van de programmamakers. Het 
beleid van Thatcher had wat 
criminaliteit aangaat een law and 
order' karakter. De politic 
hanteerde hierbij een geraffineerde 
media-strategie. Politic en de 
makers van CrimeWatch hebben 
een deal gesloten: een grote 
toegankelijkheid voor informatie 
tegen publiciteit. Over de 
effectiviteit van de politic worden 
geen lastige vragen gesteld en 
CrimeWatch benadrukt zijn 
onaffiankeffike positie. De 
programmamakers moeten balan-
ceren tussen de vereisten van 
entertainment en informatiever-
strekking. Meer dan de helft van 
de respondenten van kijkerson-
derzoek verklaarde dat door 
CrimeWatch hun angst voor 
criminaliteit was toegenomen. 

Sociale groepen, zoals etnische 
minderheden, interpreteren 
televisie en programma's als 
CrimeWatch in het licht van 
geslacht, etniciteit, culturele 
achtergrond en ervaringen met de 
politic. De auteurs concluderen 
dat het medium televisie een alles-
behalve ongecompliceerd 
hulpmiddel voor de politic is. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechts-
pleging 
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7 
Dijk, Th. van, R. Kool 
Halt, nader bezien 
Tijdschrift voor familic- en 
jeugdrecht, 15e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 31-38 

De bedoeling van dit artikel is om 
de Halt-procedure als alternatieve 
sanctie voor jeugdigen nog eens 
nader te bekijken. De relevantie 
hiervan lijkt gegeven, gezien de 
overwegend positieve benadering 
ten aanzien van deze wijze van 
sanctionering van jeugdigen, zoals 
verwoord in politieke, weten-
schappelijke en justitiele kringen. 
Naar de mening van de auteurs 
zijn enige kritische opmerkingen 
hierbij toch wel op hun plaats. Na 
een korte introductie met 
betrekking tot de historic en 
werkwijze van het Halt-project, 
volgt een verslag van een klein-
schalig onderzoek naar de Halt-
praktijk in Rotterdam. Vervol-
gens wordt het project bezien 
vanuit een criminologische 
invalshoek waarbij de vraag naar 
het alternatieve karakter ervan 
centraal staat. Tenslotte zullen 
kanttekeningen geplaatst worden 
bij het wetsvoorstel tot wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht 
voor zover het de Halt-procedure 
betreft (art. 77e). Het gehcel wordt 
afgesloten met een conclusie. 
Met literatuuropgave. 



8 
Care, D.M.H.R. 
Bekennende verdachten; de 
plannen rond de vereenvoudigde 
procedure in strafzaken 
Nederlands juristenblad, 68e 
jrg., nr. 12, 1993, pp. 409-414 

De Commissie-Moons draagt 
voor het voorstel voor een vereen-
voudigde procedure voor beken-
nende verdachten, summiere 
argumenten aan. Dit past 
uitstekend bij haar neiging vragen 
over de inrichting van ons straf-• 
proces uitsluitend te beant-
woorden aan de hand van eisen 
die het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens daaraan 
stelt. De Commissie hecht 
kennelijk weinig aan de eigen 
historisch bepaalde identiteit van 
ons strafproces. In de verkorte 
procedure geldt voor de rechter 
een nieuw adagium: waar de 
vorm goed is, bevat ook de 
inhoud waarheid. De rechter 
wordt gedwongen het verhaal van 
de officier van justitie klakkeloos 
te accepteren. Daarmee wordt 
hem een belangrijk deel van zijn 
taak ontnomen. Tegelijkertijd 
wordt wel van hem verwacht dat 
hij verantwoordelijkheid blijft 
dragen voor een juiste en recht-
vaardige beslissing. De Commissie 
gaat er blijkbaar van uit dat 
daarom alleen werkelijk `schul-
digen' zullen bekennen en 
daarmee voor de verkorte 
procedure in aanmerking kunnen 
komen. Toch is steeds het gevaar 
aanwezig dat ook `onschuldigen' 
tot een bekentenis zullen komen. 
Het wordt tijd voor een diep-
gaand grondslagenonderzoek en 
een open discussie over de 
waarden die aan een deugdelijke 
strafrechtspleging ten grondslag 
behoren te liggen. 
Met literatuuropgave. 

Literatuuroverzicht 

9 
Heinz, J.P., P.M. Manikas 
Networks among elites in a local 
criminal justice system 
Law and society review, 
26e jrg., nr. 4, 1992, 
pp. 831-861 

In een strafrechtelijk systeem 
opereren verschillende partijen: het 
politie-apparaat, het openbaar 
ministerie, de zittende magi-
stratuur en het executieve 
apparaat. Deze partijen zijn ook 
aan organisaties in de omgeving 
gerelateerd: politieke organisaties, 
belangengroepen en de nieuws-
media. De auteur heeft in 1989 de 
structuur van dit netwerk in 
Chicago onderzocht. Daarbij zijn 
ruim 200 interviews gehouden met 
vertegenwoordigers van bovenge-
noemde partijen binnen en buiten 
het strafrechtelijk systeem. Aan de 
hand van informatie over de mate 
waarin de verschillende partijen 
gelijke contacten onderhielden, 
werd de relatieve afstand tussen de 
verschillende partijen vastgesteld. 
Met behulp van multidimensionele 
schalingstechnieken werden deze 
afstanden in een driedimensionele 
figuur weergeven. Het centrum 
van deze figuur bleek leeg te zijn. 
Dat betekent dat er geen organi-
satie is die met alle partijen binnen 
en buiten het strafrechtelijk 
systeem contact heeft. Er waren 
drie clusters van organisaties die 
wel veel onderling contact onder-
hielden. Tot het eerste cluster 
behoorden het openbaar minis-
terie, de politie en de nieuws-
media. Het tweede cluster bestond 
uit rechtsprekende organisaties en 
het derde cluster uit organisaties in 
de executieve sfeer. Het 'gat' 
middenin de driedimensionele 
figuur duidt op een zwakke inte-
gratie van het strafrechtelijk 
systeem. De auteur verklaart dit 
uit het ontbreken van een sterk 
politiek machtscentrum in 
Chicago. 

127 



Met literatuuropgave. 

10 
Keyser-Ringnalda, L.F. 
De buitgerichte benadering van 
de Ptak ze-wetgeving 
Nederlands juristenblad, 
68e jrg., nr. 10, 1993, 
pp. 335-339 

Vermogende verdachten dienen 
aan te kunnen tonen dat ze op 
fatsoenlijke wijze aan hun geld 
zijn gekomen. Len nieuw wapen 
in de strijd tegen harde crimina-
liteit. De Tluk ze'-wetgeving die 
per 1 maart van kracht is lijkt 
zich echter niet altijd goed te 
verhouden met fundamentele 
rechtsbeginselen, zoals de 
onschuldpresumptie en het ne his 
in idem-beginsel. Voor de 
bepaling van de illegale herkomst 
van het voordeel geldt een 
ongeschreven vrij bewijsrecht 
waarbij de rechter zich op 
vermoedens kan verlaten. Zo'n 
tien jaar geleden werd door de 
tocnmalige minister van justitie 
een uitbreiding van art. 36e Sr. 
met soortgelijke feiten als te 
rigoureus van de hand gewezen. 
Nu is de situatie spiegelbeeldig: 
deze mogelijkheid uit het econo-
mische strafrecht is niet alleen in 
het wctboek van Strafrecht 
overgenomen maar de regeling 
van het gewone strafrecht gaat 
zelfs nog verder. Maar dcze 
minister is zo gedreven in het 
aanpak ken van criminelen dat al 
het andere daaraan ondergeschikt 
lijkt te zijn. 
Met literatuuropgave. 

11 
Lassiter, G.D., R.D. Slaw e.a. 
The potential for bias in video-
taped confessions 
Journal of applied social 
psychology, 22e jrg., nr. 23, 
1992, pp. 1838-1851 

Er is sprake van een groeiende 
tendens om bekentenissen van 
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verdachten op video vast te 
leggen. De video moet duidelijk 
aantonen dat de verdachte niet 
onder dwang maar vrijwillig zijn 
bekentenis doet. Veel onderzoek 
heeft aangetoond dat het 
camerastandpunt van cruciaal 
belang is om de film deze indruk 
van vrijwilligheid te geven. Komt 
bij voorbeeld de verdachte met 
frontaanzicht in beeld, dan wekt 
dit bij de kijker een indruk van 
vrijwilligheid. De auteurs vroegen 
zich af of het soort misdrijf ook 
een rol speelt in de beoordeling 
van de kijker. Zij deden een 
onderzoek onder 172 studenten 
aan wie video's over drie pseudo 
verhoren, dus waarbij weed 
geacteerd, werden getoond. Deze 
hadden betrekking op 
verkrachting, drugshandel en 
inbraak. Elk verhoor werd 
gefilmd door twee camera's. De 
een filmde de verdachte van voren 
en de politieman van achter, de 
ander filmde beiden tegelijk van 
opzij. Het bleek dat bovenge-
noemd onderzoekresultaat in 
gelijke mate van toepassing is op 
alle drie misdrijven. Er kon geen 
eenduidig antwoord worden 
gegeven op de vraag in welke 
mate het camera-standpunt het 
schuldig zijn van de verdachte 
kon suggereren. Wel bleek een 
verband tussen het oordeel van de 
respondent en zijn perceptiever-
mogen. 
Met literatuuropgave. 

12 
Lensing, J.A.W. 
lets over criteria voor ontoe-
rekenbaarheid in de VS 
Delikt en delinkwent, 23e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 240-263 

In de Verenigde Staten wordt het 
begrip ontoerekeningsvatbaarheid 
in de rechtspraak anders gehan-
teerd dan in Nederland. Hier te 
lande wordt die ontoerekenings-
vatbaarheid met name beoordeeld 



aan de hand van het onvermogen 
van de dader om te kiezen voor 
naleving van de wet en om zich 
adequaat te informeren over de 
realiteit. In de Verenigde Staten 
waren sedert halverwege de vorige 
eeuw de z.g. M'Naghten Rules 
richtingevend voor de recht-
spraak. Deze regels houden in dat 
slechts sprake is van ontoereke-
ningsvatbaarheid indien de dader 
ten gevolge van een psychische 
stoornis geen weet heeft van het 
strafbare van zijn gedrag. Het 
cognitieve element is hier 
doorslaggevend, terwijl het 
wilscriterium geen rol speelt zoals 
in Nederland wel het geval is. In 
1962 heeft de American Law 
Institute door middel van een z.g. 
Model Penal Code getracht om de 
criteria voor ontoerekeningsvat-
baarheid te verbeteren. In deze 
MPC werd het wilscriterium 
geIntroduceerd. Verschillende 
staten hebben aan de hand van 
deze MPC hun rechtspraak 
aangepast en naast het cognitieve 
criterium van de M'Naghten 
Rules het wilscriterium ingevoerd. 
Naar aanleiding van de zaak 
tegen de pleger van de aanslag op 
Reagan in 1981 zijn verschillende 
staten teruggekeerd naar 
uitsluitend het cognitieve 
criterium als grondslag voor 
ontoerekeningsvatbaarheid. 

13 
Soetenhorst-de Savornin 
Lohman, J. 
De pedagoog in de rechtszaal 
Nederlands tijdschrift voor 
opvoeding, vorming en 
onderwijs, 8e jrg., nr. 5, 1992, 
pp. 290-311 

Hoe komt het dat weten-
schappers, die over het algemeen 
geserreerd, weloverwogen en 
afstandelijk, ja wellicht enigszins 
saai over hun vakgebied praten, 
zorgvuldig feiten van mythen 
onderscheiden, doorslaan als het 

over zedendelicten gaat waarbij 
een kind het slachtoffer is, getuige 
o.a. de Bolderkar-affaire? Inzicht 
hierin verschaft het zondebokme-
chanisme. In een complexe 
samenleving als de onze kan het 
zondebokmechanisme zich keren 
tegen degene die een bepaald 
onrecht aan de kaak stelt, vooral 
als daarbij fundamentele waarden 
in het geding zijn zoals het 
`sacrale gezin'. Gebeurt dit, dan 
wordt de brenger van de slechte 
boodschap tot zondebok 
gemaakt. Getroffen door de 
overeenkomst tussen de 
Bolderkar-affaire en de Cleveland-
affaire in Engeland heeft de 
auteur samen met dr. Susan 
Edwards een vergelijkend onder-
zoekje verricht naar de bericht-
geving in de dagbladpers. Daartoe 
is de berichtgeving in de 
Bolderkar-zaak in tien landelijke 
dagbladen doorgelicht. Het bleek 
dat in beide affaires de discussie 
snel verschoof van het moeilijk 
oplosbare probleem van kinder-
mishandeling en seksueel misbruik 
naar fouten gemaakt door de 
brenger van de slechte boodschap. 
In beide gevallen werd een 
onafhankelijke onderzoekscom-
missie ingesteld die vaststelde dat 
het weliswaar om een reed euvel 
ging, maar dat er fouten waren 
gemaakt. In beide gevallen ging 
het politieke debat niet over de 
vraag wat er gebeuren moest om 
het euvel te bestrijden, maar 
vooral over de gebruikte 
methode. In Engeland werd de 
medische diagnose scherp bekriti-
seerd en in Nederland het spel 
met de anatomisch correcte 
poppen. In Engeland werd een 
nieuw fundament gelegd onder de 
kinderbescherming met de 1989 
Children Act. In Nederland 
ontbreekt de politieke wil voor 
grootscheepse herziening van de 
jeugdhulpverlening en de kinder-
bescherming. 
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Met literatuuropgave. 

14 
Weisheit, R.A., K. Johnson 
Exploring the dimensions of 
support for decriminalizing drugs 
The journal of drug issues, 
22e jrg., nr. 1, 1992, pp. 53-73 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de inzichten van 
burgers en strafrechtsfunctiona-
rissen m.b.t. decriminalisering van 
drugs. Decriminalisering heeft 
verschillende betekenissen die 
tenminste twee componenten 
bevatten: het aantal en de soort 
drugs die men niet langer 
strafbaar wil stellen en de rol die 
men toekent aan de wet ter 
regulering van de verspreiding en 
het gebruik van drugs. Wat het 
laatste betreft, kunnen 
voorstanders van decriminali-
sering worden gelokaliseerd op 
een continuum dat loopt van 
utilitaristen, die het probleem 
benaderen in termen van baten-
kosten, tot liberalen. die de 
morele overtuiging hebben dat de 
overheid alleen gedrag stralbaar 
mag stellen dat ten koste gaat van 
anderen. Onderzoek is gedaan 
naar een aantal sleutelattitudes 
m.b.t. de decriminalisering van 
marihuana: ondersteuning van het 
gcbruik van de wet ter controle 
van drugs, geloof in de 
effectiviteit van het strafrechts-
beleid m.b.t. drugs en de mening 
over de schadelijkheid van 
druggebruik. Er zijn twee steek-
proeven getrokken: een van 100 
burgers die telefonisch zijn 
benaderd en een van 622 straf-
rechtsfunctionarissen die schrif-
telijk zijn benaderd. De burgers 
ondersteunen in het algemeen 
strenge sancties tegen overtre-
dingen van het strafrechtelijk 
verbod op marihuana en geloven 
dat de afschaffing of afzwakking 
van de betreffende wetten zou 
leiden tot een stijging van de 

Criminologic 

15 
Farrington, D.P., J.N. Burrows 
Did shoplifting really decrease? 
The British journal of crimi-
nology, 33e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 57-69 

1-let aantal geregistreerde winkel-
dieven in Engeland en Wales is 
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misdaad. Overtreders van die 
wetten zouden zij echter niet 
gemakkelijk aangeven en zij 
zouden eerder geld beschikbaar 
stellen voor preventie dan voor 
strafrechtelijke repressie. 
Enerzijds waren de respondenten 
sceptisch over de effectiviteit van 
de strafrechtelijke benadering, 
anderzijds zouden ze meer 
belasting willen betalen ter 
bestrijding van drugs. Ten slotte 
waren de meesten overtuigd van 
de fysieke en psychische schade-
lijkheid van marihuana, welke 
dichter zou liggen bij die van 
alcohol dan bij die van heroine. 
De standpunten van de straf-
rechtsfunctionarissen verschillen 
weliswaar van die van de burgers, 
maar verschillen ook onderling: 
op verschillende punten denken 
rechters en officieren van justitie 
anders dan de politic. In het 
algemeen vindt men echter ook in 
deze steekproef ambivalente 
houdingen tegenover de noodzaak 
van strafbaarstelling, de effectiveit 
van het strafrechtelijk beleid en de 
schadelijkheid. De auteurs conclu-
deren dat meer onderzoek nodig 
is naar de verschillende compo-
nenten van de steun voor legali-
sering, ook al zou deze nooit een 
feit worden. Een kritische analyse 
van de argumenten voor legali-
sering kan immers ook worden 
gebruikt voor een kritische 
analyse van het beleid dat is 
gebaseerd op criminalisering. 
Met literatuuropgave. 



tussen 1985 en 1990 met een 
derde afgenomen. Deze daling 
kan grotendeels worden toege-
schreven aan de afname van het 
aantal jeugdige winkeldieven 
(15-17 jaar). De auteurs gaan op 
zoek naar een verklaring voor 
deze plotselinge daling. Om een 
schatting te kunnen maken van 
het aantal aangehouden winkel-
dieven (op basis waarvan weer 
een schatting gemaakt kan 
worden van het totale aantal 
winkeldieven) hebben ze een 
onderzoek verricht onder 16 grote 
detailhandelketens die samen 
goed zijn voor 7893 vestigingen 
en een kwart van de totale detail-
handelverkopen in Groot-
Brittannie in 1990. Volgens de 
gegevens van de detaillisten is er 
van een reele daling van het 
aantal aangehouden winkeldieven 
tussen 1985 en 1990 geen sprake. 
Ook lijken er geen significante 
veranderingen te zijn opgetreden 
in het aantal winkeldieven dat na 
aanhouding wordt aangegeven bij 
de politie noch blijkt de pakkans 
beduidend kleiner of groter te zijn 
geworden. Uit dit alles mag 
volgens de auteurs worden gecon-
cludeerd dat het werkelijke aantal 
winkeldieven tussen 1985 en 1990 
redelijk constant is gebleven. De 
scherpe daling van het aantal 
geregistreerde winkeldieven moet 
volgens hen daarom wel te wijten 
zijn aan de handelwijze van 
politie en openbaar ministerie. 
Volgens de auteurs worden steeds 
meer jonge winkeldieven op 
informele wijze afgedaan, reden 
waarom ze niet voorkomen in de 
officiele misdaadstatistieken. 
Met literatuuropgave. 

16 
Grasmick, H.G., C.R. Tittle e.a. 
Testing the core empirical impli-
cations of Gottfredson and 
Hirschi's general theory of crime 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. 1, 
1993, pp. 5-29 

In A General Theory of Crime 
(1990) verdedigen Gottfredson en 
Hirschi de stelling dat crimineel 
gedrag het resultaat is van een 
lage zelfcontrole en de gelegen-
heid om delicten te begaan. Lage 
zelfcontrole zou een eendimen-
sionale, blijvende eigenschap van 
individuen zijn, samengesteld uit 
impulsiviteit, een voorkeur voor 
eenvoudige in plaats van 
complexe en fysieke in plaats van 
cerebrale activiteiten, het zoeken 
van risico's, wispelturigheid en 
egocentrisme. De gelegenheid om 
delicten te begaan is optimaal als 
deze gemakkelijk uitvoerbaar zijn, 
een directe behoefte bevredigen en 
de kans op ontdekking klein is. In 
dit artikel worden bovenstaande 
veronderstellingen getoetst aan de 
hand van gegevens van de 
Oklahoma City Survey van begin 
1991. De steekproef bestaat uit 
395 volwassenen van 18 jaar en 
ouder (gem. leeftijd 46,5). De 
analyses worden gedaan op 389 
respondenten. De interviews zijn 
mondeling afgenomen; de vragen 
over crimineel gedrag zijn schrif-
telijk beantwoord. Om de compo-
nenten van het zelfcontrole-
concept te toetsen zijn 24 items 
gebruikt. Uit factoranalyse blijkt 
dat deze indicatoren, in overeen-
stemming met de veronderstelling 
van Gottfredson en Hirschi, een 
schaal vormen. Dit betekent dat 
lage zelfcontrole een enkelvoudig 
persoonlijkheidskenmerk is. 
Verder blijkt dat. de combinatie 
van een lage zelfcontrole en 
gelegenheid een signi-ficante 
voorspeller vormt van zowel 
geweld als bedrog. Het effect van 
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lage zelfcontrole doet zich vooral 
voor in interactie met gelegenheid. 
Gelegenheid op zichzelf heeft 
echter een belangrijke invloed op 
geweld en bedrog, onafhankelijk 
van lage zelfcontrole. Op grond 
daarvan schrijven de onder-
zoekers dat Gottfredson en 
Hirschi ten onrechte overwegend 
aandacht hebben besteed aan 
variatie in de mate van zelfcon-
trole en te weinig aan variatie in 
de gelegenheid tot geweld en 
bedrog. Die variatie in 
gelegenheid kan samenhangen 
met sociale structuren en 
processen.Een ander punt van 
kritiek is dat een groot deel van 
de variantie in zelfgerapporteerd 
geweld en bedrog onverklaard 
blijft door de theoretische varia-
belen. Als oorzaken daarvan 
worden genoemd methodolo-
gische zwaktes in het onderzoek, 
de logische inconsistentie in de 
theorie tussen de definitie van !age 
zelfcontrole, waarin risicozoekend 
gedrag is besloten, en die van 
gelegenheid, waarin juist een klein 
risico op ontdekking is besloten, 
en het belang van factoren die 
niet zijn opgenomen in de theorie. 
De onderzoekers stellen voor de 
theorie uit te breiden met factoren 
die de motivate voor crimineel 
gedrag kunnen belnyloeden. 
Verder zouden Gottfredson en 
Hirschi de situationele omstandig-
heden en individuele kenmerken 
waarvan zij zeggen dat ze de 
effecten van een !age zelfcontrole 
kunnen wijzigen of tegenwerken, 
systematisch moeten expliciteren. 
Met literatuuropgave. 

17 
Hirschi, T., M. Gottfredson 
Commentary; testing the general 
theory of crime 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. I, 
1993, 47-54 

De auteurs reageren op de toet- 
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singen van de door hen geformu-
leerde zelfcontrole-theorie door 
Grasmick ea. (nr. 16) en Keane 
e.a. (nr. 18). Wat betreft de 
meting van het zelfcontrole-
concept geven zij de voorkeur aan 
de directe gedragswaarneming van 
Keane e.a. boven de zelfrap-
portage van Grasmick e.a. Het 
probleem van zelfrapportage is, 
dat het direct wordt beInvloed 
door het niveau van zelfcontrole: 
mensen met een zwakke zelfcon-
trole zullen minder betrouwbaar 
antwoorden op self report-vragen 
dan mensen met een sterke 
zelfcontrole. Bovendien is het 
mogelijk dat mensen met een 
zwakke zelfcontrole minder bereid 
en in staat zijn deel te nemen aan 
self report-onderzoeken. Daarom 
zullen self report-methodes een 
relatief geringe verklarende kracht 
opleveren. Een probleem bij de 
steekproeftrekking is dat mensen 
met een !age zelfcontrole gemak-
kelijk ondervertegenwoordigd 
zullen zijn. Dit zal vooral gelden 
voor steekproeven van volwas-
senen, die steunen op bereid-
willige respondenten met vaste 
adressen, en longitudinale steek-
proeven die een hoge mortaliteit 
kennen, welke voorspelbaar is op 
basis van zelfcontrole. Om deze 
redenen geven de auteurs de 
voorkeur aan de steekproef-
trekking van Keane e.a. die 
bovendien de niet-respondenten 
karakteriseren op de afhankelijke 
variabele. Gegeven de beper-
kingen van meting en steekproef 
zal de variantie die moet worden 
toegeschreven aan tijd en toeval 
altijd groter zijn dan die welke 
wordt verklaard door de theorie. 
Hirschi en Gottfredson vinden het 
niet nodig om ter verklaring van 
die variantie andere theorieen te 
hulp te roepen. Die variantie kan 
ook met de controletheorie 
worden verklaard. De factoren uit 
andere theorieen worden vaak 



niet bij voorbaat gespecificeerd en 
geoperationaliseerd. De auteurs 
ontkennen dat het niveau van 
zelfcontrole een `duurzame 
criminele predispositie' is, zoals 
Grasmick e.a. beweren. Ook 
ontkennen zij dat hun theorie, 
zoals Akers beweert, tautologisch 
is. De mate van zelfcontrole kan 
immers worden vastgesteld door 
indicatoren die onafhankelijk zijn 
van crimineel gedrag, zoals roken 
en drinken, buitensporig televisie-
kijken, frequentie van 
ongelukken, instabiele arbeidspar-
ticipatie en problemen met inter-
persoonlijke relaties. 

18 
Keane, C., P.S. Maxim e.a. 
Drinking and driving, self-
control, and gender; testing a 
general theory of crime 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. 1, 
1993, pp. 30-46 

De stelling van Gottfredson en 
Hirschi dat crimineel gedrag 
voortkomt uit een gebrek aan 
zelfcontrole wordt getoetst aan de 
hand van een secundaire analyse 
van de gegevens van een verkeers-
onderzoek. Deze zijn afkomstig 
van de in 1986 gehouden Ontario 
Survey of Nighttime Drivers. Op 
298 plaatsen in Ontario werden 
van woensdag tot en met zaterdag 
tussen 21.00 en 03.00 uur door 
politie-agenten auto's van de weg 
gehaald, waarna de chauffeurs 
werd verzocht een ademtest te 
ondergaan en een korte vragen-
lijst in te vullen. In totaal namen 
12.777 chauffeurs deel aan het 
onderzoek. De afbankelijke 
variabele was een alcoholper-
centage in het bloed van meer dan 
20 mg% zoals vastgesteld door de 
ademtest (de wettelijke limiet ligt 
op 80 mg%). Het niveau van 
zelfcontrole werd vastgesteld aan 
de hand van de volgende indica-
toren: het dragen van een veilig- 
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heidsgordel, het rijden onder 
invloed terwijl de pakkans als 
hoog werd gepercipieerd, het 
rijden onder invloed terwijl men 
daartegen was gewaarschuwd 
door anderen, het aantal alcoho-
lische drankjes dat men de zeven 
voorafgaande dagen had 
genuttigd en de overtuiging dat 
men meer alcohol in het bloed 
heeft dan wettelijk is toegestaan. 
Onderzocht werd de relatie tussen 
de mate van zelfcontrole en het 
rijden onder invloed. Daarnaast 
werd verondersteld dat de kans 
om te rijden onder invloed groter 
zou zijn naarmate de chauffeur 
meer medepassagiers had. De 
verschillende maten van zelfcon-
trole bleken alle gerelateerd aan 
het bloedalcoholgehalte: hoe lager 
de zelfcontrole, hoe hoger het 
percentage alcohol in het bloed. 
Er was echter geen relatie tussen 
het aantal medepassagiers en 
rijden onder invloed. De relaties 
golden voor mannen en vrouwen. 
Met literatuuropgave. 

19 
Kennedy, L.W., S.W. Baron 
Routine activities and a 
subculture of violence; a study of 
violence on the street 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. 1, 
1993, pp. 88-112 

Er zijn twee verschillende 
theorieen ter verklaring van 
gewelddadig gedrag door straat-
bendes. De eerste theorie 
verklaart dat gedrag uit de 
subculturele normen en waarden 
binnen de groep. De andere 
theorie verklaart het gewelddadige 
gedrag uit de mate waarin zich 
situaties voordoen waarin zulk 
gedrag voor de hand ligt. 
Criminaliteit is volgens deze 
theorie ingegeven door rationele 
afwegingen. Welke van beide 
theorieen de grootste verklarende 
waarde heeft, is onderzocht in een 
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kwalitatieve studie bij een straat-
bende in een middelgrote stad in 
Canada. Het ging om een 
punkgrocp van 35 leden die het 
grootste deel van de tijd op straat 
rondhing. Het onderzoek vond 
plaats door middel van ongestruc-
tureerde interviews en participe-
rende observatie. Bij elkaar heeft 
de onderzoeker twee maanden in 
de bende geparticipeerd. Uit een 
analyse van de opvattingen van 
de bendelcden over bun betrok-
kenheid bij gewelddadige 
incidenten bleek dat beide boven-
genoemde theorieen elkaar 
aanvulden. Gewelddadig gedrag 
bleek decls te zijn gebaseerd op 
rationele overwegingen die door 
de omstandigheden werden 
ingcgeven, en anderdeels te 
worden bevorderd door de 
geldcnde normen en waarden 
binnen de bende. 
Met literatuuropgave. 

20 
Williams, P., J. Dickinson 
Fear of crime; read all about it? 
The British journal of crimi- 
nology, 33e jrg., nr. I, 1993, 
pp. 33-56 

Onveiligheidsgevoelens d.v.m. 
criminaliteit kunnen door 
verschillende oorzaken versterkt 
worden. De auteurs vroegen zich 
in dit verband af of Cr meer angst 
voor criminaliteit voorkomt bij 
Iczers van kranten met een 
omvangrijke en opvallende 
rapportage op dit gebied. Zij 
voerden daarom een inhouds-
analyse van drie soorten Engelse 
kranten (van hoge-, middel- en 
lage kwaliteit) uit gedurende 4 
weken in 1989. Opvattingen over 
algemene en persoonlijke 
veiligheid en achtergrondvaria-
belen (leeftijd, geslacht, opleiding 
en SES; N=290) werden onder-
zocht via een postenquete. Tevens 
wera een kwalitatieve analyse 
uitgevoerd door 15 lezers van de 
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3 verschillende soorten kranten en 
5 niet-lezers stukken te laten 
beoordelen op een angst-veroor-
zakende en sensationele stijl. Uit 
de resultaten blijkt, dat de 
berichtgeving over criminaliteit in 
boulevardbladen het meest 
omvangrijk, sensationeel en 
opvallend is, vooral wat gewelds-
delicten betreft en dat de lezers 
daarvan de meeste angst 
vcrtonen. Vrouwen, ouderen en 
de lagere inkomensgroepen 
hebben de sterkste onveiligheids-
gevoclens. De invloed van de 
soorten kranten, die men leest 
staat echter los van SES-factoren. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en -delin-
quentie 

21 
Madden, R.G. 
State actions to control fetal 
abuse; ramifications for child 
welfare practice 
Child welfare, 72e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 129-140 

Het probleem van verslaafd 
geboren babies roept de vraag op 
in hoeverre het gedrag van 
verslaafde zwangere vrouwen 
gecontroleerd kan en mag worden 
ter bescherming van het kind. In 
dit artikel wordt aan de hand van 
casuistiek een beschouwing 
gegeven van wettelijke strategieen 
in verschillende staten van de VS. 
Reacties kunnen strafrechtelijk 
van aard zijn door het opleggen 
van sancties aan zwangere 
verslaafde vrouwen o.g.v. kinder-
misbruik of civielrechtelijk, 
waarbij ouders het gezag kan 
worden ontnomen o.g.v. verwaar-
lozing en het kind uit huis ge-
plaatst wordt. Bij deze kwestie is 
het de vraag of het kind al voor de 
geboorte als persoon beschouwd 
kan worden en hoeveel rechten 
het heeft. Volgens de auteur is het 



echter meer in het belang van het 
kind om behandelingspro-
gramma's voor dit soort 
probleemsituaties te ontwikkelen 
en diensten aan te bieden dan om 
strafrechtelijk op te treden tegen 
de moeder of het kind direct na 
de geboorte weg te halen. Zo kan 
getracht worden om te voor-
komen, dat een categorie 
vrouwen, die vaak niet in staat is 
zelf hun problemen op te lossen, 
steeds meer gesoleerd raakt en 
zich onttrekt aan medische 
controle en andere hulpmogelijk-
heden. 
Met literatuuropgave. 

22 
Hoefnagels, C. 
Primaire preventie van kinder-
mishandeling 
Tijdschrift voor orthopeda- 
gogiek, nr. 32, 1993, pp. 4-18 

In deze bijdrage staan de 
mogelijkheden van primaire 
preventie van alle vormen van 
kindermishandeling centraal. 
Allereerst wordt ingegaan op de 
vraag hoe succesvolle preventie-
programma's werken: aan welke 
condities voldoen effectieve 
preventieprogramma's op het 
gebied van geestelijke volksge-
zondheid in het algemeen. 
Vervolgens worden enkele 
effectief gebleken preventiepro-
gramma's op het gebied van 
(seksuele) kindermishandeling 
samengevat. Hierna worden op 
basis van enkele theoretische 
opties, praktijk en empirisch 
onderzoek aanknopingspunten 
gepresenteerd voor primaire 
preventieprogramma's op het 
gebied van kindermishandeling. 
Deze kunnen worden gebruikt 
voor de ontwikkeling en innovatie 
van nieuwe primaire preventiepro-
gramma's van kindermishan-
deling. 
Met literatuuropgave. 
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23 
Langeland, W., S. Dijkstra 
Opvoeding als doorgeefluik van 
geweld? 
Nederlands tijdschrift voor 
opvoeding, vorming en onder-
wijs, 8e jrg., nr. 5, 1992, 
pp. 313-321 

In dit artikel wordt allereerst op 
grond van een beknopt overzicht 
van gegevens uit empirisch 
onderzoek aangegeven in hoeverre 
er ondersteuning is voor de 
gedachte van de generatiegewijze 
overdracht van mishandeling. 
Vervolgens gaan de auteurs in op 
factoren die een rol spelen bij het 
doorgeven dan wel het 
doorbreken van mishandelend 
gedrag. De termen `geweld' en 
`kindermishandeling' worden 
gebruikt voor zowel fysieke en 
emotionele mishandeling en 
verwaarlozing als seksueel 
misbruik in het gezin. De verschil-
lende vormen van kindermishan-
deling kunnen immers met elkaar 
gepaard gaan. Zo blijkt er naast 
fysieke mishandeling en/of 
seksueel misbruik van kinderen 
binnen een gezin regelmatig 
sprake te zijn van emotionele 
verwaarlozing. 
Met literatuuropgave. 

24 
Littman, E., B. Potschulat e.a. 
Ergebnisse forensisch-psycholo-
gisch-psychiatrischer 
Begutachtungen von 63 jugend-
lichten Totungsdelinquen ten (aus 
der ehelmaligen DDR) 
Monatschrift fur Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 76e jrg., 
nr. 1, 1993, pp. 17-32 

In de voornalige DDR werden 
onderzoeken naar jeugdige daders 
van dodingsdelicten niet gepubli-
ceerd. Tussen 1963 en 1988 
werden n=63 jeugdige moorde-
naars, in leeftijd varierend van 14 
tot 17 jaar, naar de Afdeling voor 
Forensische Psychiatrie en 
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Psychologie van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis van de Humboldt 
Universiteit te Oost-Berlijn 
verwezen voor een onderzoek 
naar hun toerekeningsvatbaarheid 
(o.g.v. par. 66 StGB) en/of straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid 
(o.g.v. par. 15/16 StGB). In dit 
artikel presenteren de auteurs de 
resultaten van een systematische 
analyse van een reeks van varia-
belen. Er wordt ingegaan op 

"achtergrondgegevens van jeugdige 
moordenaars, biologisch-psycho-
sociale kenmerken van de 
persoonlijkheidsontwikkeling, 
klinische diagnoses van de 
deskundigen, motieven, dader-
slachtofferverhoudingen en op 
wijzen van begaan van het delict. 
Met behulp van een cluster-
analyse worden vier verschillende 
subtypen van jeugdige daders van 
dodingsdelinquenten onder-
scheiden. De (voorlopige) resul-
taten uit dit onderzoek worden 
vergeleken met bevindingen uit 
onderzoeken die in de oude BRD 
gedaan werden naar vergelijkbare 
groepen. De resultaten blijken 
grotendeels overeen te stemmen. 
Met literatuuropgave. 

25 
Rubinstein, NI., C.A. Yeager 
c.a. 
Sexually assaultive male 
juveniles; a follow-up 
The American journal of 
psychiatry, 150e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 262-265 

De vraag hoe seksueel geweld-
dadige adolescenten zich gedragen 
op latere leeftijd, is nauwelijks 
onderzocht. De auteurs deden 
acht jaar na hun eerste onderzoek 
een follow-up en vergeleken 
daarbij een groep van 19 delin-
quenten die veroordeeld waren 
wegens gewelddadige seksuele 
delikten met een groep bestaande 
uit 58 gewelddadige delinquenten. 
Ten tijde van de follow-up was de 
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gemiddelde leeftijd van beide 
groepen 24 jaar. Hoewel reeds in 
de adolescentie beide groepen 
even gewelddadig waren, bleek in 
de follow-up dat in de eerste 
groep significant meer seksuele 
geweldsmisdrijven waren 
gepleegd. Ook het aantal geweld-
dadige niet seksuele misdrijven 
was bij die groep significant 
groter. Tevens kwam naar voren 
dat zij die eerder als kind 
slachtoffer waren geweest van 
seksueel misbruik later als 
volwassene meermalen seksuele 
misdrijven pleegden. De auteurs 
komen tot de slotsom dat seksueel 
gewelddadige delinquenten een 
groot recidiverisico vormen. Al in 
bun adolescentie is adequate 
behandeling geboden. 
Met literatuuropgave. 

26 
Thornberry, T.P., M.D. Krohn 
e.a. 
The role of juvenile gangs in 

facilitating delinquent behavior 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. 1, 
1993, pp. 55-87 

Gangleden plegen meer ernstige 
en gewelddadige delicten dan niet-
gangleden. Hiervoor worden drie 
verklaringsmodellen gepresen-
teerd. Het selectiemodel: alleen 
adolescenten die al geneigd zijn 
tot ernstige delinquentie worden 
lid van een gang. Het sociale 
facilitatiemodel: de ernstige delin-
quentie van gangleden vloeit 
voort uit de normatieve structuur 
en groepsprocessen van de gang. 
Het versterkingsmodel: zij die lid 
worden van een gang zijn al meer 
geneigd tot delinquentie dan 
anderen, welke neiging door de 
gangprocessen nog eens wordt 
versterkt. Deze modellen worden 
getoetst aan gegevens ontleend 
aan de Rochester Youth 
Development Study, een panel-
onderzoek waarin adolescenten en 



een van de volwassenen die 
primair verantwoordelijk zijn voor 
hun zorg, met tussenpozen van 
een half jaar worden ondervraagd. 
Aanvullende gegevens worden 
verkregen van onderwijs, politie 
en andere jeugdinstanties. Op het 
eerste meetmoment waren de 
jongeren (N=987) ongeveer 11 tot 
15 jaar en op het laatste 14 tot 18. 
De steekproef is zo samengesteld 
dat jongeren die een grote kans 
maken ernstig delinquent gedrag 
te begaan en ganglid te worden, 
voldoende zijn vertegenwoordigd 
(oververtegenwoordiging van 
mannen en van bewoners van 
wijken met een hoog misdaad-
cijfer). Wat betreft delinquentie in 
het algemeen worden het sociale 
facilitatiemodel en, in mindere 
mate, het versterkingsmodel het 
meest ondersteund door de onder-
zoekgegevens: de betrokkenheid 
bij delinquentie is het grootst in 
de periode dat men actief ganglid 
is, groter dan in de periode 
daarvoor en daarna. Dit geldt 
voor alle delictvormen behalve 
vermogensdelinquentie waarvan 
de frequentie niet lijkt te worden 
beInvloed door het ganglidmaat-
schap. Deze onderzoekresultaten 
zouden strijdig zijn met de sociale 
controletheorie van Hirschi en 
overeenstemmen met de differen-
tiele associatietheorie van Suther-
land en de sociale leertheorie van 
Akers. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

27 
Melchers, R. 
Commentary on 'A vision of the 
future of policing in Canada: 
police challenge 2000' 
Canadian journal of crimi-
nology, 35e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 49-58 

De discussie over de noodzaak 

van veranderingen bij de politie in 
Canada gaat vooral in de richting 
van 'community-based policing'. 
De verantwoordelijkheid van de 
politie moet zich meer gaan 
richten op de gemeenschapsorga-
nisaties en groeperingen dan, 
zoals thans vnl. op rechts- en 
overheidsorganen. Om dit te reali-
seren is een ingrijpende veran-
dering in de organisatie van de 
politie noodzakelijk wat betreft 
het formele rechtsmodel, de 
autonomie, de hierarchie en het 
restrictieve en reactieve optreden, 
terwijl meer betrokkenheid bij het 
welzijnsmodel van een gemeen-
schap waarbij interventie, 
proactief en expansief handelen 
voorop staan bevorderd moet 
worden. Als problemen bij deze 
nieuwe inzichten noemt de auteur, 
dat de politie niet meer beschermd 
wordt door de grenzen van het 
rechtsmodel; ze voorwerp van 
concurrerende groepsbelangen 
kan worden; de greep op eigen 
exclusiviteit t.a.v. strafrechtelijke 
interventie kan verliezen; dat 
grenzen van taakverdelingen 
kunnen vervagen en te hoge 
verwachtingen gewekt kunnen 
worden en dat een effectieve 
organisatie gerealiseerd zou 
moeten worden om stijgende 
kosten te beheersen. 

Verslaving 

28 
Hingson, R. e.a. 
Reduced BAC limits for young 
people ( impact on night fatal 
crashes) 
Alcohol, drugs and driving, 
7e jrg., nr. 2, 1991, pp. 117-127 

Sedert 1983 hebben negen van de 
Verenigde Staten door middel 
wetgeving het bloed-alcohol-pro-
millage verlaagd waarbij adoles-
cente automobilisten strafbaar 
zijn. In dit artikel worden de 
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effecten van dit beleid vastgesteld 
op de frequentie van dodelijke 
verkeersongelukken. Daartoe 
werden fatale verkeersongelukken 
geanalyseerd waarbij volwassen 
en adolescente automobilisten 
waren betrokken in vier van de 
staten waar de wet was aangepast. 
Ter vergelijking werd het zelfde 
gedaan in vier vergelijkbare staten 
waar het beleid niet was 
aangepast. In beide categorieen 
staten werd het aantal verkeerson-
gelukken in de jaren vooraf-
gaande aan de beleidswijziging 
vergeleken met de frequentie 
ervan in de jaren daarna. In de 
vier staten waar de strafbare 
bloedalcohol-limiet was verlaagd, 
bleek het aantal dodelijke nachte-
lijke verkeersongelukken waarbij 
adolescenten waren betrokken, 
met 34% te zijn gedaald. Bij de 
volwassenen bedrocg de dating in 
die staten 7%. In de staten die 
deel uitmaakten van de controle-
groep bedroegen de dalingsper-
centages respectievelijk 26% voor 
adolescenten en 9% voor volwas-
senen. Bij elkaar genomen Neck 
de daling bij de adolescenten ten 
opzichte van de volwassenen in de 
staten die hun beleid hadden 
aangepast significant groter te zijn 
dan in staten die dat niet hadden 
gedaan. De auteurs concluderen 
dan ook dat het verlagen van de 
limiet waarbij alcoholgebruik 
achter het stuur is toegestaan, een 
gunstig effect heeft op het 
verkeersgedrag van adolescenten. 
Met litcratuuropgave. 

29 
Lcenders, F. 
Drug-addicted parents and their 
children 
International journal on drug 
policy, 3e jrg., nr. 4, 1992, 
pp. 204-210 

In Nederland !even ongeveer 
20.000 tot 25.000 gebruikers van 
harddrugs. Het aantal kinderen 
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van verslaafden wordt op 5000 tot 
7000 geschat. Hiervan zijn 
ongeveer 3000 tot 4000 kinderen 
bekend bij de professionele 
hulpverlening. Van de rest is in 
het geheel niets bekend. In een 
longitudinaal onderzoek is 
nagegaan in hoeverre gebruikers 
van harddrugs in staat zijn zelf 
hun kinderen op te voeden. 
Daartoe werden 35 kinderen die 
door bun eigen verslaafde ouders 
werdcn opgevoed, van 1985 tot 
1987 gevolgd. Hetzelfde gebeurde 
met een controlegroep van 31 
vergelijkbare kinderen die in een 
pleeggezin waren ondergebracht. 
In het ondcrzoek werden verschil-
lende indicatoren voor de 
kwaliteit van de ontwikkeling en 
van de opvoedingsomgeving van 
de kinderen gebruikt. Opvallend 
was dat een relatief hoog 
percentage van de kinderen die 
door de eigen ouders werden 
opgevoed, bevredigend opgroeide. 
Slechts in 35% van de gevallen 
verliep die ontwikkeling slecht. In 
het verlengde van deze positieve 
resultaten is een trainingspro-
gramma ontwikkeld om profes-
sionele hulpverleners in staat te 
stellen gezinnen van drugver-
slaafden adequaat te begeleiden. 
De opzet van dit trainingspro-
gramma wordt kort beschreven. 
Tot slot van het artikel geeft de 
auteur aan hoe de begeleiding van 
gezinnen van drugverslaafden in 
Rotterdam organisatorisch vorm 
heeft gekregen. 

30 
Mastrigt, H. van 
The abolition of drug policy: 
toward strategic alternatives 
The journal of drug issues, 
20e jrg., nr. 4, 1990, 
pp. 647-657 

De auteur bepleit de afschaffing 
van de strafbaarstelling van drugs 
en van het drugbeleid als zodanig. 
Dit drugbeleid is namelijk tezeer 



gebaseerd op het uitgangspunt 
van farmacologische schade-
lijkheid dat, ten eerste, niet 
consistent wordt gehanteerd, ten 
tweede een goed begrip van de 
problemen met drugs belemmert 
en ten derde voorbijgaat aan het 
feit dat gezondheids- en versla-
vingsproblemen zich ook voor-
doen bij maatschappelijk wel 
aanvaard gedrag. De strafbaar-
stelling van de produktie, de 
handel en het gebruik van drugs 
wijst de auteur af om vier rede-
nen: zij is willekeurig aangezien 
andere verslavende gewoonten 
niet strafbaar zijn gesteld; zij is 
niet effectief, aangezien de 
beschikbaarheid van drugs er niet 
door wordt verminderd; zij heeft 
onwenselijke neveneffecten, bij 
voorbeeld een winstgevende 
zwarte markt; zij belemmert het 
creatief en flexibel reageren op 
maat schappelijke problemen. In 
plaats van het huidige drugbeleid, 
dat is gericht op de preventie van 
het gebruik van gevaarlijke drugs, 
pleit de auteur voor een beleid dat 
is gericht op de preventie van het 
gevaarlijke gebruik van drugs. 
Dat beleid zou moeten zijn 
gericht op het verschaffen van 
professionele hulp aan de drugge-
bruikers die deze behoeven. 
Verder zou voorlichting moeten 
worden gegeven over de riskante 
en plezierige aspecten van de 
verschillende manieren van het 
toedienen van drugs. Ten slotte 
zouden drugs van goede kwaliteit 
beschikbaar moeten worden 
gesteld. De handel in drugs zou 
volledig moeten worden vrijge-
geven en de georganiseerde 
misdaad en mafia zouden moeten 
worden gezien als prive-onderne-
mingen die niet principieel 
verschillen van ondernemingen 
die opereren op de legale markt. 
Omdat het drugbeleid alleen stap 
voor stap kan worden afgeschaft, 
moeten voor de korte termijn 
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alternatieven worden bedacht, die 
zijn gericht op vermindering van 
de schade die het huidige beleid 
aanricht en die verschillend zijn 
voor verschillende plaatsen. Die 
alternatieven moeten de funda-
mentele vooronderstellingen van 
het huidige beleid weerspreken en 
toch als relevant worden 
beschouwd. Om succesvol te zijn, 
moeten alternatieven zo worden 
geformuleerd dat ook beleids-
makers ervan kunnen profiteren. 
Met literatuuropgave. 

31 
Meyer, G., T. Fabian 
Delinquency among pathological 
gamblers; a causal approach 
Journal of gambling studies, 
8e jrg., nr. 1, 1992, pp. 61-77 

Wat zijn de effecten van een 
pathologische goklust op delin-
quent gedrag? Dat is de 
kernvraag uit deze studie die deel 
uitmaakt van een uitvoerig onder-
zoeksproject naar go kverslaafden 
die deelnemen aan zelfhulp-
groepen in West-Duitsland. 
Vierhonderdzevenendertig 
gokkers uit 54 verschillende 
zelfhulpgroepen werden onder-
vraagd. Van de ondervraagden 
gaf 54,5% aan dat ze strafbare 
feiten hadden gepleegd om aan 
geld te komen voor het gokken. 
Vergelijkingen tussen deze groep 
en de ondervraagden die geen 
melding maken van strafbare 
feiten brengen een aantal opval-
lende verschillen aan het licht. 
Degenen die toegeven dat ze 
illegale activiteiten hebben onder-
nomen zijn excessiever in hun 
gokgedrag, hebben grotere 
financiele problemen en lijden 
vaker onder psycho-sociale 
problemen als gevolg van het 
gokken. Om onderscheid te 
kunnen maken tussen delinquent 
gedrag dat hoofdzakelijk wordt 
veroorzaakt door pathologische 
gokneigingen en delinquentie die 
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zowel uit het gokken als uit de 
persoonlijkheid van de dader 
voortvloeit zijn twee pad-analyses 
uitgevoerd. De resultaten hiervan 
ondersteunen de hypothese dat 
ziekelijk gokgedrag kan leiden tot 
delinquentie. Ook forensische 
implicaties worden besproken. 
Met literatuuropgave. 

32 
Nurco, D.N., T.E. Hanlon e.a. 
A classification of narcotic 
addicts based on type, amount 
and severity of crime 
Journal of drug issues, 21e jrg., 
nr. 2, 1991, pp. 429-448 

Len typologie van drugsver-
slaafden is van belang omdat 
hiermee die individuen aange-
wezen kunnen worden die voor de 
maatschappij de grootste pro- . 
blemen scheppen. Len typologie 
geeft ook inzicht in de diversiteit 
van crimineel gedrag. Om een 
typologie te construeren hidden 
de auteurs onder 250 manlijke 
verslaafden uit Baltimore en New 
York gestructureerde vertrouwe-
lijke interviews. De vragen 
hadden betrekking op twintig 
verschillende soorten criminaliteit. 
Alle respondenten deden mee aan 
een methadonproject ten tijde van 
het onderzoek. Via factoranalyse 
en numerieke taxonomische 
methoden vonden de auteurs 
negen typen criminele drugsver-
slaafden, waar zij uitgebreid op 
ingaan. De gevaarlijkste criminele 
drugsverslaafden zaten in de 
categoric `gewelddadige genera-
listen' die zeven procent van de 
onderzoeksgroep vormde. Volgens 
de auteurs komt deze categoric 
het minst in aanmerking voor 
rehabilitatie, des te meer voor 
incapacitatie. Tot slot wordt in 
het artikel stilgestaan bij de 
generaliseerbaarheid van de resul-
taten. 
Met literatuuropgave. 
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33 
Teasley, D.L. 
Drug legalization and the 
'lessons of prohibition 
Contemporary drug problems, 
19e jrg., nr. 1, 1992, pp. 27-52 

Het voorbeeld van de 
Amerikaanse drooglegging in de 
periode 1920-1933 wordt vaak 
met gretigheid aangehaald door 
de voorstanders van legalisering 
van de zogeheten recreatieve 
drugs. Zij menen dat het toen-
malige drankverbod in de VS 
even immoreel als dwaas was. De 
auteur echter beklemtoont de 
ondeugdelijkheid van de analogie 
tussen het drankverbod 70 jaar 
geleden en het huidige drugspro-
bleem. Door het trekken van een 
vergelijking wordt niets bewezen, 
hoogstens kan er iets mee worden 
toegelicht. Er zijn grate verschil-
len tussen de drooglegging van 
toen en het drugsprobleem van 
nu. Deze verschillen hebben 
betrekking op het gevoerde 
beleid, de samenwerking tussen de 
federale overheden en de natio-
nale overheid, de hoogte van de 
opgelegde sancties, en de onsta-
biele politieke situatie destijds 
rond het drankverbod. Hoezeer 
de voorstanders van drugslegali-
sering zich hebben blind gestaard 
op de analogie met de droog-
legging, zegt de auteur, blijkt ook 
uit de resultaten van recent histo-
risch onderzoek. De auteur doelt 
bier op onderzoek over het 
maatschappelijke draagvlak van 
het anti-alcohol beleid, over de 
effectiviteit van het drankverbod 
en de venneende stijgende crimi-
naliteit als gevolg van het drank-
verbod. De auteur meent dat 
wanneer voorstanders van legali-
sering van drugs verwijzen naar 
'de lessen van de geschiedenis', dit 
zonder meer als drogreden 
gekwalificeerd kan worden. 
Met literatuuropgave. 



Slachtofferstudies 

34 
Black, G.A., R.K. DeBlassie 
Sexual abuse in male children 
and adolescents; indicators, 
effects, and treatments 
Adolescence, 28e jrg., nr. 109, 
1993, pp. 123-133 

Het staat vast dat veel gevallen 
van seksueel misbruik van 
kinderen en adolescenten niet 
gerapporteerd worden. De auteurs. 
bespreken eerst de resultaten van 
enkele studies over de mate 
waarin misbruik voorkomt, met 
name van jongetjes en manlijke 
adolescenten. De eerste indica-
toren van misbruik zijn zeer 
divers. Het kan gaan om extreem 
passief of juist extreem agressief 
gedrag, om moeilijk slapen of 
nachtmerries, om vroegrijpe 
seksuele kennis of seksueel 
voorlijke gedragingen, om licha-
melijke symptomen, of om 
bepaalde `vreemde' speelpatronen 
bij jonge kinderen. De traumatise-
rende gevolgen zijn al even divers. 
Zij kunnen afhangen van de sekse 
van de dader, de hechtheid van de 
relatie met de dader, de duur, de 
frequentie en de ernst van het 
misbruik, en de leeftijd van het 
slachtoffer. Volgens sommige 
studies kunnen misbruikte 
jongens later in hun leven te 
kampen krijgen met problemen 
van seksuele preoccupatie, dwang-
matigheid en geslachtsidentiteit. 
Vooral bij de behandeling van 
manlijke slachtoffers is een 
voorwaarde dat de ervaring 
onthuld wordt. Deze onthulling 
wordt vaak belemmerd door 
zowel persoonlijke als maatschap-
pelijke ontkenning. Tot slot gaan 
de auteurs in op de groepsthe-
rapie, de familietherapie en de 
individuele therapie. 
Met literatuuropgave. 

35 
Rice, M.E., G.T. Harris e.a. 
A follow-up of rapists assessed 
in a maximum-security 
psychiatric facility 
Journal of interpersonal 
violence, 5e jrg., nr. 4, 1990, 
pp. 435-448 

Het toegenomen aantal verkrach-
tingen en de kans op herhalingen 
staan sterk in de belangstelling 
van het publiek. Het is daarom 
van belang om na te gaan welke 
factoren, m.n. bijzondere 
kenmerken van verkrachters, tot 
recidive kunnen leiden. In 
verband hiermee werd onderzoek 
gedaan onder 54 ex-gedetineerden 
van een maximaal beveiligd 
psychiatrisch ziekenhuis 
gedurende een follow-up periode 
van 46 maanden (voor eind 1983 
in vrijheid gesteld). 0.g.v. dossiers 
en laboratoriumonderzoek 
(phallometrische test) werden 
factoren bestudeerd als: persoon-
lijke kenmerken (mate van 
psychopathie); crimineel verleden; 
soort seksuele belangstelling 
(agressief/niet agressief) en 
recidive voor verschillende - 
soorten delicten en de kans 
daarop. Uit de resultaten blijkt, 
dat een nieuwe veroordeling voor 
een zedendelict in 28% van de 
gevallen voorkwam, voor een 
geweldsdelict in 43% en voor 
overige delicten in 59%. Recidive 
voor zeden- en geweldsdelicten is 
volgens de auteurs het beste te 
voorspellen door het testen van 
de soort seksuele belangstelling en 
het vaststellen van de mate van 
psychopathie (een criminele 
levensstijl en een exploiterende 
benadering van anderen). 
Met literatuuropgave. 

Literatuuroverzicht 	 141 



36 
Tremblay, P., G. Cordeau e.a. 
La pew du crime et ses 
paradoxes; cartes mentales, 
ecologic criminelle et sentiment 
d'insdcurite 
Canadian journal of crimi-
nology, 35e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 1-18 

In dit artikel wordt een onderzoek 
beschreven waarbij de gevoelens 
van angst en onveiligheid onder 
volwassen vrouwen in twee wijken 
van Montreal met een 
verschillend percentage crimina-
liteit in kaart worden gebracht. 
Het artikel is onderverdeeld in 
drie secties. In her eerste deel 
wordt de intensiteit van de 
gevoelens van onzekerheid en 
angst in de twee wijken onder-
zocht. In het tweede deel worth 
nagegaan of in de sectoren die als 
het meest veilig werden ervaren 
ook inderdaad sprake was van 
een geringere criminaliteit. Het 
derde deel is tenslotte gewijd aan 
de validiteit van de sectoren die 
door de geinterviewden als 
gevaarlijk werden beschouwd. De 
onveilige zones en de criminele 
zones bleken elkaar slechts in 
geringe mate te overlappen. Aan 
de andere kant bleken de als 
veilig ervaren gedeelten vaak de 
hoogste criminaliteit te hebben. 
De !age respons (20%) beperkt de 
waarde van dit onderzoek 
enigszins. 
Met literatuuropgave. 

37 
Weber, J. 
Viktimologische Besonderhei ten 
bei Sexualdelikten; Fdlle von 
'Chiffriertem Matrizid 
Monatsschrift fur Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 76e jrg., 
nr. I, 1993, pp. 33-44 

Moord is een delict dat verhou-
dingsgewijs zelden wordt begaan 
door onbekenden (13%), vaker 
door bekenden (30%), het meest 
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door familieleden (43%) en het 
komt ook regelmatig voor tussen 
ouders en kinderen (20%). In 
ongeveer I% van de gevallen is 
sprake van moedermoord. 
Moedermoord boezemt in het 
bijzonder afkeer in omdat de 
moeder een speciale plaats 
inneemt in de menselijke geest. In 
de allereerste maanden vomit zij 
voor het kind een nog niet van 
het ik afgescheiden object en is zij 
de bron van alle bevrediging en 
lustgevoelens. Zij wordt in 
verschillende antieke en heden-
daagse religies tot God verheven, 
er wordt een moederdag gevierd 
en zelfs harde criminelen reageren 
uiterst gevoelig of zelfs agressief 
wanneer er kritiek op hun moeder 
wordt geleverd. Een incestueuze 
relatie tot en moord op de 
moeder zijn de meest zwaarwe-
gende taboes. Wie inzicht heeft in 
de menselijke natuur weet echter 
ook hoe abrupt liefde in haat, 
verering in verachting en 
opoffering in offeren kan 
omslaan. Wat zijn de achter-
gronden en motieven bij seksuele 
delicten die gelet op het grote 
leeftijdsverschil tussen (relatief) 
jonge daders en (relatief) oudere 
slachtoffers ook voor deskundigen 
zo moeilijk te begrijpen zijn? In 
dit artikel wordt aandacht besteed 
aan de moeder/zoon-relatie. Een 
eenvoudige impliciete theorie is 
hier niet voldoende. De door 
Revtich ontwikkelde hypothese 
van een `gecodeerde matricide', 
waarbij ervan wordt uitgegaan 
dat hier sprake is van een tegen 
de moeder gerichte agressie, 
wordt aan de hand van 20 onder-
zochte gevallen bevestigd en roept 
forensische deskundigen op, ook 
in toekomstige gevallen hier 
aandacht aan te besteden. 
Met literatuuropgave. 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
redactie. 
JV7, september 1993: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober 1993: Strafvordering 
JV9, november/december 1993: 
Alternatieve sancties 
JV1, januari/februari 1994: 
Reclassering nieuwe stij1 
JV2, maart: Milieucriminaliteit 

Congressen 

Derde forum alcohol en drugs 
onderzoek 
Het forum wordt georganiseerd 

door het Nederlands Instituut 
voor Alcohol en Drugs (NIAD), 
het Tijdschrift voor Alcohol, 
Drugs en andere psychotrope 
stoffen (TADP) en de Vakgroep 
medische sociologie van de 

Mededelingen 

Rijksuniversiteit Limburg. Het 
FADO is het nationale platform 
voor de presentatie van onder-
zoek op het gebied van alcohol en 
drugs. Tijdens het forum kunnen 
onderzoeken gepresenteerd 
worden en kan men zich op de 
hoogte stellen van wat er op dit 
gebied in Nederland en 
Vlaanderen gaande is. Doelen van 
het forum zijn: uitwisseling van 
kennis, ervaring en resultaten van 
lopend recent afgesloten onder-
zoek; stimuleren van de toeganke-
lijkheid van onderzoeksresultaten; 
uitwisselen van kennis en ervaring 
over nieuwe en bestaande onder-
zoeksinstrumenten; stimuleren 
van de discussie over relevante 
probleemstellingen; volgen van 
ontwikkelingen in onderzoek; 
stimuleren van de discussie over 
toepassingsmogelijkheden van 
onderzoek. 
Datum: 4 november 1993, 09.30u. 
Plaats: Congrescentrum De 
Eenhoorn, tegenover het Centraal 
Station te Amersfoort 
Inlichtingen: NIAD-afdeling 
onderzoek. FADO, Postbus 725, 
3500 AS Utrecht. 

Openbare orde en verantwoorde-
lijkheid 
Bij schending van de openbare 

orde en veiligheid wordt in eerste 
instantie vaak gedacht aan crimi-
naliteit en vandalisme. Maar ook 
overheidsmaatregelen zoals bezui-
nigingen, regelgeving en infra-
structurele maatregelen hebben 
direkt of indirekt gevolgen voor 
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de openbare orde en veiligheid. 
Dit geldt tevens voor gerechtelijke 
beslissingen, bij voorbeeld in 
verband met protestakties of 
ontruimingen. Tijdens het 
symposium komen hierover de 
volgende vragen aan de orde: wie 
is precies verantwoordelijk voor 
openbare orde en wie betaalt de 
prijs? Welke gevolgen hebben 
rechterlijke beslissingen voor 
openbare orde en veiligheid? 
Leren bestuur, justilie en politie 
van eigen fouten? Welke aandacht 
krijgt openbare orde en veiligheid 
bij bovennnationale regelgeving? 
Is openbare orde en veiligheid een 
ondergewaardeerde afwegings-
factor bij besluitvorming? Worden 
beslissingen, optredens en resul-
taten met betrekking tot openbare 
orde en veiligheid gedvalueerd? 
Wie betaalt de prijs van gebrek 
aan openbare orde en veiligheid? 
Het symposium is bestemd voor 
politiechefs, ambtenaren openbare 
orde en veiligheid, rechters, 
officieren van justitie, burge-
meesters en wetenschappers. 
Datum: donderdag 4 november 
1993 
Mauls: Congrescentrum De 
Eenhoorn te Amersfoort 
lnlichtingen: Vermande 
Studiedagen, postbus 20, 8200 
AA Lelystad, 03200-22944. 

Het middenkader na de politic- 
reorganisatie; nieuwe kansen of 
het kind van de rekening 
Rondom het middenkader 

verandert er veel na dc reorgani-
satie. Veel minder leidinggevende 
functies zijn er te verdelen. Moet 
de brigadier/opper dan weer 
`agentenwerki gaan doen? En 
waar ontleent hij dan zijn schaal 
aan? Wat gebeurt Cr met de 
adjudanten en inspecteurs? Het 
FUWA-materiaal ziet voor hen 
geen functie in de uitvoering; Cr 
zijn ook niet zoveel leidingge-
vende functies beschikbaar als er 

Voor de dag komen; metho- 
dische toepassingen en beleids- 
matige mogelijkheden daghulp 
niet-schoolgaande jeugd 
Daghulp niet-schoolgaande 

jeugd staat volop in de belang-
stelling. Jeugdhulpverlenings-
instellingen en de lokale, provin-
ciale en landelijke overheid staan 
positief ten opzichte van deze 
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functionarissen zijn. Hoe kunnen 
en mogen de regio's dit probleem 
oplossen is de centrale vraag 
tijdens de themadag, waarop de 
betrokken partijen zelf aan het 
woord komen: Binnenlandse 
Zaken, de vakbonden, de korps-
leiding en het middenkader zelf. 
Dagvoorzitter is L. van Kampen 
(Projectmanager Reorganisatie 
Politic). 
Datum: 7 december 1993 
Pleats: Congrescentrum de 
Reehorst te Ede 
Informatie: Vermande 
Studiedagen, Postbus 20, 8200 
AA Lelystad, 03200-22944. 

Symposium gezinsonderzoek 
Het thema van het symposium 

zal zijn: pedagogische advisering 
en begeleiding in het kader van 
Kinderbescherming, Jeugd-
hulpverlening, Preventie en 
Gezinsondersteuning. Het gaat 
erom dat er tijdens het 
symposium een uitwisseling 
plaatsvindt tussen wetenschap, 
beleid en praktijk. Het sym-
posium wordt over twee dagen 
verdeeld. Op de eerste dag komen 
de thema's Ondersteuning en 
Preventie aan de orde, op de 
tweede dag de thema's 
Kinderbescherming en 
Jeugdhulpverlening. 
Data: 25 en 26 november 1993 
Floats: Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Aula- Congresgebouw 
Informal/c: Institute of family 
studies (R. van Zutphen, D. van 
Boxtel): 080-612144. 



hulpverleningsvariant. Nieuwe 
voorzieningen voor daghulp 
worden opgezet of komen in de 
plaats van residentiele voorzie-
ningen. Daghulpverlening lijkt 
voor tal van hulparrangementen 
een belangrijke, zo niet onmisbare 
schakel. De hulpverlening aan 
pubers en adolescenten heeft 
nieuwe impulsen gekregen. Dit 
congres brengt de stand van 
zaken in beeld. De verschillende 
methodische toepassingen en de 
beleidsmatige implicaties en 
mogelijkheden worden uitgebreid 
belicht. Hierdoor is het congres 
informatief voor gemeentelijke en 
provinciale beleidsmedewerkers, 
directies en coordinatoren van 
jeugdhulpverleningsinstellingen en 
samenwerkingsverbanden en al 
degenen die betrokken zijn bij de 
opvang van en hulpverlening aan 
jeugdigen die buiten het school-
systeem zijn gevallen en zijn 
aangewezen op jeugdhulpver-
lening. 
Datum: Dinsdag 21 september 
1993 
Plaats: Congrescentrum De 
Reehorst te Ede 
Inlichtingen: S. van Rijnsoever, P. 
Roosenstein: 030-368060. 

Van kindmodel naar modelkind? 
Theorie en praktijk van 
preventie van psychosociale 
problemen bij kinderen en 
jeugdigen 
Doel van het symposium is het 

onder de loep nemen van de 
theorie en praktijk van de 
pedagogische preventie. Wat 
betreft de theorie kan gesteld 
worden dat er aan activiteiten op 
het gebied van preventie van psy-
chosociale problemen bij kinderen 
en jeugdigen per definitie twee 
vooronderstellingen ten grondslag 
liggen: Gedrag en ideeen van 
kinderen en opvoeders zijn te 
veranderen; wat in de vroege 
jeugd gebeurt bepaalt mede het 

latere (problematische) gedrag. 
Over deze uitgangspunten zijn 
makers van preventieprogramma's 
het we! eens. Er ontstaan echter 
verschillen wanneer deze ideeen 
nader worden uitgewerkt en zeker 
wanneer ze vertaald moeten wor-
den in een preventieprogramma. 
In het ochtendprogramma wordt 
de nadere theoretische invulling 
belicht door een drietal onder-
zoekers. In het middagprogram-
ma wordt aandacht besteed aan 
de programmatische uitwerking 
van een zestal onderwerpen. 
Datum: Vrijdag 12 november 
1993, 09.30u-17.00u 
Plaats: Universiteitscentrum De 
Uithof te Utrecht 
Inlichtingen: Mw. Eilerts, tel.: 
030-534601. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functio-
narissen, werkgroepen en instel-
lingen binnen en buiten het 
Ministerie van Justitie. Dit 
gebeurt aan de hand van een 
verzendlijst die afhankelijk van 
het onderwerp van het rapport 
opgesteld wordt. 

Vanaf 1 januari 1989 worden 
de rapporten in de reeks 
Onderzoek en Beleid uitgegeven 
door Gouda Quint BV. 
Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstel-
lenden, die niet voor een 
kosteloos rapport in aanmerking 
komen, te bestellen bij Gouda 
Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 085-45 47 
62. De WODC-rapporten, 
verschenen in 1988 en daarvoor, 
zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
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complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbe- 
schrijvingen van de in 1991, 1992 
en 1993 verschenen rapporten. 

Block, C.R., C. van der Werff 
Initiation and continuation of a 
criminal career; who are the most 
active and dangerous offenders in 
the Netherlands? 
1991, WODC 105 
Berg, E.A.I.M. van der, W. 
Waelen 
Politic en milieuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, M., W. Polder 
Achtergalen van delinquent 
gedrag ander Jongens uit etnische 
minderheden II 
1991, WODC 107 
Bedem, R.A.F. van den 
Vaarlichting over vandalisme 
doorgeliela; evaluatie-onderzock 
van een grootsehalige voorlich-
tingscampagne en studie naar de 
(on)nwgelijkheden van 
voorlichting 
1991. WODC 108 
Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Criminaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marokkaanse 
jtmgeren 
1991, WODC 109 
Weal, C. van der, M.W. Bol 
m.v.v. B.J.W. Docter-Schamhardt 
Het gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991. WODC 110 
Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grand van de 
[Vet Bestuursacmsprakeijkheid 
Faillisement 
1991, WODC Ill 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Eraluatie-onderzoek; de 
cffectmeting 
1991, WODC 112 
Kruissink, NI. m.m.v. R.F. 
Kouwenherg 

148 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 6, 1993 

Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een anderzaek bij politic en 
justitie 
1991, WODC 113 
Boendermaker, L., M.S. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 
Grapendaal, M., Ed. Leuw en 
J.M. Nelen 
De economic van het drugsbestaan; 
criminaliteit als expressie van 
levensstiff en loopbaan 
1991, WODC 115 
Hecke, T. van, J. Wemmers 
Sehadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
Polder, W., F.J.C. van 
Vlaardingen 
Prerentiestrategieen in de praktijk; 
een meta-eraltiatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
Laan, P.H. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatsbare jongeren; een 
anderzaek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leeftijd van 
12 tot 17 jaar 
1992, WODC 118 
Junger-Tas, J., M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugscranina-
liteit en de justitiele,jeugdbe-
scheming: periode 1980-1990 
1992, WODC 119 
Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouwenberg en W. 
Waelen 
Politic, partners en milieu; 
woorden en daden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
1992, WODC 121 
Nelen, J.M., J.J.A. Essers 
Veelroorkotnencle eriminaliteit op 
de Nederlandse Antillen 
1993, WODC 122 



Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politic en openbaar ministerie 
tegen rassendiscriminatie; over de 
naleving van richtlijnen 
1993, WODC 123 
Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring 
Prestige, professie en waanhoop; 
een onderzoek onder gedetineerde 
overvallers 
1993, WODC 124 
Bedem, R.F.A. van den 
Motieven voor naturalisatie; 
waarom vreemdelingen uit diverse 
minderheidsgroepen wel of niet 
kiezen voor naturalisatie 
1993, WODC 125 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC (mw. A. 
Weide-Eind, 070-370 65 54 tot 
15.00u). In 1991 en 1992 
verschenen de volgende 
rapporten: 

Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De strafkamer van de Hoge Raad 
in ciders 1988-1989 
1991, WODC K14 
Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpunten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete onder rechters, 
Officieren van Justitie, advocaten 
en coordinatoren dienstverlening 
naar eventuele knelpunten bij de 
toepassing van de Wet Stmf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC 1(15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Duits drugstoerisme; een veldon-
derzoek onder Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC 1(16 

Beenakkers, E.M.T. 
Aandacht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
1991, WODC K17 
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers 
Afhandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure; evaluatie van 
een Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evaluatie van een 
experiment 
1991, WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst 
van gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC, K20 
Wiebrens, C.J., M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van een 
output/effectrapportage van de 
politic 
1992, WODC K21 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Srafrechtelijke dading 
1992, WODC K23 
Veerman, G.J. m.m.v. G.J. 
Paulides 
Over jaarverslagen en wetseva-
luatie 
1992, WODC, 1(24 
Doornhein, L. 
Een eigen rechtsgang voor minder-
jarigen 
1992, WODC, 1(25 
Spaans, E.C. 
't Nieuwe Lloyd 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ots en andere maatregelen van 
kinderbescherming 
1993, WODC, K27 
Netburg, C.J. van 
Terbeschikkingstelling (van de 
regering); geannoteerde 
bibliografie 1986 On juni 1992 
1992, WODC, literatuurrapport 
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