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Drugredeneringen en drogredeneringen 

De drugsproblematiek is een illustratie van een algemener fenomeen, name
lijk dat sociale problemen meestal worden aangepakt door er een ander soci
aal probleem voor in de plaats te stellen. De oplossing van het ene probleem 
schept een ander. Daar is op zich niets tegen. De uiteindelijke afweging zal 
moeten zijn of het oorspronkelijke probleem ernstigere gevolgen met zich 
meebrengt vergeleken met het nieuwe probleem. Mçt andere woorden, de to
taalbalans in de nieuwe situatie kan aanvaardbaarder zijn. 

De inleiding van Van Dijk is impliciet gebaseerd op zo'n vergelijking tus
sen sociale problemen, ten eerste door situaties in verschillende landen met 
elkaar te vergelijken en ten tweede door een schatting te maken van de mo
gelijke gevolgen van legalisering van cannabis in relatie tot strengere regule
ring van het gebruik van nicotineproducten. Nederland heeft in zijn opvat
ting enkele problemen van het drugsgebruik verminderd (mortaliteit, 
Hiv-besmetting) door een positief gedoogbeleid en daarmee een ander pro
bleem geschapen: de internationale afstemming van het drugsbeleid wordt 
moeilijker en het beleid zal tenminste nog een aantal jaren te kenschetsen 
zijn als hypocriet. Dit laatste probleem nu is aanmerkelijk minder ernstig dan 
de problemen die ontstaan bij een strengere handhaving van regelingen ten 
aanzien van zowel soft- als harddrugs, hoewel er in de internationale poli
tieke verhoudingen nieuwe problemen kunnen opdoemen (Schengen, de ver
houding met Frankrijk). 

Een goede beoordeling van die twee soorten problematische situaties, de 
oude en de nieuwe, is pas mogelijk indien men: 

I . beschikt over een goede beschrijving van de bestaande situatie; 
2. een goede beschrijving geeft van de mogelijke gedragseffecten bij veran

dering van de situatie door verandering van beleid; 
3. een schatting weet te geven van de consequenties van die gedragsveran

deringen, met andere woorden indien men ook de secundaire en ter
tiaire gevolgen in kaart weet te brengen. 

Het lastige bij de beoordeling van systematische beleidsveranderingen is dat 
men nog wel met enige goede wil de gedragseffecten kan schatten, maar veel 
moeilijker de daarna komende secundaire gedragsgevolgen; om van de cau
saliteit nog maar te zwijgen, of van de relaties tussen overheidsbeleid en oude 
en nieuwe situaties. Het gevaar van drogredeneringen bij drugredeneringen 
is levensgroot aanwezig en helaas is mijn eigen betoog er, vermoedelijk, ook 
niet vrij van. 
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Het betoog van Van Dijk is helder, overzichtelijk en bevat een duidelijke 
conclusie. 

De gevolgen van het in Nederland gevoerde beleid - dat hij soms aanduidt 
met 'gematigd tolerant', soms met 'positief gedogen' of met 'gedoogregeling' -
zijn deels gunstig, deels echter ook ongunstig: 

I. de relatief goede gezondheidstoestand van de verslaafden, lage mortali
teit en lage besmetting, mede dankzij de waakzaamheid van de gezond
heidszorg; 

2. de met drugs gerelateerde criminaliteit wordt geschat op 40 procent van 
de gebruikers die echter een aanzienlijk deel van de verwervingscrimi
naliteit voor hun rekening nemen; 

3. een toename van georganiseerde criminaliteit; 
4. de overlast bij de bevolking van wie 17 procent in de slachtofferenquête 

zegt overlast te ondervinden. 

Ik wil nu bij elk aspect kort een paar kanttekeningen maken. 
Met betrekking tot het eerste punt hoeft het niet zo te zijn dat de relatief 

gunstige gezondheidssituatie het rechtstreekse gevolg is van het gevoerde 
drugsbeleid. Deze kan net zo goed voortkomen uit het, in vergelijking met 
het buitenland, uitstekende stelsel van gezondheidszorg dat een goed opvang
beleid mogelijk maakt. Een systeemkenmerk is geen specifiek beleidsken
merk. Het zelfde zou gezegd kunnen worden van de sociale uitkeringen voor 
de verslaafden. 

Hieruit zijn twee conclusies te trekken: 

a. Als men landen met elkaar vergelijkt op één specifiek punt, dan loopt 
men meestal aan tegen bepaalde culturele of politieke patronen; men 
kan, met andere woorden, geen afzonderlijke variabelen vergelijken 
zonder die macrocontext in ogenschouw te nemen. 

b. Als op andere gronden ons systeem van gezondheidszorg en sociale ze
kerheid drastisch wordt gewijzigd, dan lopen - langs indirecte weg - de 
positieve kanten van ons drugsbeleid, ook weg. Wat is dus oorzaak en 
wat gevolg in deze? Als medische hulpverleners op straffe van sancties 
moeten gaan vragen naar de legale verblijfsstatus van hun cliënten, dan 
kan die maatregel enorme schade toebrengen aan de huidige gezond
heidszorg voor verslaafden. De mate van tolerantie van paars jegens 
drugsgebruik mag niet uitsluitend afgelezen worden aan het aantal ge
doogde coffeeshops! 

Met betrekking tot de met drugs samenhangende criminaliteit stelt Van Dijk 
voor de ernstig criminele verslaafden streng aan te pakken, in drugsvrije be
handelcentra, en tegelijk de niet-criminele verslaafden op de vertrouwde, to
lerante wijze te bejegenen. Dit voorstel is door overwegingen van overlast- en 
criminaliteitsbestrijding ingegeven, maar mijn vraag hierbij is hoe we de dark 
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side van de niet-criminele verslaafde kunnen kennen. Is het niet-crimineel zijn 
van een verslaafde geen effect van selectieve opsporing? Zijn de twee groepen 
in de dagelijkse praktijk wel te onderscheiden? Gaan we geen onderscheid 
maken tussen de maatschappelijk geslaagde (niet-criminele) gebruikers en de 
maatschappelijk mislukte verslaafden (crimineel, werkloos, zonder opleiding)? 
Om het scherp te stellen, de maatschappelijke tweedeling manifesteert zich 
het sterkst in het succesvol dan wel niet-succesvol omgaan met harddrugs. Er 
blijft een verschil tussen beheerst gebruik en gebruik als vlucht uit een als on
houdbaar ervaren maatschappelijke situatie. De argumenten pro beheerst ge
bruik die ik tot dusverre gehoord heb kunnen, naar mijn mening, de situatie 
voor de hopeloos verslaafde - de verslaafde zonder enige hoop - belangrijk 
verergeren. Ik heb de persoonlijkheidskenmerken van verschillende soorten 
verslaafden ernstig gemist in de bijdragen van de heren Van den Brink en 
Polak. 

Met betrekking tot de georganiseerde misdaad kunnen we gerust stellen: pro
hibitie is goed voor de georganiseerde misdaad. Het omgekeerde gaat helaas 
niet op. Legalisatie is géén remedie meer tegen de nu reeds bestaande geor
ganiseerde criminaliteit, omdat de accumulatie van geld en macht in kringen 
van georganiseerde misdaad nu groot genoeg is om hun handel naar andere 
misdaadsectoren over te hevelen zoals bijvoorbeeld de vrouwenhandel. Wat 
ik mis in de analyse zoals Van Dijk die heeft gegeven zijn harde gegevens 
over aanvoer en aanbod: zijn de stijgingen in de tijd een effect van gebrui
kerskenmerken, van sociaal-culturele trends, of van marktverhoudingen. 
Schept het aanbod niet de vraag? 

Tenslotte de overlast. Van Dijk noemt in dit verband een percentage van 17 
procent, maar ik neem aan dat dat een landelijk gemiddelde betreft. Waar 
het natuurlijk vooral om gaat is de overlast zoals die met name in bepaalde 
afbraakbuurten in de vier grote steden en in enkele middelgrote steden (Arn
hem, Heerlen, Enschede, Maastricht) ervaren wordt. Dáár is de overlast 
zeker een factor 2 à 3 groter. Het probleem van de overlast wordt in deze 
buurten veroorzaakt door een maatschappelijk proces, dat ik de vorming van 
een onderklasse zou willen noemen. Dit maatschappelijk proces wordt voor 
de bewoners specifiek versterkt door het gedoogbeleid. Met andere woorden, 
het gedoogbeleid schept niet uitsluitend de overlastverschijnselen. 

De Amerikaanse socioloog Wilson heeft gewezen op de verwevenheid van 
economische en sociale processen van uitsluiting met het ernstiger worden 
van de problematiek van criminaliteit, drugsgebruik en drugshandel. Zijn 
analyse ten aanzien van de onderklasse in de grote steden van de Verenigde 
Staten is uniek vanwege de combinatie van een grondige analyse van de ar
beidsmarkt (het ontstaan van grote werkloosheid), van de woonsituatie ( het 
ontstaan van afbraakbuurten of getto's), van daarmee verbonden opvoedings
patronen (afwezigheid van culturele rolmodellen) en het ontstaan van kleine 
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en grote criminaliteit in die wijken. Het cumulatieve resultaat is een interge
nerationeel overgedragen sociale uitsluiting, waardoor een uitzichtloze situ
atie ontstaat. Die situatie maakt de vlucht naar zowel het gebruik van drugs 
als naar de winstgevende drugshandel een des te waarschijnlijker uitweg voor 
veel jonge gettobewoners. Legalisering van harddrugs voor déze groepen in 
déze wijken komt, naar mijn mening, in feite neer op het afschrijven van 
deze groepen door de overheid. De in de Verenigde Staten aanwezige cumu
latieve mechanismen zijn in Nederland ook werkzaam. Het percentage van 
35 procent verslaafde jongeren in de Verenigde Staten, door Van Dijk èn 
door Van den Brink genoemd, zal ons tot andere hypothesen èn tot andere on
derzoeksvragen moeten leiden. Men zal met name véél meer moeten gaan speci
ficeren naar de maatschappelijke situatie waarin jongeren (zwart en blank) 
opgroeien. Pas dan wordt zo'n getal van 35 procent zinvol te interpreteren. 

Dit brengt me tot enkele slotopmerkingen over de maatschappelijke inbed
ding van het gebruik van roesmiddelen, de vergelijking tussen alcohol- en 
drugsverslaving en het door Van Dijk voorgestelde beleid. 

De door velen naar voren gebrachte vroegere maatschappelijke aanvaar
ding en inbedding van drugsgebruik was hoofdzakelijk een eliteverschijnseL 
Argumenten, ontleend aan die vroegere situatie kan men dan ook niet zo
maar toepassen op een geheel ander maatschappelijk bestel, dat geconfron
teerd wordt met een grote groep die kampt met economische overbodigheid 
en werkloosheid. 

Een tweede opmerking: alcohol is erger verslavend en veel wijder ver
spreid. Akkoord. Wat ik heel graag van de medici had gehoord is dat er een 
fysiologisch verschil in verslavingstempo bestaat tussen alcohol en harddrugs. 
Als je na twaalf jaar overmatig alcoholgebruik in de goot ligt en in twee jaar 
bij een onbeheerst heroïnegebruik daar eveneens belandt, dan moet men 
voorzichtig worden met politieke en beleidsvergelijkingen als zou harddrugs
verslaving minder 'erg' zijn dan alcohol. Hetzelfde geldt in nog sterker mate 
voor de vergelijking met nicotine. Ook nicotine is schadelijk, maar op totáál 
andere wijze: nicotine verhoogt de sterftekans aanmerkelijk, maar wel ge
spreid over een periode van veertig of meer jaren. Bovendien zijn er sociale 
verschillen tussen deze drie vormen van verslaving; bij alcohol en roken keert 
men zich niet af van een sociale groep - het tegendeel is juist het geval! - , 
zodat de kans op een positief effect van sociale controle hier steeds aanwezig 
blijft. 

Het alcoholgebruik is in alle westerse landen sedert 1972 enorm gestegen 
als een gevolg van een stijging van de welvaart van grote groepen van de 
middenklasse. Een oud probleem, gevaar voor armoede, werd opgelost maar 
de welvaart schiep er vele nieuwe bij. De maatschappelijke schade door alco
holmisbruik en alcoholverslaving is groot. Mijn vraag hierbij is: waar komt 
de enorme lust naar lust vandaan? De vraag naar vermijdingsgedrag, het ge
geven dat velen niet kunnen omgaan met psychische of sociale onlust is ken-
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nelijk wijd verspreid aanwezig in de westerse cultuur. Als er kennelijk zo'n 
groot potentieel aan psychische en sociale onlust, aan vermijdingsgedrag is, 
dan zal, zoals ik vermoed, een legalisering van drugs een aanzienlijke stijging 
van het gebruik ervan opleveren, mogelijkerwijs tot dezelfde hoogte als thans 
het alcoholgebruik. De klakkeloos gemaakte vergelijking tussen alcohol en 
drugs, waarbij de alcohol scherper moet worden aangepakt en de drugs moe
ten worden vrijgegeven, is niet vrij van een ideologische vertekening, niet vrij 
van een opmerkelijke drogredenering. 

Vervolgens stelt Van Dijk een nu al grotendeels gerealiseerde scheiding 
van soft- en harddrugs voor. Ik kan me daar in vinden. Legalisering of posi
tief gedogen van cannabis kan ik aanvaarden. Minder optimistisch dan Van 

. Dijk ben ik over zijn idee dat deze weg geplaveid zal worden door de anti-
rooklobby of antirookmaatregelen. Hij stelt voor door te gaan met 'schippe
ren met de riemen die je hebt'. De gevaar- en verslavingsverschillen tussen 
beide genotmiddelen alsmede de daarmee verband houdende morele en poli
tieke beleidsverschillen zullen eerst nauwkeurig in kaart gebracht moeten 
worden. 

Ten aanzien van het betoog van Rüter tenslotte is de vraag gerechtvaar
digd of zijn formule 'onder voorwaarden toelaten' volledig gedekt wordt door 
het opportuniteitsbeginsel. De analogie met euthanasie is hier opvallend: 
onder voorwaarden toelaten, maar die gedoogpraktijk heeft in het geval van 
euthanasie wel een aparte wettelijke grondslag gekregen, de meldingsproce
dure . Zou dit dan een oplossing zijn: een meldingsprocedure voor coffee
shops? 
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