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Eenspeciaal nummer, gewijd aan drugs!

lVas daaraan behoefte? lVij geloven van wel. Er is natuurlijk zo lang-
zamerhand in de samenleving een haast ongelofelijke hoeveelheid
voorlichtingsmateriaal over dit onderwerp verschenen maar wij weten
wel haast zeker dat dat maar weinig mensen in de militaire samen-
leving bereikt. De oorzaken daarvan laten we thans buiten beschouwing.
En in de strijdkrachten zelf bestaat er zo goed als geen voorlichting
op dit gebied. 'Vel zijn er instrukties aan kommandanten waarin een
vervolgingsbeleid t.a.v. gebruikers en handelaren wordt voorgeschreven
maar verder is men nog niet gekomen.
Enige tijd geleden is er de gedachte geweest om een aantal onderoffi-
cieren van de marechaussee na een bepaalde opleiding deze voorlichting
te laten verrichten. Ik heb er sindsdien niet meer van gehoord. liet
was ook niet zo'n erg goede gedachte! Zonder de eerlijkheid en de
toewijding van de betrokkenen ook maar een ogenblik in twijfel te
brengen zouden we op die manier de voorlichting te veel in een bepaal-
de hoek hebben gedreven. Ongeveer op dezelfde wijze als dat men in de
burger-samenleving de drug-voorlichting uitsluitend door politie-funk-
tionarissen zou laten verrichten.
En toch is er in de strijdkrachten ook op dit gebied behoefte aan des-
kundige voorlichting. \Ve hopen met dit nummer van Ego daaraan een
bescheiden bijdrage te leveren.
Natuurlijk kan men zich afvragen wat de lezing van dit nummer, en
de bespreking ervan in gevo-bijeenkomsten, kan uithalen. In de direkte
zin des woords waarschijnlijk niets. \Vie zich voorstelt dat door dit
nummer gebruikers van drugs een redelijke begeleiding in dit gebruik
kan worden geboden of dat hen een halt kan worden toegeroepen
wordt natuurlijk gedésillusioneerd. Dat kàn niet met één nummer van
ons blad en het is ook niet onze bedoeling.
Maar wat dan wel?
De strijdkrachten vonnen, ondanks allerlei relaties die er met de
burger-samenleving bestaan, nog altijd een wat gesloten en wat geïso-
leerd gebied. liet gevolg daarvan is dat allerlei problemen die in de
burger-samenleving reeds volop worden bediskussiëerd en daar tot aller-
lei standpunten voeren in de strijdkrachten slechts langzaam door-
dringen en dan, vooral in het begin, een wat eenzijdige belichting
krijgen. Dat is, als ik het goed zie, b.V. met het drugprobleem het
geval. lIet is dan een noodzaak om de voorlichting deskundiger, breder
en veelzijdiger te maken en een poging te ondernemen om met deze
voorlichting grotere kringen in de strijdkrachten te bereiken.
\Villen de problemen van het druggebruik nu en straks in de strijd-
krachten op een redelijke manier tot een oplossing worden gebracht
dan is het nodig dat vele mensen in de strijdkrachten veelzijdige infor-
matie wordt verschaft opdat een wat meer genuanceerd denken op dit
gebied mogelijk wordt. .
We zijn daarom blij dat we er in zijn geslaagd een aantal werkelijk
deskundigen op dit terrein bereid te vinden een bijdrage te leveren.
Daardoor komt er een verscheidenheid van informatie en meningen
naar voren. Naast deze meningen van deskundigen vindt men ook de
ervaringen van enige gebruikers die door C. Wijbenga zijn geïnterviewd.
En verder is het blad "versierd" met strips, cartoons en gedichten die
o.a. door Simon Vinkenoog zijn verzameld. Onze dank aan
alle medewerkers en ook aan de redaktie van Medisch Contact die ons
toestond enkele artikelen die eerder daar verschenen waren over te
nemen.
En dan nu de lezer. Moge dit speciaal nummer van Ego niet het laatste
zijn wat hij op dit gebied leest. Als hij tot nadenken wordt gestemd
dan hebben we al heel wat bereikt.

RED.
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Het probleem van het voorlichten

In allerlei kringen en lagen van onze
maatschappij bestaat er tegenwoordig
veel vraag naar voorlichting. Vele
mensen willen over allerlei dingen
worden voorgelicht, en vele anderen
willen die voorlichting wel op zich ne-
men. Er wordt voorgelicht aan consu-
menten en patiënten. aan ouders en
kinderen ,aan landbouwers en stede-
lingen, burgers en militairen. Er wordt
voorgelicht over proctukten en ziekten,
onderwijsvernieuwing en sex, land-
bouwpolitiek en woningbouwbeleid.
burgerschap en drugs. Er worden voor
die voorlichting allerlei methoden ge~
hruikt: radio, televisie, kranten, tijd.
schriften, lezingen. forum-discussies,
panel-discussies, vouwbladen. aan-
plakbiljetten. vlugschriften. protest-
vergaderingen. enzovoorts enzovoorts.
Waarom is er zoveel vraag en behoefte
aan voorlichting, en waarom maken
zoveel mensen er zich zo druk om?
Een snel en eenvoudig antwoord is
niet op deze vraag te geven. In het al-
gemeen gesproken kan men echter
zeggen. dat als gevolg van ecn groot
aantal snelle en ingrijpende ontwikke_
lingen en veranderingen in onze maat-
schappij de mensheid er moeite mee
heeft verstandelijk en gevoelsrr:atig al
het nieuwe te aanvaarden. Er rijzen
vaak vragen van: moet dat nu alle-
maal maar? En hoe zit nu eigenlijk de
vork in de steel? Ik zou nu eindelijk
wel eens willen weten of. ...• en vult
u zelf maar in. We leven ten slotte in
een democratisch land. en we hebben
het recht om te \\'eten wat er alJemaal
met ons gebeurt. en waarom dat ge-
beurt. Kortom: daarom is er - simpel
gezegd - tegenwoordig zoveel voor-
lichting. of wat daar voor doorgaat.

Wat is voorlichting?
Bij het proberen om deze vraag te
beantwoorden kom ik nu al jarenlang
in de problemen terecht. Het is me
eerlijk gezegd nog niet gelukt om een
definitie te maken of t~ vinden, die op
elke voorlichtingssituatie past. en
waar iedereen mee tevreden is. Dat
komt waarschijnlijk. omdat zoveel
mensen op zoveel verschillende manie-
ren over zoveel verschillende onder-
werpen allerlei andere mensen aan het
..voorlichten" zijn, zonder duidelijk
voor zichzelf en voor anderen te stel-
len. wat het doel daarvan is. Laat ik er
hier kort over zijn, want men kan er
wel een boek over vol schrijven.
In het algemeen komt het er bij de he-
dendaagse ..voorlichting" op neer
(naar mijn persoonlijke mening). dat
daarin ruwweg twee grote stromingen
te zien zijn. De eerste is de soort voor-
lichting. zoals die taalkundig wordt
omschreven: voorlichten is dat je ie-
mand vertelt hoe hij moet handelen.
denken en voelen. De andere stroming
is dat men objectieve. nuchtere infor-
matie verstrekt, en dat men het aan de
ontvangende partij overlaat wat hij
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met die informatie doet. wat hij er
van vindt en over denkt.
Tussen die twee .,stromingen" zijn na-
tuurlijk allerlei overgangen denkbaar
en mogelijk, en er zijn ook wel meng-
vormen van die stromingen. Maar om
het voorlopig niet al te ingewikkeld te
maken zullen we het niet eerst even
bij laten.

Doel en resulta.at van voorlichten
Voorlichting moet een doel hebben.
anders kan men geen resultaat ver-
wachten. Men kan zich bij voorbeeld
als doel stellen. dat de inhoud van de
voorlichting van hoge kwaliteit is. dus
zeer juist en waarheidsgetrouw is. en
dat die voorlichting zo veel mogelijk
mensen bereikt. via een bepaalde \veg.
Zo werken bij voorbeeld de kranten.
en de omroeporganisaties (radio en
Lv.). Het resultaat wordt zichtbaar in
het aantal abonnees en leden. Het gaat
hierbij dus om de tweede stroming die
ik noemde. Bij de eerste stroming
wordt het al wat moeilijker om over
doel en resultaten te spreken. Het lijkt
er op dat het doel hierbij is. iemand
bepaalde vaardigheden en zienswijzen
aan te leren. kennis bij te brengen. en
opvattingen aan te kweken. Het pro~
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schreven: waarom moet het worden
aangepakt, hoe pakt men het aan, wat
is het doel, wat is het resultaat? Waar-
om men het wil aanpakken begrijp ik
wel. Het draait ongeveer om hetzelfde
principe waarop men besmettelijke
ziekten bestrijdt: als men vermoedens
en aanwijzingen heeft dat er ergens
kinderverlamming of cholera de kop
opsteekt, dan gaat men snel de be-
dreigde mensen inenten om hen onge-
voelig voor die ziekte te maken.
Als er, zoals nu in ons land en elders
op de wereld, een epidemie van drug.
misbruik dreigt dan wil men de be-
dreigde groepen met bij wijze van
spreken een geestelijke injectie te lijf
gaan in de vorm van een donderpreek,
die waarschuwt tegen het gebruik van
drugs, op straffe van" .. , en vul maar
weer in, Als men deze methode beziet
in het licht van wat ik al eerder heb
gezegd dan moet men regelrecht tot de
conclusie k.omen dat het vrij kinder-

lijk is om te denken dat het iets zal
uithalen, in de zin van: nu zal geen
enkele militair, of scholier, of student,
of je eigen opgroeiende zoon of doch-
ter nooit hiermee gaan experimente-
ren en/of het risico lopen verslaafd te
raken en wat er nog meer bijkomt.
Het staat naar mijn mening, en die
van vele anderen, als een paal boven
water dat dat gebruik of misbruik van
drugs iets is waarover "de geleerden"
nog veel te weinig weten, dat wil zeg.
gen: zij weten vrijwel niets over de
oorzaken en redenen, T.ot nu toe lijkt
het er op - héél voorzichtig gezegd -
dat het een verschijnsel is van iets dat
dieper zit, iets in onze maatschappij,
iets in delen van die maatschappij,
zoals de school, het werk, de strijd-
krachten, de vrijetijdsbesteding, En
dat het iets te maken heeft met be-
paalde mensen in die maatschappij,
die misschien bepaalde problemen
hebben in bepaalde onderdelen van

door A. P. Woudenberg, arts

ons ingewikkelde bestaan, Ik weet dit
niet zeker, en niemand weet zeker hoe
de vork in de steel zit. Maar één ding
is wèl zeker: als er een groter en die-
per probleem onder dat drugprobleem
zit dan wordt dat niet opgelost door
een verschijnsel de kop in te drukken.
Koorts kan een verschijnsel zijn van
een ziekte, en dit verschijnsel kan
men te lijf gaan met aspirine. Als de
koorts desondanks toch blijft en toe-
neemt kan men de patiënt uiteindelijk
verbieden koorts te hebben, omdat dat
ongezond is, en hij er aan kan sterven,
Als ik dan nog steeds de patiënt niet
grondig heb onderzocht om te trachten
er achter te komen waardoor die
koorts wordt veroorzaakt ben ik een
waardeloze dokter.
Natuurlijk ga ik inmiddels onderzoe-
ken wat de oorzaak van de koorts kan
zijn: ik onderzoek vele patiënten met
dezelfde verschijnselen. Maar onher-
roepelijk kom ik tot de conclusie, dat
ik ook de "gezonde" mensen zou moe-
ten nakijken om te zien, of bij hen
reeds beginnende verschijnselen zijn
waardoor ik op tijd ben om bij hen de
ziekte te voorkomen.

Conclusie.
Waar ik naartoe wil met dit verhaal
over voorlichting over drugs is het
volgende,
Over dit hele drugprobleem weten
"we" veel te weinig als het gaat om
diepere oorzaken en redenen die op
het "menselijk vlak" liggen, Met "we"
bedoel ik zowel de "deskundigen" als
de "leken", de dokters en de patiënten,
(of de aanstaande patiënten), Ik wil er
geen geheim van maken dat ik dit een
ernstig en levensgroot probleem vind.
Er wordt van allerlei kanten en in
vele toonaarden eindeloos over ge-
praat zonder dat men tot een werke-
lijk gesprek komt tussen belangstel-
lenden en belanghebbenden, tussen ge-
leerden en leken, tussen mensen onder
elkaar, terwijl ieder weldenkend mens
toch zo langzamerhand met de klom-
pen aanvoelt dat er méér achter steekt
dan men met macht en gezag en wet
en wetenschap kan aanpakken.
Ik ben van mening dat het mogelijk is
in dat deel van onze maatschappij, dat
wij de strijdkrachten noemen, een ge-
sprek, en vele gesprekken te voeren,
waarin men systematisch tracht op te
sporen wat er eigenlijk aan de hand is.
Voor een werkelijk gesprek zijn twee
partijen nodig, die allebei vrijuit over
het onderwerp willen praten, en daar.
toe in de gelegenheid worden gesteld,
zonder beperkingen. Als dit verwezen-
lijkt kan worden kan dit een stap
dichter bij de oplossing betekenen,
niet alleen van het "drugprobleem",
maar van vele andere problemen die
volgens velen een ondermijnende in-
vloed .op onze gezondheid hebben, zo.
wel de lichamelijke als de geestelijke.
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Het marihuanagebruik in het leger
kreeg de publieke aandacht toen werd
beweerd dat de massamoord in My Lai
door Amerikaanse militairen werd ge~
pleegd die onder invloed van marihua.
nagebruik waren. Het laatste jaar zijn
veel artikelen verschenen over mari.
huanagebruik bij de GI's in Vietnam
Volgens sommige berichten zou 90 pc1
van hen regelmaHg marihuana gebrui_
ken. In het voorjaar van 1970bleek bij
een onderzoek bij een korps lucht~
macht in Vietnam dat 68 pct. weleeO$
marihuana had gebruikt en dat 31 pct.
meerdere malen dat had gerookt. Kun.
nen wij in Nederland ook verwachten
dat een dergelijk groot percentage van
de militairen regelmatig marihuana of
hashish zal gebruiken? En wat zullen
de gevolgen zijn wanneer een groot
aantal militairen in het Nederlandse
leger regelmatig produkten zullen ge.
bruiken die afkomstig zijn uit de Indi.
sche hennepplant?

Marihuana en hashish.
De Indische hennepplant (Cannabi:;
sativa) bestaat uit een mannelijke en
een vrouwelijke plant. De vrouwelijke
plant bevat aan de toppen een hars-
c.chtigc substantie die in blokjes of
plakken kan worden samengeperst tot
hashish. l':larihuana wordt gemaakt uit
de gedroogde bladeren van de hennep_
plant. In het algemeen kan men zeg-
gen dat hashish veel meer actieve beo
standdelen bevat dan marihuana.
In de Verenigde Staten van Noord-
Amerika rookt lT:!.envoornamelijk mari-
huana. De hashish die in Nederland
verkocht wordt is van zeer wisselende
kwaliteit. Zoals de situatie nu in Ne-
derland is kan men op dezelfde avond
een stuk hashish kopen met nauwe.
lijks actieve bestanddelen of een stuk
dat wel lOOx zoveel actieve bestandde.
len bevat. De actieve stoffen in de has.
hish en marihuana kort men af met de
letters THC. Tegenwoordig bestaat el'
een synthetische THC doch tot op he.
den is voor zover mij bekend nog geen
echte THC op de zwarte markt ver.
kocht. De synthetische THC wordt
voornamelijk gebruikt bij laborato~
riumexperimenten.

liet voorkomen van hennepgebruik als
genotmiddel.
Het behoeft geen betoog dat gebruik
van de Indische hennep in het leger
niet los gezien kan worden van het ge-
bruik van dit middel bij de gehele be-
volking. Het aantal Amerikanen in de
Verenigde Staten van Noord-Amerika
dat wel eens cannabis heeft gebruikt
schat men op 12.000.000.Hiervan re-
kent men 65 pct. tot de experimenteer_
ders. 25 pct. tot de geïntegreerde ge~
bruikers <socialusers) en 10pct. tot de
chronische gebruikers.
De globale schatting van het aantal
hennepgebruikers in Nederland is
120.000.Hieronder vallen zowel de ex~
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perimenteerders. geïntegreerde of de
chronische gebruikers, met waar-
schijnlijk een gelijke verdeling zoals
deze is gevonden in de USA. In een
representatief onderzoek van de vol-
wassen bevolking in San Francisco
v.()ndmen in 1968dat 13 pct. eens of
meerdere malen marihuana gebruikt
had. De helft van de mannen en 1/3
van de vrouwen tussen 18-24jaar had
wel eens geëxperimenteerd met mari~
huana. In Nederland vond Buikhuisen
e.a. bij een steekproef onder de Neder-
landse scholieren dat er een percenta-
ge van druggebruikers bestond van
11,15pct. Daarvan gebruikte 64.84pct.
hashish en 23,47pct. zowel hashish als
hard drugs.

Effecten van hennepgebruik.
De wijze waarop marihuana of hashish
in het lichaam wordt opgenomen is
ook mede bepalend voor het uiteinde~
lijke effect. Wanneer hashish wordt
geslikt is de kans op ongewenste reac-
ties veel groter dan wanneer dit ver~
mengd met tabak gerookt wordt.
De effecten van het hennep gebruik
kan men onderverdelen in een

• subjectief effect:
verandering van de stemming, behalve
dat een gevoel van tevredenheid. op~
gewektheid optreedt kan een gevoel
van somberheid of angst ook ontstaan
na gebruik van hashish. We zagen in
1970op de Eerste Hulp van het Wi1hel~
mina Gasthuis 24 acute toestandsbeel~
den na hashishgebruik. In 16 gevaller.
waren het angstaanvallen, paniekreac~
ties. In het algemeen kan men zeggen
dat het hashishgebruik verandering
geeft in de waarneming en de gevoe-
ligheid voor zintuigprikkels. een ver~
andering in het lichaamsbeleven en de
oriëntatie in tijd en ruimte. Onder in-
vloed van de hashish krijgt men het
gevoel dat het denken sneller gaat. dat
men allerlei samenhangen beter ziet.

Vaak treedt ook een gevoel van hi1ari~
teit op. Later treedt een gevoel van in-
nerlijke rust op en een slaperigheid
die gepaard gaat met een sterke passi-
viteit. Daarnaast zijn er nog vele an.
dere gevoelens t.w. duizeligheid. licht-
heid in het hoofd. misselijkheid, hon-
gergevoel en prikkelingen in de ar-
men.



• Lichamelijke effecten:
De meest constante verandering na
hashishgebruik is een versnelling van
de polsfrequentie, Verder kan men na
hashishgebruik meestal een lichte
roodheid van de ogen aantonen en een
overgevoeligheid voor licht. De ver-
wijding van de pupillen en een daling
van de bloedsuikerspiegel werd bij la-
tere onderzoekingen bevestigd. Een
langdurig en frequent hashishgebruik
kan aandoeningen van de luchtwegen
geven. Dit is te vergelijken met een
rokershoest. Verder ziet men nogal
eens dat ontstekingen van het oogvlies
optreden na een langdurig en frequent
cannabisgebruik.
Het Engelse cannabisrapport uit 1968
concludeerde dat langdurig gebruik
van cannabis in bescheiden hoeveelhe~
den niet behoeft te leiden tot schade.
lijke gevolgen. Het Canadese interim-
rapport meende dat nog onvoldoende
infonrt'.atie was over het langdurig.
cannabisgebruik in de Westerse lan-
den. In de Oosterse landen waar men
dus veel langer cannabisgebruik kent
ziet men wel nogal eens aandoeningen
van de luchtwegen optreden.

• Psychische effecten, direct na inna-
me:
Men kan zeggen dat cannabis in een
neutrale experimentele setting psychi-
sche veranderingen teweeg brengt, die
gekenmerkt worden door een gevoel
van blijheid en minimale stoornissen
in het intellectueel functioneren. In de
meeste gevallen zijn deze veranderin-
gen moeilijk te meten. De veranderin-
gen die men kon meten waren stoor-
nissen in de short-time memory,
m.a.w. stoornissen in het inprenten.
Het grootste gevaar van cannabis zijn
de psychiatrische complicaties die
kunnen optreden na cannabisgebruik.
The Indian Henp Commission (1894)
concludeerde dat in 7 tot 13 pct. van
de psychiatrische opnames cannabis
als factor meespeelde. Chopra vond in
de groep van 1200regelmatige canna-
bisgebruikers in India bij 20 pct. van
de Chanja-gebruikers en bij Ik pct. van
Charac-rokers psychotische beelden.
D.W.Z.beelden met wanen en halluci-
naties. m.a.w. verregaande realiteits-
vervalsingen die niet corrigeerbaar
waren. Vooral in het Oostelijk half-
rond werd gewezen op het mogelijk
verband tussen het voorkomen van
psychose en zwaar cannabisgebruik.
In 1969beschreven Talbott e.a. 14 psy-
chotische reacties na cannabisgebruik
bij militairen in Vietnam. Dit waren
geen chronische hennep gebruikers
maar experimenteerders.
Becker meende dat dergelijke psycho-
tische reacties na cannabisgebruik
vooral zouden ontstaan wanneer er
geen cannabiscultuur aanwezig was.
De gebruiker en de omgeving reage-
ren in die situatie meestal met angst
op dit cannabisgebruik. Volgens Bec-

ker zag je dan de paniekreacties voor.
al bij mensen optreden die voor het
eerst cannabis gebruikten en die niet
goed begeleid werden door ervaren
gebruikers.

• Karakterverandering bij chronisch
cannabisgebruik.
Vooral in de Oosterse landen zag men
bij chronische cannabisgebruikers een
complex van verschijnselen optreden,
m.a.w. een syndroom dat als volgt
wordt gekenmerkt:
verminderde activiteit, preoccupatie
met druggebruik. verlies van werklust
(werkschuwheid), verminderde comA
petitie, het ontwijken van uitdagingen
in het dagelijks leven.
Volgens sommige onderzoekers zou dit
syndroom een gevolg zijn van minima-
le hersenbeschadigingen die met ge~
wone onderzoekingen niet zijn te vin~
den. De psycholoog McGlothlin had
een andere verklaring voor dit syn-
droom. Hij meende dat personen die al
neigen tot passiviteit. waarbij fantasie
overweegt boven rationaliteit zich
meer aangetrokken zullen voelen tot
het gebruik van Indische hennep. Vol-
gens hem heeft cannabis een •.mind~
loosening" effect. Sommige mensen
vinden het prettig er even uit te zijn
wat betreft tijdsbeleven, plaats en
ruimte en zich anders te voelen als
persoon. Vooral mensen die zich aan-
getrokken voelen tot een meer open
gestructureerd leven, die bovendien
meer gericht zijn op intuitie dan op
rationaliteit zullen zich meer aange-
trokken voelen tot het gebruik van
cannabis vanwege de "mind-loos-
ening" effect. M.a.w. deze mensen zul-
len eerder onder invloed zijn van can-
nabis. zullen het eerder als prettig er-
varen, dan mensen die een zeer ge-
structureerd leven leiden, conservatie_
ve instellingen hebben met een ratio-
nale aanpak van de dingen. Tot op he-
den wordt cannabis op het Westelijk
halfrond nog sterk geassocieerd met
onstabiele wijze van leven, met non-
conformisme.
In India vond Carstairs bij een onder-
zoek dat de Raiputs die een duidelijk
hiërarchische structuur en een meer
vechtlustige instelling hadden alcohol
als genotmiddel gebruikten en dat da
Brahmanen die meer hielden van con-
templatie en reflexie, bhang (d.i. can.
nabisextract) als genotmiddel hadden
en het gebruik van alcohol als onrein
beschouwden.

Tbe stepping-stone theory,
Hieronder verstaat men gebruik van
cannabis dat zou leiden tot gebruik
van schadelijke middelen dus b.V.
opium of andere hard drugs.
Het is opvallend dat deze discussie al~
leen plaats vond in de Westerse lan-
den. aanvankelijk in Noord-Amerika
en later ook in de Europese landen.
Het overstappen van het ene middel

door Pe,tér ~eerlings
.. '. '."' ..

naar het andere middel was in de Oos-
terse landen nooit een punt, omdat het
daar blijkbaar niet plaats vond of
nooit was opgevallen. In 1944 conclu-
deerde het Mayor's Committee on Ma-
rihuana dat marihuana niet leidde tot
gebruik van andere middelen zoals
heroïne of cocaïne. De psycholoog Co-
hen vond bij een onderzoek in Neder-
land dat bijna alle druggebruikers ook
cannabis gebruikten. De reden dat
meestal met hashish werd begonnen
berust op het feit dat cannabis gemak_
kelijk is te verkrijgen en wanneer ie-
mand een middel wil gebruiken dat
cultureel niet geaccepteerd is zal de
kans het grootst zijn dat men dan voor
het eerst in aanraking komt met can-
nabis. Een andere belangrijke factor
waarom de kans bestaat dat men met
cannabis begint bet grootst is ligt in
het feit dat druggebruikers iemand die
nog nooit illegale stoffen heeft ge-
bruikt hem het eerst cannabis zullen
aanbieden, omdat volgens ervaring
cannabis het meest ongevaarlijke mid~
del is.
liet verband tussen cannabis
en criminaliteit,
Na cannabisgebruik kunnen paniek-
reacties optreden of psychotische
reacties met ziekelijke achterdocht
waarbij dan irrationele gewelddaden
gepleegd kunnen worden. Chopra
vond daarentegen dat cannabis eerder
zou leiden tot passiviteit dan tot ge-
welddadigheden. De Engelse Canna-
biscommissie (1968) concludeerde dat
het gebruik van cannabis niet de di-
recte oorzaak kan zijn van belangrijke
criminele daden. De Canadese Com-
missie (1970) komt tot ongeveer de-
zelfde conclusie. Wanneer het canna-
bisgebruik vergeleken wordt met alco-
holgebruik dan komt de alcohol er
veel slechter af, wat agressieve ge-
welddaden betreft.

Slot.
Gebruik van Indische hennep wordt
door velen als zeer gevaarlijk en door
anderen als ongevaarlijk gezien. Het is
moeilijk om buiten die twee uiterste
polen te blijven. Ik hoop dat u mede
door dit artikel een wat genuanceer-
der oordeel hierover heeft gekregen.
Tot op heden zijn er mijns inziens wat
betreft het gebruik van cannabis on-
voldoende wetenschappelijke argu.
menten om beslissingen te nemen met
verstrekkende maatschappelijke con-
sequenties, zowel voor het individu als
voor de samenleving.
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Marcel (36), redacteur van een week-
blad, getrouwd, studeerde theologie.
omdat hij gefascineerd is door het
Oude en Nieuwe Testament, maar
stapte vlak voor zijn kandidaats over
naar de journalistiek, omdat hij een
ander niet een geloof wilde opdringen.
Met een regelmaat van eenmaal in de
drie of vier weken rookt Marcel mari-
huana of hashish. Hij koopt het ("Tien
gulden voor twee lucüerdoosjes vol")
en verbouwt het op zijn balkon. Vroe-
ger kreeg je de stuff meestal gratis",
zegt hij. "Je had wat en gaf wat door.
Om de een of andere reden ben ik er
altijd van uitgegaan, dat ik het voor
niets moest hebben. Ik vind het een
artikel waar geen geld voor mag wor-
den gevraagd. Volgend jaar zal ik wat
bij mijn moeder in de tuin planten".
Andere genotmiddelen van Marcel: 1
pakje sigaretten. 4 à 5 borrels plus 2 à
3 pils per dag. Daarnaast consumeert
hij 1 fles wijn in de week.
- Je rookt weinig
M.: Het is al een hele geruststellende
gedachte dat ik het in huis heb. Soms
kijk ik er maanden niet naar om. Ik
kan er niet bij werken. Bovendien heb
ik te veel mensen gezien die grote
hoeveelheden rookten en sociaal af-
zakten. Als je het veel doet word je
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ongeschikt om in deze maatschappij op
een normale manier te functioneren.
Je gaat vegeteren. Ik geloof dat te veel
roken schadelijk is. ( - Wat is te veel?
Ik weet niet waar het te veel begint>
De mensen worden incommunicabel.
Ik ken zeker drie of vier mensen die
vroeger verstandig uit hun woorden
konden komen, maar nu alles afdoen
met "je-weet-wel". Je kent het jargon.
Simon Vinkenoog vind ik ook zo'n fi-
guur. Hij dringt niet meer tot de men-
sen door. al heeft hij dan schijnbaar
veel contacten. Hij blijft aan de opper-
vlakte. Ik wil ook niet, zoals Simon.
zoveel uitdragen. Hij heeft door het
roken een wijsheid verkregen die hem
boven zijn hoofd is gegroeid. Simon is
topzwaar geworden. Ik vind dat je
eerst moet zorgen, dat je die wijsheid
aankan.
- Waren die drie mensen, als Ze niet
hadden gerookt, ook niet afgezakt?
M.: Best mogelijk dat ze anders ook
wel gek waren geworden. Ik weet het
niet. Misschien zit het 'm in de canna-
bis sativa. Ze praten met je of ieder-
een high is. Ze nemen die houding te-
genover iedereen aan en er komt wei-
nig verstandigs meer uit hun vingers.
Ik geloof niet dat je daarvoor in hoeft
te zijn. Het kan iedereen overkomen,
die begint te roken.

- Rook je alleen of met iemand sa-
men?
M.: Het roken van marihuana kun je
niet tot iets mechanisch maken. Je moet
het isoleren tot iets "heiligs" Het ro-
ken is een ritueel. Een ritueel doe je
niet alleen. Ik doe het meestal met
meerdere vrienden. Weinig met mijn
vrouw. Die vindt, dat er zo weinig ge-
beurt. Ze is altijd al high. Dat hebben
vrouwen meer dan mannen.
- Waarom rook je?
M.: Omdat het gewoon gigantisch is.
En omdat ik er erg veel van leer. Het
is zo'n unieke ervaring. Alles duurt
uren. Je ziet scherper, de kleuren, de
muziek, alles dringt dieper tot je door.
Als ik rook heb ik het gevoel, dat alle
mythen waar zijn, dat de grote verha-
len uit de wereldliteratuur, waarin go-
den voorkomen, ontzettend belangrijk
en waar zijn.
- Wat zijn je ervaringen in de com-
municatie met anderen?
M.: Je begrijpt elkaar sneller met
minder woorden. Best mogelijk dat
dat zelfsuggestie is, maar het is wel
verdomd fijn. Het is dan een suggestie
zonder enige krampachtigheid.
- Heeft het roken invloed op de sex?
M.: Roken werkt wel degelijk stimule-
rend op het seksueel verkeer. Je aan-
dacht wordt groter, je voelt beter, je



ziet beter, je ruikt beter, nou, wat wil
je nog meer? En, als ik rook, .ben ik
aardiger voor mijn vrouw.
- Wat ervaar je nog meer als je
rookt?
M.: Er breekt bij mij iets door van een
groot inzicht in alle dingen. Ik word
er vrolijk en tevreden van, maar als
het over is twijfel ik of ik dat inzicht
aan anderen moet opdringen. Er zijn
teveel mensen op de wereld geweest
die zeiden dat ze het wisten. Voor mij
is het een grote vrijheid, meer vrijheid
dan wijsheid. Ik ben als ik rook blij
dat ik leef in 1969in Amsterdam, blij
met de bloemetjes op mijn balkon.
Mijn ogen komen helemaal tot rust. En
ik heb de neiging totaal niet meer te
drinken. Ik geloof zeker, dat het roken
de maatschappij drastisch zou kunnen
veranderen.
- Als je minister Polak een stickie
geeft wordt hij aardiger?
M.: Dat geloof ik zeker. Hij zou meer
begrijpen. Het establishment bestaat
bij de gratie van het dom laten van de
gewone mensen. Maar de gevestigde
orde is ook bang voor haar eigen vrij.
heid, voor het feit dat zij misschien
meer van zichzelf zouden gaan begrij-
pen. Daarom is het roken een gevaar
voor het establishment, dat ze te vuur
en te zwaard zullen bestrijden. <Mar-
cel over de Damslapers en de hippies:
Die nemen een voorschot op de toe-
komst, die voor de hele wereld zou
moeten gelden. Ik geloof wel dat die
mensen de zaak door hebben. Ik be-
grijp ze ook ontzettend goed, als ze
zeggen .•weet-je-wel", maar ik kan er
niet mee werken. Ze moeten ook eens
iets anders zeggen).
- Wat heb je tot nu toe van het roken
geleerd?
M.: Ik kan geen antwoord geven van
A tot en met Z. Ik kan je alleen een
paar verhalen vertellen. Sommige
mensen drinken veel alcohol om een
teveel aan bewustzijn te dempen en
krijgen zo een aantal hanteerbare ge-
dachten. Hennep heeft precies het te.-
genovergestelde effect. Het intensi-
veert, in die zin, dat ik van hele reek-
sen gebeurtenissen in de geschiedenis
de samenhang zie, zie dat het allemaal
waar is, goed is geweest, het allemaal
zin heeft. God. het is zo moeilijk uit te
leggen. Je krijgt een gevoel van: In-
derdaad, ja, precies, zo zit het, een
soort opluchtend gevoel, maar als je
op zo'n moment probeert die dingen
op te schrijven krijg je het niet op pa-
pier. Je krijgt hanteerbare gedachten,
net als bij alcohol, maar dan net an-
dersom, gewoon een verschil van on-
der en boven water.
- Wil je dat verschil tussen een teveel
aan bewustzijn en een verruimd be-
wustzijn nog eens toelichten?
M.: Een teveel aan bewustzijn ver-
kleint de aandacht die je aan de din-
gen afzonderlijk kunt geven. Teveel

dingen komen tegelijkertijd op je af.
Drinken werkt dan tijdelijk bewust-
zijnsvernauwend, waardoor je relatief
meer aandacht kunt geven aan minder
dingen. De rest stoot je af. Bewust-
zijnsverruiming maakt van je hoofd
een heelal. En voor de dingen die daar
dan binnen komen drijven breng je
een warme belangstelling op. Je be-
schouwt ze aandachtig, geïnteresseerd,
liefderijk. Je hebt tijd en ruimte voor
ze.
- Jouw aldus verkregen hanteerbare
gedachten, waar hebben die mee te
maken?
M.: Met dingen, waar ik al jaren lang
over nadenk. Ik heb het gevoel dat ik
op het goede spoor zit. Ik heb het ge-
voel dat ik ontzettend veel weet en be-
grijp. Maar meteen heb ik het gevoel,
dat ik het niet hoef te vertellen. Het
komt nog wel eens ergens in tot ui-
ting.

~tt:3
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door Cor Wijbenga

- Vertel eens iets over dat goede
spoor?
M.: De meeste mensen denken dat ze
op weg zijn naar iets, naar een doel:
een carrière, de hemel, of iets derge-
lijks. Allang voordat ik rookte zag ik
dat dat niet waar is. De mensen gaan
niet ergens naar toe. Ze komen ergens
vandaan. En ze komen toevallig er-
gens. Die ontdekking heeft mijn we-
reldbeeld totaal veranderd. Ik ben op-
gehouden ergens naar toe te streven.
Ik ben nog wel bereid ergens hard
voor te werken, zoals om meer open te
worden, minder krampachtig te zijn,
maar ik ben niet meer bereid hard te
werken om het dubbele te verdienen.
- Wat is het aandeel van het roken
geweest in deze ontwikkeling?
M.: Een bevestiging. Er werd mij veel
duidelijk. In die zin, dat ik over din-
gen niet krampachtig hoef na te den-
ken, omdat die dingen gewoon zo zijn.
- Levert de vertaling van die wijs-
heid in de praktijk geen moeilijkheden
op?
M.: Nee, zowel binnen als buiten mijn
werk heb ik een volkomen vrijheid.
Het drop-out zijn is voor mij geen al-
ternatief, wat het voor de meeste an-
dere rokers helaas wel moet zijn. Dit
wat de praktijk betreft.
- Zou je het vrij willen geven?
M.: Onmiddellijk. Dat zou een zeer
vrolijke dag zijn. Wel zou er goede
voorlichting over het roken moeten
komen. Van de gevolgen van het vrij
geven heb ik totaal geen voorstelling.
Daarvoor is de afstand tussen de niet-
roker en de roker te groot. Het zal al-
lemaal wel veel gezelliger worden,
weet je wel.
Tom (41), sinds drie jaar taxichauf-
feur, voorheen chef van een tech-
nische dienst ("een baan met veel
kopzorgen"), woont samen met vriend,
die wel eens vreemd gaat: Het roken
heeft alleen mijn gevoelens van af-
gunst en jaloezie niet kunnen afzwak-
ken. Vijf jaar geleden begon hij met
het roken van marihuana en hashish.
Het heeft een paar keer geduurd' voor-
dat hij de kick herkende ..• Het begon
met de lachkick. Ik lachte om de
meest onbenullige rotdingen. En daar-
na kreeg ik de vrt;etkick. Nou ja, alle
verschijnselen die 'de beginneling ken-
merken. Nu rook ik vrijwel elke dag.
Meestal met z'n tweeën. Als ik vrij
ben, rook ik 's morgens. Ik heb de €I-
varIng dat het dan beter werkt".
- Ben je wel eens stoned de taxi inge-
gaan?
T.: Nooit echt stoned, maar wel •.net
lekker". Dan gaat het erg goed, rij ik
nog soepeler dan gewoonlijk. Je jaagt
niet meer zo erg. Je vindt het wel best.
Als ik oponthoud heb vind ik het zo
beroerd, dat de mensen steeds onge-
rust naar de meter kijken, maar als ik
high ben, interesseert me dat geen
moer.
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Vervolg Interviews met gebruikers

- Heeft het Token grote invloed op je
gehad?
T.: In zoverre dat ik het allemaal mak-
kelijker ben gaan zien. Ik was niet op-
gewassen tegen mijn functie als chef
van de technische dienst. In totaal heb
ik bij dat bedrijf vijf jaar gewerkt,
waarvan dan twee jaar als chef. Door
het roken zag ik in, dat het streven
naar geld en een positie niets uit-
maakt. Ik nam ontslag en vroeg me
minder snel af: wat moet ik doen?
Toen ben ik taxichauffeur geworden
en ik ben nu veel gelukkiger. Als ik
niet had gerookt. had ik die baan
waarschijnlijk heel lang .volgehouden,
net zolang tot ik overspannen was ge-
worden. Vergeet niet, als taxichauf-
feur moet ik ook hard werken, want
anders verdien je niet, dus je kunt be-
slist niet zeggen, dat het roken er toe
leidt, dat je op je nest blijft liggen.
- En wat is de invloed van het ro-
ken nu?
T.: Ik kan de dingen beter aan. Mijn
remmen zijn een beetje weggevallen.
Ik draaf veel minder snel door dan
vroeger. Ik geloof het allemaal wel.
Als er uiteindelijk iets moet gebeuren,
gebeurt het ook, dat niet, hoor. Ik ont-
trek me niet aan mijn verantwoorde-
lijkheden, maar het is, ja, ik zie het al-
lemaal wat gemakkelijker.

- Heb je een bepaald ritueel?
T.: Nee, dat kan je niet zeggen, maar
ik rook wel bij bepaalde gelegenheden,
zoals wanneer ik naar Zand'voort ga.
Voordat ik vertrek rook ik 's morgens
een heel dun stickje. Daar ga je dan
uren op. En als ik in een vliegtuig zit.
Dat is grandioos. Zo'n reis duurt dan
uren, alles duurt veel langer, elk mo-
ment. Als ik naar muziek luister, rook
ik meestal ook. De muziek wordt veel
mooier, heel anders, hè. En dat herken
je later wel terug, ook als je niet high
bent. Wat dat betreft is het een blij-
vende werking. En voordat ik naar
bed ga neem ik een paar trekjes. Ik
tuttel dan niet zo de hele tijd met kop-
jes rond en slaap veel meer ontspan-
nen. Voor mij is roken ontspannend.
Ik moet geen roes. Ik doe er iets mee.
- Kom je wel eens in Fantasia of Pa-
radiso?
T.: Daar voel ik me niet zo gemakke-
lijk thuis. Ik voel me daar te geremd.
Dat ben ik altijd al geweest. Het roken
helpt me niet over de drempel heen.
Bovendien wil ik vroeg naar bed. om-
dat ik niet duf achter het stuur wil zit-
ten. Dat is me te riskant.
- Heb je er spijt van, dat je zo laat
bent begonnen met roken?
T.: Ja beslist. Als ik zie wat jonge
mensen er uit halen, die minder ge-
remd zijn en hun fantasie lekker kun-
nen laten lopen, dan ben ik af en toe
wel eens jaloers. Maar het komt ook
doordat ik. behoor tot een generatie
die een periode heeft gemist. Wij zijn
opgegroeid in een tijd kort na de oor-
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log. Nou, daar was geen pest aan, hoor.
Tegenwoordig hebben ze het allemaal
veel beter, hè, het komt allemaal veel
lekkerder op hun toe.
- Weten je collega's dat je rookt?
T.: Een enkele. Ze reageren er niet op,
Een heeft er ook eens een keer gerookt.
maar die is nogal nuchter uitgevallen.
Dat heeft niets uitgehaald. Hij drinkt
vrij veel. Ik drink zelf vrijwel niets.
- Je bood hem iets te roken aan?
T.: Nou, helemaal niet opgedrongen,
hoor. Dat ging meer op een manier
van: hij had al een borreltje op en wij
hadden al iets gerookt en toen kwam
er nog een stick in de rondte en nou
toen nam hij ook een trekje mee. Ik
zal nooit een ander bewegen te roken.
Ik kan ook heel goed alleen roken. Ik
ben toch al helemaal een solo-figuur.
Behalve die ene keer, dat er een soort
kunstschilder bij mij op bezoek was,
die ook heel goed kon pianospelen.
Dat was typisch een figuur, waarvan
ik dacht dat 'ie iets met het roken zou
kunnen doen, hè, maar hij was er erg
op tegen. Toen hebben we wat kief
door z'n soep gedaan. Hij dacht dat hij
licht werd van de wijn en heeft een
erg leuke avond gehad. maar de wer-
kelijke oorzaak is hij nooit te weten
gekomen. Nou, en verder heb ik de
hond wel eens een keer een beetje
rook in zijr~ gezicht geblazen, maar eh,
of 'ie d'r iets van gevoeld heeft. weet
ik niet, hoor.
- GebTuik je wel eens andere midde-
len?
T.: Ik heb vijf keer LSD gebruikt in
een tijdsverloop van vier jaar. Maar ik
heb er nooit van gehallucineerd. Ik
werd er misselijk van en viel er van in
slaap. Het is moeilijk in die geest iets
te krijgen dat betrouwbaar is. Meestal
is het troep. Op Ibiza heb ik een meis-
je meegemaakt, die in een trip was ge-
bleven. Die had door die rommel een
hersenbeschadiging of zo. Ze liep daar
al maanden rond, in vodden, werke.
lijk, hoor. Ze kroop overal naar binnen
waar ze een raam open zag staan en
ging ergens liggen slapen. Er was geen
verstandig woord' uit te krijgen. Volko_
men van de pot gerukt. Hoe het afge_
lopen is weet ik niet. Aan het eind van
het seizoen zal ze wel door de politie
zijn opgepakt en terug naar huis zijn
gestuurd.
- Je hebt nooit gespoten?
T.: Nee. dat vind ik geen goede zaak.
Ik ben bang voor hard drugs, kun je
wel zeggen. Ik heb eens een keer een
stel in huis gehad. waarvan hij een
junkie was. Eerst wist ik het niet,
maar later kwam ik het aan de weet.
Toen ik in Ibiza een jongen zag die
ook een junkie was herkende ik de
symptomen. Het is bloedgevaarlijk en
ze hebben ook nog eens de behoefte
om een ander om te turnen. Als ik het
weet komen ze hier ook niet binnen.
- Als je niets te roken hebt, mis ie

het dan?
T.: Het enige bezwaar wat ik er van
ondervind is dat als ik 's avonds thuis
kom van een dienst die erg druk of
vervelend is geweest, ik, als ik niets te
roken heb, enige moeite heb ik om in
slaap te vallen.
- Ben je bang voor ontdekking door
de politie?
T.: Daar denk ik niet zo veel over na.
Wat dat betreft neem ik de dingen
meestal zoals ze zijn. Sommige mensen
worden erg bang, bijna paranoïde door
de gedachte aan de politie. Ik neem
wel altijd voorzorgsmaatregelen. Als
ik iets in huis heb, leg ik het altijd op
een bepaalde plaats, zodat ik het on-
middellijk kan weggooien zonder dat
er iets van kan worden teruggevon-
den. Maar ik ga nooit zover. dat ik de
deuren dichtspijker. Sommige mensen
zijn erg schrikachtig. Ik heb jongens
meegemaakt, die, wanneer ze iets op
zak hadden, langs de gracht gingen lo-
pen, zodat ze het onmiddellijk zouden
kunnen weggooien als er een politie-
wagentje naast hun mocht stoppen.
Dat vind ik gewoon overdreven. Ik
ben ook van mening, dat als je over
dergelijke dingen gaat prakkiseren, je
het gevaar naar je toetrekt.
-Verkoop je wel eens iets?
T.: We proberen wel eens iets groters
te kopen, omdat dat de prijs drukt.
Dan verdelen we het onder een kring
van een stuk of wat mensen. Maar ik
wil niet als dealer bt:kend staan, want
dat ben ik niet. Ik verkoop het alleen
aan vrienden van ons en ik verdien er
niets aan.
- Geloof je dat het roken een gevaar
is voor de 'Westerse cultUUr?
T.: Zoals die nu bestaat wel. Ik geloof
zeker dat deze structuur vast zou lo-
pen, maar ik denk ook dat er iets voor
in de plaats zou komen, dat in ieder
geval meer leefbaar is. De pest is, dat
ik niet zo dicht bij de jongeren sta, dat
ik precies weet wat ze willen, maar ik
sta wel dicht genoeg bij ze om in te
zien dat het best zonder dit zaakje kan
dat nu de teugels in handen heeft. Ik
geloof niet dat het establishment ge-
makkelijk omver is te werpen. ook
niet als het roken zou worden vrij ge-
geven, dus, wat dat betreft, hoeven ze
er niet zo'n gevaar in te zien. Want, de
echte carrièremakers gaan wel door.
Die halen niet uit het roken wat er in
zit. En dat is het merendeel van de be-
volking, dezelfde mensen die ook zo
gek zijn op Gert, Hermien en Willem
Duys. Als zulke mensen sneuvelen, of
het nu jongeren zijn of niet, dan komt
dat in de regel door de drank.

Nico (21), zonder beroep, zojuist, als
ik hem spreek, uit de gevangenis ont.
slagen, waar hij zes maand'en uitzat
wegens het in bezit hebben van 961
gram marihuana en 65 gram hashish,
zoals de dagvaarding nauwkeurig ver-
meldt. Tegen Nico was negen maanden
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geëist. Bij de berechting werd poging
tot handel als bezwarende omstandig-
heid aangevoerd. In de zaak tegen
Nico, waar de dagbladen merkwaardi-
gerwijs nauwelijks enige aandacht aan
hebben besteed. spelen drie figuren
een rol: hijzelf, een 21-jarige barkee-
per en een oudere man, ter zitting
aangeduid als "de derde man".
Nico was in november 1968benaderd
door de barkeeper, die een kilo mari-
huana van hem wilde kopen voor de
somma van f 900,-. De barkeeper han-
delde op suggestie van de derde man,
die hij op een avond in een lokaliteit
had ontmoet. Deze wilde op zijn beurt
de stuff afnemen voor f 1400,-. De
winst was voor de barkeeper. De trans-
actie, stelde de derde man voor, zou
moeten plaatsvinden in het Amster-
damse bos, waar de beide jongens de
marihuana in een op een afgesproken
plaats geparkeerde auto zouden moe-
ten deponeren. Het geld zou klaar lig-
gen in de wagen. De derde man zou
onderwijl ergens in het bos wachten.
Voor Nico zat er geen winst in. Er
werd een beroep gedaan op zijn loyali-
teit met de eenzame rokers in de pro-
vincie, die moeilijk aan stuff konden
komen en waarvoor de handelswaar
dan ook was bestemd. Nico haalde
voor deze gelegenheid de marihuana
in huis, maar zag op het allerlaatste
moment af van de transactie, omdat
hij de romantische enscenering in het
Amsterdamse bos niet vertrouwde. De
barkeeper ging onverrichter zake naar
het bos om het droeve bericht over te

brengen aan de derde man. Deze bleek
echter in geen velden of wegen te be-
kennen. Op de afgesproken plaats
werd de barkeeper klemgereden door
vijf politiewagens. Vrijwel tegelijker-
tijd werd Nico van zijn bed gelicht
door twee rechercheurs. Naast zijn le-
gerstede vond de politie in een bood-
schappentas de handelswaar, benevens
een beetje hashish dat voor eigen be-
bruik was bestemd.
Om het verhaal kort te houden (voor
een uitvoeriger uiteenzetting zie Vrij
Nederland van 18 januari en 22 mei
1969):de barkeeper werd dezelfde dag
vrijgelaten. Hij werd niet vervolgd.
Voor de identiteit van de derde man
toonde de politie en de justitie geen
enkele belangstelling, De advocaat van
Nico, mr. H. P. C. Reinhold te Amster-
dam, probeerde tijdens de rechtszaak
de merkwaardige rol van de derde
man ter sprake te brengen, omdat hij
veronderstelde dat hier sprake was
van uitlokking door de politie en om-
dat de officier van justitie mr. W.
Tonckens, die mr. H. E. van Renesse
bij deze gelegenheid verving (Van Re-
nesse was verhinderd wegens "een
overbelaste agenda") de verdachte
schilderde als "een handelaar die zich
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niet ontzag de provincie te bevoorra-
den", maar de president van de Am-
sterdamse rechtbank mr. J. A. Bletz
hamerde de advocaat tot vier maal toe
af, "want". zei hij, "dat zijn allemaal
verhalen waar ik nou net niks mee te
maken heb. Als we nou eens gewoon
aannemen, dat de derde man een pro-
vinciaal was".
Tegen de verdachte zei de president
dat de rol van de derde man niet was
uit te zoeken, zolang hij niet bereid
was te vertellen waar hij de marihua-
na had gekocht. Nico zweeg. De zitting
eindigde met de volgende curieuze.
voor beide partijen typerende dialoog
tussen president en verdachte: Bletz;
Bent u niet die man die een reis om de
wereld wil maken. Oh nee, bent u dat
niet. Nou. dan is dat een ander. Maar
hebt u dan geen plannen?
Nico: De gevangenis is niet de juiste
plaats om plannen te maken. Zeker
niet als je nog niet weet wat er met je
gebeurt. Het hangt er ook vanaf wan-
neer ik vrij kom. Als het in de winter
is zal ik uitzien naar een goed ver-
warmde baan. Vanuit de gevangenis
schreef Nico de minster van justitie
een brief, waaruit een behartigens-
waardig citaat over de stepping stone
hypothese:
Deze thoorie wordt vaak "bewezen"
door aan te voeren, dat meer dan 90
pct. van de opiumgebruikers vroeger
cannabis hebben gebruikt. In werke-
lijkheid zegt dat natuurlijk niets over
een causaal verband. Op deze manier
kan men ook "bewijzen" dat melk een
gevaarlijke stof is, immers; 100 pct.
van de opiumgebruikers heeft vroeger
melk gebruikt! Voorzover er inder-
daad verband is tussen het gebruiken
van gevaarlijke (verslavende) stoffen
en cannabis lijkt dit meer een sociale
dan een medische kwestie te zijn. Door
het opnemen van cannabis in de
opiumwet en het zo doen ontslaan van
een zwarte markt is de situatie ge-
schapen dat de gebruiker bij het aan-
schaffen van zijn middel vanzelf in
aanraking komt met de zwarte markt
van andere stoffen en vooral wanneer
<bijvoorbeeld door verhoogde poli-
tieactiviteit) de cannabis schaars is,
zal hij daardoor sneller geneigd zijn
dan maar een ander middel te nemen,
te meer daar de informatie over het
gevaar van deze middelen en het feit,
dat ze in de opiumwet zijn opgenomen,
hem niets zullen zeggen, want datzelf-
de is immers het geval met de canna-
bis, die hij als onschuldig kent. Nico,
weer thuis, over zijn arrestatie: Ik ge-
loof niet, dat ze speciaal mij hebben
uitgelokt. Het is een algemene uitlok-
king. De politie gooit een bericht uit
en }Vaardat aanhaakt wordt gearres-
teerd. Ze kunnen ook wel iemand in
Paradiso oppakken, maar die mensen
hebben daar meestal geen grote hoe-
veelheden op zak. En ze zoeken een
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grote partij. Dat was ook het typeren-
de van mijn geval. Het begon met de
vraag naar een flinke hoeveelheid.
Toen werd het een kilo. En toen ik zei,
dat dat wel kon, werd het twee kilo.
Kan dat ook? En drie kilo? Kan dat
ook? En het werd steeds meer. Maar
. ik geloof dat ze van deze method-e zijn
afgestapt, want ik heb niets meer ge-
hoord over mensen die op deze manier
zijn gepakt.
- Hoe oud was je toen je begon met
Token?
N.: Zestien. Ik begon eigenlijk met
pep, met amfetamine. Dat kon je ge-
makkelijk krijgen in die tijd. In Frank-
rijk kon je het vrij kopen. Ik gebruikte
het om een nacht door te halen of om
een dergelijke reden. Maar op een ge-
geven moment ontdekte ik. dat het
niet zo goed is voor mijn lichaam. Ik
viel kilo's ai. En ik raakte een beetje
aan de pep gewend, niet echt verslaafd
maar gewend, weet je wel. En toen
ben ik er mee opgehouden. Op dezelf-
de zwarte markt in Nederland, waar
ik de amfetamine kreeg, kon je ook
marihuana kopen. Zo kwam ik aan
mijn eerste stickie. Ik rookte niet om
te vluchten, maar juist om dingen te
zien en te gaan doen, het tegenoverge-
stelde van vluchten dus eigenlijk. Bij
Provo werd erg veel gerookt. In die
tijd zijn een heleboel mensen soft
:lTUgs gaan gebruiken.
- Hoe kijk je aan tegen iemand die
niet Taakt en perse ook niet wil ro-
ken?
N.: Nou, dat hangt er van af wat voor
iemand het is. Als ik eenbankdirec-
teur benader. dan kijk ik daar eigen-
lij k helemaal niet tegen aan, dan kij k
ik daar overheen. Die man heeft een
verklaarbare angst voor werkschuw.
langharig tuig en alleen op grond
daarvan zal hij wel weigeren te roken.
Ik zal geen extra pogingen in het
werk stellen de man alsnog te bewe-
gen te roken. Alleen heel soms heb je
de neiging bepaalde mensen absoluut
aan het roken te zetten. Haast iedere
roker heeft dat. Meestal gaat het om
mensen die je heel aardig vindt en van
wie je het idee hebt, dat als ze roken
ze nog aardiger zouden worden. Bij
veel mensen is dat ook zo. Iemand kan
door het roken er iets bij krijgen,
waardoor hij zijn vriendelijkheid an-
ders manifesteert. zoals bijvoorbeeld
een grotere mogelijkheid tot relati-
veren. Dat maakt iemand vaak veel
tot relativeren. Dat maakt iemand
vriendelijker in de omgang.
- Is het de hennep die de man veran-
dert of de mensen met wie hij door het
roken in contact komt?
N.: Ik denk de hennep. Medisch kan ik
het ook niet verklaren. maar ik geloof
dat het komt. doordat je een grotere
intensiviteit van je waarneming krijgt,
waardoor je als het ware meer kanten
van de dingen gaat zien. Door het ro-
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ken krijg je dat het relativeren een
wezenlijk aspect van je wordt, terwijl
het anders - bijvoorbeeld door het le-
zen van een goede krant - een tijde-
lijke zaak blijft. Je krijgt door echt
veel roken een high denkpatroon.
- Wat is dat?
N.: In de eerste plaats is het dus meer
relativerend. Je neemt scherper waar.
En in de tweede plaats gaat het meest.
al gepaard met een groot gevoel van
medeleven met de mensen, collectief
of individueel. Een sociaal bewustzijn,
kun je het noemen. Door het meer be-
grijpen, Doordat je minder gauw er-
gens vreemd of bevooroordeeld tegen-
over staat. Verder krijg je een afne-
mende behoefte om je te manliesteren,
een afnemende ambitie op elk terrein.
Het enige wat er over blijft is de
drang om te leven, goed te leven,
VOor jezelf en voor anderen.
- Die afnemende ambitie. wordt die
veroorzaakt door de soft drugs. denk
je, of zit dat al in iemand en wordt die
mede in ontwikkeling gebracht door
de soft drugs, of door de mensen die
het Taken, of had die bij wijze van
spreken ook in ontwikkeling gebracht
kunnen worden door bijvoorbeeld
erwtensoep?
N.: Dat kun je haast niet zeggen. om-
dat de groep die tot nu toe de soft
drugs gebruikt al van te voren een be-
paalde bijzondere groep is. Het zijn al-
lemaal mensen die bereid zijn voor
hun genot de wet te overtreden, men-
sen die van tevoren al progressief zijn,
of hoe je het wil noemen, weet je wel.
Alles is natuurlijk heel erg indivi-
dueel, hè. Maar als je echt heel erg
veel rookt, zijn er een paar dingen die
je bij de meeste mensen ziet, alleen bij
iedereen in een iets andere vorm. Wat
er verder aan invloeden is komt voort
uit de scene, waarin het zit, De subcul-
tuur is heel erg belangrijk. Die levert
ook de meeste negatieve invloeden op.
- Hoe bedoel je?
N.: Kijk, je kan niet verslaafd raken
aan cannabis. Daar zijn ze nu zo lang-
zamerhand wel achter. Maar je kunt
wel verslaafd raken aan die subcul-
tuur. Dat gebeurt. Voor sommigen is
het een volkomen onmogelijkheid om
daar buiten nog te kunnen leven, te
kunnen bestaan.
- Wil je proberen die subcultuur een
beetje aan te geven?
N.: Die is natuurlijk voortdurend in
beweging, Vijf of zes jaar geleden was
het nog een groepje mensen op het
Leidseplein en op het Rembrandts-
plein. Wat toen heel nauw te omschrij-
ven was, is nu een groot deel van de
jeugd. Daardoor krijg je er allemaal
gradaties in: mensen die aan de rand
ervan staan, mensen die er midden in
zitten, die er in leven en elke dag
rondlopen om een slaapplaats te zoe-
ken.
- Hoe is dat met jou?
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N,: Ik was al bezig om me er uit terug
te trekken. Ik vond het niet meer zo
prettig. Je bent op een gegeven mo-
ment een drop out, De mensen die in
de scene zitten staan buiten de maat-
schappij. Ze zijn er min of meer uitge-
stapt. Voor een groot deel uit behoefte
aan een betere toestand om in te le-
ven, uit behoefte aan een betere ma-
nier om met mensen om te gaan, hè, al
die dingen. Nou krijg je dus een sub-
cultuur, waarin na verloop van tijd,
vooral als ie wat groter wordt. alle
verschijnselen weer opduiken, waar.
voor iedereen eigenlijk uit de maat.
schappij is gegaan. Hetzelfde zag je
met Provo ook, Op dat moment kreeg
ik ook de neiging om er uit weg te
gaan. En veel mensen hebben dat. In
de gevangenis is het bij mij helemaal
rondgekomen. De subcultuur is niet
meer o.k. Het is een to drukke, inge-
wikkelde toestand geworden met te
veel regels, codes, formules, dingen die
kunnen en die niet kunnen.
- Is het gemakkelijk om er uit te
stappen?
N.: Nee. want als je wilt blijven roken
heb je stuff nodig en dan ben je
meestal aangewezen op de scene. Ik



heb het gelukkig niet zo heel erg,
maar er zijn er toch die alleen maar
mensen kennen uit de scene. Voor
sommigen is het echt een getto. Als ze
d'r uit zouden stappen, hebben ze he-
lemaal niets meer. Dan zitten ze alleen
op hun kamertje. Nou ja, dat apprecië-
ren ze niet en dus stappen ze er niet
uit. Als het roken zou worden vrij ge-
geven zou er wat dat betreft een boel
ellende opgelost zijn.
- Wat trekt jou naar de subcu.Uuur?
N.: Je komt er op een gegeven mo-
ment gewoon terecht. Ik weet het erg
slecht van de mensen die daar rondlo-
pen, maar ik weet het alleen van me-
zelf. Dat is al heel lang geleden. Ik
trok altijd met mensen op, hoe heette
dat, plainers, heette dat in die tijd. Je
komt bij mensen terecht die- dezelfde
ideeën hebben. Je voelt je bij hen
thuis en beweegt je gemakkelijk in de
groep. Dat was toen allemaal heel
klein. Later kreeg je Provo. Daar
kwam ik terecht. En dat is eigenlijk
vanzelf overgegaan in de scene, zoals
die nu in Paradiso bestaat.
- Kun je het begrip high zijn om-
schrijven?
N.: Laat ik een voorbeeld geven. Als
je nog nooit in het buitenland bent ge-
weest en je gaat naar Parijs, weet je
wel, en je komt met de trein, je stapt
het station uit en je loopt daar door
die stad, dan ervaar je die stad op een
heel bijzondere manier. Als je dus
high bent, ervaar je alles, zeg maar je
eigen stad Amsterdam, op dezelfde
manier als waarop je Parijs ervaart
als je daar voor het eerst komt, of op
dezelfde manier als waarop een Ame-
rikaanse toerist Amsterdam ervaart.
- Waarom denk je, reageert de justitie
zo agressief op het gebruik van soft
drugs?
N.: Het is een taboe-kwestie. Ik geloof
dat je het het beste kunt vergelijken
met het taboe op de seksualiteit. Ach-
ter dat taboe schuilt de angst dat de
mensen totaal bevredigd zijn, een opti-
male satisfactie hebben, dat die niet
meer ambitieus zijn, energiek zijn en
ook wat vrijer zullen gaan denken.
Misschien zijn ze bang, dat ze zelf wat
vrij er zullen gaan denken.
- Je gelooft dat het roken een gevaar
is voor de gevestigde orde?
N.: Jazeker. En ik vind het ook te-
recht, dat het verboden is. Vanuit
hun standpunt terecht. Vanuit het
standpunt van de justitie, vanuit het
standpunt van, zeg maar, het esta-
blishment. Alleen heb ik een hekel aan
de fake die ze er mee maken: het
praten van hen over de volksgezond-
heid, je eigen gezondheid en dat soort
dingen. Ik geloof niet aan die me-
dische motieven. Het is zuiver een
sociale kwestie, een politieke sociale
kwestie, een economische kwestie. En
als ze daar eerlijk voor uit komen is
het niet zo gek, dat ze het roken ver-

bieden, evenmin als het gek is, dat ze
pornografie en opruiende blaadjes
verbieden, nou ja, eigenlijk de meeste
dingen die ze verbieden.
Maar je moet erg voorzichtig zijn met
die dingen, want wat je er nu over
kunt zeggen is alleen gebaseerd op
wat je waarneemt in het gedrag van
een kleine groep mensen, die van te-
voren al een min of meer afwijkend
gedragspatroon vertoont. Je kunt ei-
genlijk heel moeilijk zeggen wat de
melkboer gaat doen als die gaat roken.
Of die dan opeens zo'n ingrijpende
verandering vertoont, of die geen
melk meer bezorgt of oranje melk be-
zorgt of zoiets.
De mensen die een vrij beroep heb-
ben, bij voorbeeld kunstenaars, men-
sen die aan d'e academie verbonden
zijn en journalisten, daarvan ken ik er
veel die roken en gewoon hun werk
blijven doen, maar ik denk, dat ie-
mand met een strak levenspatroon
minder goed zal functioneren.
- Heb je enig idee hoe de situatie
wordt wanneer het roken zou worden
vrij gegeven?
N.: Ik geloof niet dat er veel veran-
dert. De stuff zou goedkoper worden.
Er zouden misschien wat meer mensen
gaan roken. Misschien ook wat min-
der. Ik heb er geen idee van. zeker
niet op langere termijn.
- Heeft de gevangenisstraf invloed op
je gehad?
N.: Ik heb die gevangenis niet als zo
slecht ervaren. Daardoor verandert
het allemaal een beetje. Het is heel
persoonlijk. In ieder geval zijn mijn
rookgewoonten niet veranderd. IÎ'i:
rook nog even veel als vroeger. Het
idee dat ik weer in de gevangenis zou
kunnen komen is niet zo heel erg. Ik
heb het ervaren als een period-e van
rust, waarin ik veel heb geleerd. Je
ziet een heel andere wereld. Iedereen
draagt een overall inplaats van fleuri-
ge kleren enzo. Het is een goeie con-
frontatie. Tenminste, dat was het voor
mij. Ik zou er liever morgen niet weer
naar toe willen, maar ik ben niet zo
erg bang. De rol die deze bedreiging
speelt is niet groot. Hij is altijd op de
achtergrond een beetje aanwezig.
Maar hij is tamelijk klein, omdat je
weet, dat het risico dat je wordt: ge-
pakt erg klein is. Die ene man die
wordt gearresteerd, voor de rechtbank
staat en zoveel maanden krijgt, nou,
daar staan elke avond als je de stad in
gaat een paar honderd mensen die je
openlijk ziet roken tegenover. Dat zie
je als gebruiker voortdurend. Daarom
maakt de bedreiging van de gevange-
nis ook geen enkele indruk. Als pre-
ventie heeft een veroordeling geen
enkel nut. Een arrestatie beschouw je
als een soort werk- en milieurisico,
zoals je er in de stad ook rekening
mee moet houden, dat je door een
auto kan worden overreden.

IMPRESSIE
Jules Deelder. 1910
We liepen.
We Iiepel! door.
We liepen door de Lijnbaan.

We waren.
We waren sIon ed.
We waren zo sloned

als een aap.

RICHARD BRAUTIGAM:
A Poslcard from Chinatown
The Chinese smoke opium
in their bath rooms.
They all gel in Ihe bath room
and loek the door.
The aid people sil in Ihe tub
and the children sil
on the floor.

CAN 'T lOU HElR ME
KNOCKING
yeah you gal satin shoes
yeah you gat plaslic bools
y'all gal cocaine eyes
yeah you gat speed freak jive
can'l you hear me knocking
on your window
can't you hear me knocking
on your door
can'l you hear me knocking
down the dirty streel

RICHARD BRAUTIGAM:
Adrenalin Molher
Adrenalin Molher.
wilh your dress of comels
and shoes of swilt bird wings
and shadow of jumping fish.
thank you for louching.
undersfanding and laving

my life.
Wilhoul you. I am dead.
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Gemanipuleer met hennep

Wat verstaat u onder drugs, al dan niet onderscheiden naar
hard en soft drugs?
Uit de ter beschikking staande natuurlijke en synthetische
stoffen heeft zich een aantal afgesplitst - meer op sociaal-
culturele dan op medisch-toxicologische grond - dat in
onze maatschappij onder de noemer •.drug" valt. Meestal
wordt dan bedoeld: een stof of geneesmiddel met gevaarlij-
ke of ongewenste kanten voor de gebruiker, en niet geno-
men op medische indicatie maar op grond van een min of
meer duidelijke wens tot het ondergaan van veranderingen
in fysiek en fysisch functioneren. Een exacte omschrijving
van een "drug" of een "groep drugs" is eigenlijk niet te ge-
ven. "Drugs of addiction" - verslavingsmiddelen _ heten
nu "drugs of dependence", lelijk en inadequaat vertaald met
,.afhankelijkheidsstoffen"; ook de term "dangerous drugs"
wordt gebezigd.
Het grote aantal facetten dat "dep enden ce" aankleeft.
maakt dat de terminologie alleen kan worden gebruikt als
er een op praktische ervaring steunende basis aangegeven
wordt; bijvoorbeeld: drug X is een "drug of dependence"
van het opium-type, dat wil zeggen dat er zowel gewenning
(tolerantie) ontstaat als een chronische adaptatie welke
onthoudingsverschijnselen meebrengt, samen met een al-
liantie tussen de stof en het mentale functioneren. zodanig
dat dit laatste ernstig kan worden ontregeld als de toedie-
ning wordt onderbroken. Voor drug Y (bijvoorbeeld een
barbituraat) of drug Z (een hallucinant) luiden de om-
schrijvingen weer heel anders. De tenuen drug. afhankelijk_
heid. verslaving. etc. hebben op zich. evenals het woord
druggebruik, geen enkele betekenis.
Zonder fundamentele en ruime specifieke farmacologische
kennis van de groepen welke sociaal als "drugs" gelden. is
het discussiëren daarover vrijwel vruchteloos. Het indelen
in ,,30ft" en "hard" drugs is geen benadering die uit de we-
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tenschappelijke hoek komt - het is opgetekend uit de
(Amerikaanse) volksmond, zó in populair-wetenschappelijk
jargon terechtgekomen en tenslotte algemeen geworden.
Pas achteraf zijn farmacologen en sociologen zich van de
~erm gaan bedienen, om tegemoet te komen aan de grote
vraag naar informatie van de kant van het publiek. Essen-
tieel is. dat de volksmond met "soft" bedoelde: hennep
(cannabis). in de vorm van marihuana of hashish. Daarte-
genover stonden •.hard" drugs, onze oude verslavingsmidde-
len: opium en haar bereidingen (morfine, heroïne) en
cocaïne. Voor andere groepen stoffen is in de terminologie
eigenlijk geen plaats. Stimulantia, slaapmiddelen, halluci-
nants en dergelijke kunnen zo niet worden ingedeeld, al-
hoewel dit. willekeurig. toch wordt gedaan. Het discussië-
ren over "soft" en "hard" drugs is daarom even zinloos als
de indeling zelf, en alleen nuttig voor buiten-wetenschappe-
lijke bedoelingen. "Gelijkschakeling" van soft en hard' drugs
is een politieke manoeuvre, en manipulatie met de gevoe-
lens, onervarenheid en onwetendheid van anderen.

In hoeverre levert het druggebruik naar uw mening proble-
men op? Doorgaand op die problemen: welke specifieke
problematiek ziet u bij het gebruik van drugs, wat zijn
daarvan naar uw mening de achtergronden?
"Druggebruik" - wat het zijn mag - levert altijd proble-
men op: individueel, sociaal, medisch. Over deze problema-
tiek bestaat een uitgebreide literatuur vanuit allerlei disci-
plines, nog steeds toenemend. Daarbij valt op dat er een
neiging is om het gevaar, in ruimste zin. van gebruik van
bepaalde groepen drugs vrij stabiel en met weinig of geen
controverse te benaderen. Dit geldt voor de opium en syn-
thetische pijnbestrijdingsmiddelen, de stimulantia van het
amfetamine-type, de slaapmiddelen en cocaïne. Ook over de
zogenaamde psychedelische groep, met LSD en farmacolo-
gische ekuivalenten, is er een vrij constante mening. Voor de
realistisch registrerende onderzoeker is de ongew:enstheid
van het méér dan incidentele gebruik van genoemde midde-
len geen punt van discussie. De wijze van beleid en bestrij-
ding is sterk afhankelijk .van aard en plaats van gebruik.
Veel is daarbij relevant voor internationale overeenkomst
en gedragslijn.
Het hete hangijzer is, zeker thans in West-Europa. het pro-
dukt dat als soft zou mogen worden aangemerkt: hennep.
De objectieve, verifieerbare farmacologische en toxicologi-
sche kennis van dit produkt is enorm - evenals de ervarin-
gen. in eeuwen opgedaan. met de diverse vormen van ge.
bruik. Dat kan wisselen van incidenteel kennis nemen tot
het regulair gebruik van recreatieve doeleinden. of een in-
tensiever gebruik VOOrpsychofarmacologische manoeuvres.
soms voor medische doeleinden (analgetisch effect). Ge-
bruik van hennp-p als recreatium. zoals zich dit thans in
onze cultuur aandient. is daarbij buiten de zuiver registre-
rende beoordelingssfeer gekomen. Het is thans betrokken
bij allerlei sociologische en ook politieke manipulaties bij
het vinden van verklaringen voor, en het toekennen van
motivaties aan. een snel veranderende mens in een; snel
veranderende wereld.
Het dilemma van het toenemend hennepgebruik levert am.
pele kansen voor zeer uiteenlopende meningen. waarbij de
bestaande obejctief verifieerbare feitenkennis van weinig
betekenis blijkt. Het zijn niet meer de aspecten van schade-
lijk of onschadelijk in objectief verband, maar de subjectie-
ve oordelen over gevaar en verbod, die andere doelen die-
nen dan wetenschappelijke, welke daarbij naar voren wor-
den geschoven en aan brede lagen van de bevolking gepre-
senteerd. "Hennepgebruik", in iedere gradatie, is een object
van sociaal en politiek manipuleren geworden, waarbij door
bepaalde groeperingen, op grond van levens- en wereldbe-
schouwing, geheel verschillende interpretaties worden ge-
geven aan dezelfde feiten en fenomenen. De overwegingen:
persoonlijk gevaar - escaleren naar gebruik van sterker
middelen - escaleren naar crimineel gedrag en sociaal
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verval - zijn daarbij tot stereotiepen geworden, even-
nIs de remedies welke in de methoden voor bestrijding en
vervolging en bestraffing wQ:-denaanbevolen.
Het invoeren van deze moraI:.stisch en politiek gefundeerde
stereotiepen maakt, dat de objectiviteit van tal van onder-
zoekers van deze problematiek wordt ontkracht, De objec-
tieve onderzoeker wordt in de ogen van de subjectief-re-
pressief denkende en gelovendce groep een tegenstander -
dat wil zeggen een, vóórstander van "druggebruik". Er is
geen plaats voor een neutrale positie, ook als men die expli-
ciet wil innemen. Het ongewild tot "partij" gedoodverfd
worden is voor veel onderzoekers frustrerend, en zij stoppen
tenslotte met hun acties op het gebied van de voorlichting
met betrekking tot het druggebruik: gevolg van een manoeu-
vre van de leden van de repressieve groep, die even gegaran-
deerd werkt als hun beweringen dat er nog zoveel onbe-
kend is en zoveel dient te worden onderzocht, vóór men een
oordeel kan hebben, etc. Op deze wijze worden realistische
gevolgtrekkingen uit reeds lang bekend feitenmateriaal
geannuleerd.

Welk antwoord zou de maatschappij naar uw inzicht op
deze problematie moeten geven?
Uit het voorgaande volgt dat de maatschappij inzake het
dilemma van gebruik van bepaalde middelen, via de ge-
schetste methoden, de dienst uitmaakt. Daarvoor heeft de
maatschappij zijn repressanten via allerlei kanalen gese-
lecteerd. Het hangt in wezen van een zeer klein aantal lei-
dende personen op regeringsniveau af, hoe de diverse
vraagstukken zullen worden aangepakt. Het is een kwestie
van beleid geworden. niet meer van wetenschap. Rationele
meningen, ervaringen en adviezen kunnen via de met de
partijpolitieke instanties samenwerkende nieuwsmedia
doeltreffend worden genegeerd, geblokkeerd, verdacht ge-
maakt of voor leugens worden verklaard. Het hangt er al-

leen maar van af hoe het beleid en de zelfhandhaving van
de het beleid bepalende personen het beste worden gediend,
welke tactiek men kiest. Voorbeelden van deze tactiek, vol
intrinsieke tegenspraak, inconsequent handelen en opvoe-
ren van manoeuvres, kunnen regelmatig worden waargeno-
men.
Alleen een continu protest van onderzoekers en weten-
schapsbeoefenaren, die tot beoordeling van de wereldlitera-
tuur in staat zijn, persoonlijke ervaring hebben met de pro-
blematiek en contact hebben met gebruikers en onderzoe-
kers, kan de dogmatiek van de beleidsvoering signaleren en
afzwakken. Deze functie wordt echter alleen maar gehono-
reerd met wrevel, weerstand, achterdocht en soms helaas
ook achterklap van de groep die de "silent majority" vormt.
Die heeft wel het nadeel van de problemen weinig of niets af
te weten. maar deze frustratie wordt kennelijk vaak effec-
tief gecompenseerd door het voldoening schenkend gevoel
van gezagsgetrouwheid.
Een dozijn jaren voorlichting over "drugs" heeft - naar
mijn ervaring - vrijwel niets uitgehaald. Ik hoor nog de-
zelfde requisitoirs als in 1960,vol onbegrip en misverstand,
gebaseerd op de ongeschonden drug-mythe van de jaren
vijftig. Bij de dag- en weekbladen is het veelal hetzelfde in
hun ruimschootse berichtgeving over de goed verkoopbare
topic "verdovende middelen". Onder auspiciën van de over-
heid verschijnen foldertjes voor de jeugd die regelrecht
wancultuur mogen worden genoemd. De regeringsvoorlich-
ting is abominabel, soms gewoon verzinsel of jokkerij, alles
met het doel de mythe over "drugs" in stand te houden, en
..het beleid" daarop krachtig af te stemmen, zolang het ge-
sundenes Volksempfinden zonder feitenkennis nog hard
roept om "strenge maatregelen". Geen wonder, dat een aan-
tal onderzoekers gaat bedanken om verder als informant op
te treden. Men hoeft niet altijd tegen de bierkaai te blijven
vechten. Ik stop er tenminste mee, en ik ben niet de enige.

17



Wetgeving en dJuaoJWg;) door mr. F. E. Frenkel

Een recent onderzoek van een Brits
marktonderzoektoom wees kortgele-
den uit. dat de Nederlander veel min-
der geneesmiddelen gebruikt dan de
inwoners van andere Europese landen
en de USA. Een van de oorzaken is ge-
legen in het feit, dat in Nederland veel
geneesmiddelen slechts op doktersre-
cept bij de apotheek te verkijgen zijn.
Indien het juist is dat veel geneesmid-
delen bij en door ondeskundig gebruik
gevaar zouden kunnen opleveren voor
de gezondheid, is dat geen slecht re-
sultaat van een wetgeving (de Wet op
de Geneesmiddelenvoorziening) die
produktie en handel in geneesmidde-
len aan bandoenlegt. Zonder overigens
tot nu toe het gebruik van die genees-
middelen, als iemand die toch zonder
recept in handen zou hebben gekre~
gen, strafbaar te stellen. Zo is er veel
meer in wetten geregeld. Op het ge.
bied van de alcoholhoudende drank
bijvoorbeeld. In de eerste plaats het
vergunningenstelsel voor slijterijen en
horecabedTijven in de Drank- en Ho-
recawet, waarbij zelfs uitdrukkelijk
overwogen werd, dat het stoffen be-
treft "die een gevaarlijke werking
kunnen hebben", terwijl de wet tevens
een onderscheid maakt tussen "zwak-
alcoholische" en andere (sterke)
drank. Daarnaast is o.m. in het Wet~
boek van Strafrecht en in de Wegen-
verkeerswet bv. geregeld dat men
gecn drank mag verkopen aan jeugdi-
gen beneden 16 jaar of tappen aan
mensen die al sterk onde,r invloed ver-
keren, dat men geen kinderen mag
dronken voeren, of onder invloed aan
het rijdend verkeer deelnemen. Of zich
in kennelijke staat van dronkenschap
op de openbare weg bevinden. Ook
met wetten als de Warenwet, Vlees-
keuringswet en Wet op de Kansspelen
(loterijen en speelautomaten bv.)
beoogt men de omloop of verbreiding
van ongewenste zaken in de hand te
houden, zonder dat men zover gaat het
privébezit van zaken die aldus onge-
wenst zijn, te verbieden. Zelfs t.a.v.
vuurwapens, waar men, gezien de aard
van de zaak, eigenlijk niet van bezit
voor "privédoeleinden" kan spreken,
is strafbaarheid van het bezit pas in
1932 ingevoerd, hoewel de desbetref-
fende wet in 1919 het bezit al wel aan
een vergunningenstelsel had gekop-
peld. Toen echter was - sinds 1928 -
het bezit van in de Opium wet opge-
somde zaken op zich al een strafbaar
feit, met uitzondering van hennep
(hashish en mariuhana), waarvan wel-
iswaar in~, uit_ en doorvoer verboden
werd, maar het bezit pas in 1953 straf-
baar werd gesteld. De straffen - twee
jaar, sedert 1953 vier jaar - zijn ver-
gelijkenderwijs zeer hoog. De vroege
Opiumwet van 1919, die ook met straf-
maten veel lager zit, kende de straf-
baarheid van het enkele bezit in het
geheel niet.

18

Dit opmerkelijke verschil in wetge-
ving is dan ook ongetwijfeld terug te
voeren op het feit dat de Opiumwe1
van 1928 uitvloeisel was van een in
1925 gesloten verdrag, die aan de lid.
staten vergaande verplichtingen opleg-
de. Een belangrijke drijvende kracht
bij de totstandkoming van dit "Opium-
verdrag" waren de Verenigde Staten,
Door een reeks oorzaken, die ons hier
niet hoeven bezig te houden, waren de
. VS het eerste westelijke land dat eind
vorige eeuw met een werkelijk so-
ciaal-medisch probleem van opiumver-
slaving te maken had gekregen en met
zijn moeilijk bewaakbare kustlijn geen
kans zag de smokkelinvoer tegen te
gaan. Daarnaast echter was, om rede-
nen van weer geheel andere, en wel
vooral ..ideologische" aard in die jaren
Amerika ook op alcoholhoudende
drank "drooggelegd". Dat laatste had
zo weinig succes (in het begin van de
jaren dertig werd deze wetgeving dan
ook weer ongedaan gemaakt), dat er
zelfs stemmen waren opgegaan dat de
regering flessen vergif moest versprei-
den, die er als gesmokkelde drank uit-
zagen, om aldus een einde te maken
aan het illegale drankgebruik. De
eventueel honderdduizenden slachtof-
fers zouden toch maar drankgebruiker
zijn, die men ook best kon missen. Dit
alles kan iets verklaren van vergaand-
heid van verbodsbepalingen en straf-
zwaarte, die aldus mogelijk sterk on-
der invloed van Amerikaanse wetge-
ving, van het verdrag in onze nationa-
le wetgeving terechtgekomen zijn. Dit
kon te gemakkelijker, omdat indie tijd
het probleem voor ons land, althans in
Europa, eigenlijk nauwelijks speelde,
en er ook niet zoveel aandacht aan be-
steed werd. Industriële belangen werd
zorgvuldig ontzien, hetgeen blijkt uit
de besprekingen in de Kamer - men
hoefde over de produktie geen cijfers
op tafel te leggen. Hoewel juist Ameri-
ka - dat juist immers ..het kwaad"
aan de bron wilde bestrijden, vooral
daarbij belang had.
Terwijl het "verdovende middelen"
probleem vooralsnog vnl. tot Amerika
beperkt bleef - in Europese landen
begint het pas in de jaren vijftig een
rol te spelen - werd daar in ste,rke
mate een bestrijdingssysteem in stand
gehouden dat er eenvoudig op neer
kwam, dat overtreders "misdadigers"
waren, en dat naarmate deze misdaad
hardnekkiger in standbleef, je er met
zwaardere straffen op moest reageren.
In Engeland daarentegen, in feite aan
precies dezelfde verdragstekst gebon-
den als de Ver. Staten, bleef het "ver-
dovende middelen"-probleem zeer lang
uitsluitend een zaak voor de artsen.
Doordat deze aan verslaafden een re-
cept konden geven, waardoor deze
goedkoop aan hun onderhoudsdosis
konden komen, ontwikkelde er zich
ook geen zwarte markt.

Zowel de opkomst van de marihuana,
als de ontwikkeling in de pharmaceu-
tische industrie, met o.m. de produktie
van LSD en amfetaminen hebben in
West-Europa het beeld drastisch ge-
wijzigd en Amerika er nog een pro-
bleem bij gegeven. Parallel aan deze
ontwikkeling, waarbij nu ook Europe-
se landen te maken kregen met het
vraagstuk van een verbreiding van ge-
bruik van middelen van niet geheel
onbedenkelijke tot zelfs vrij gevaarlij-
ke aard.), liep de ontwikkeling van
wetenschappelijke inzichten omtrent
aard en functie van het strafrecht. De
zojuist geschetste "filosofie" van het
Amerikaanse Federal Bureau of Nar-
cotics was eigenlijk naar Europese be-
grippen al archaïsch, hoewel de pseu-
dowetenschappelijke inbreng van in
die tijd nog ernstig meetellende landen
als het fascistische Italië en het natio-
naal-socialistische Duitsland, behoor-
lijke schade aanrichtte in de voortgang
van een ontkoppeling van strafrechts-
wetenschap van bespiegelingen die
meer van theologische en mythologi-
sche aard waren dan van sociaal-we-
tenschappelijke.
Het gevolg van een en ander is de ver-
wardheid van discussie die zich nu op
het terrein van de bestrijding van de
"verdovende middelen" afspeelt, waar-
bij te bedenken valt, dat sedert 1925
tot op heden loe de "club" die in inter-
nationaal verband is verder blijven
werken aan vernieuwing en uitbouw
van de betrokken verdragen (in 1961
een geheel nieuw "Enkelvoudig Ver-
drag" over opium, cocaïne en hennep,
en in 1971 een. nieuw verdrag over
psychotrope stoffen (LSD, amfetami-
nen. slaapmiddelen) in belangrijke
mate is blijven voortbouwen op boven-
genoemde "misdaadbestrijdingsfiloso-
tie", terwijl de inbreng van strafrech-
telijke en sociaal-wetenschappelijke
zijde, die er vroeger niet was, nog ui-
terst gering is gebleven. Deze komt
dan meestal pas op nationaal niveau
van de grond, maar in zoverre in het
nadeel omdat de regering door verte-
genwoordiging in genoemde "club"
min of meer aan het standpunt van de
club gebonden is.
Op de bezwaren en gevaren, aan het
gebruik van de diverse onder de
Opium wet vallende stoffen zal ik niet
ingaan, nu ik aanneem, dat dit elders
in dit nummer "EGO" gebeurt. In het
bovenstaande is al voldoende duidelijk
gebleken, dat bezwaren, aan het ge-
bruik van een zaak verbonden, aanlei-
ding kunnen vormen tot reeksen van
regelingen, die niet behoeven mee te-
brengen een dergelijk gebruik totaal,
uit te sluiten (er kunnen voorwaarden
en beperkende bepalingen aan worden
verbonden) laat staan een gebruiker
(zwaar) strafbaar te stellen. Een be-
paald niet onbelangrijke overweging
daarbij is, dat het "gebruik" van het
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strafrecht op het "object" daarvan (de
"straf-consument") op zijn minst even-
zeer een groot aantal gevaarlijke en
ongewenste schadelijke gevolgen en
"nevenwerkingen" heeft. Gevangenis
is allesbehalve een verbeteringsinsti-
tuut en het stigma van "gezeten heb.
ben" kan ook na de straf allerlei on-
aangename consekwenties hebben.
Maar ook buiten de "consument" om
kan het toepassen van strafrecht ern-
stiger bezwaren oproepen dan het
zoekt te bestrijden. Een beroemd voor-
beeld is het ontstaan van het gangster_
wezen in en door de droogleggingspe-
riode. In ons land zagen wij in de ja-
ren zestig, dat het Westen met zware
strafmaten niet tegen ging dat het ge-
bruik van hennep steeds meer om zieh
heen greep. Men kclOdan natuurlijk
het standpunt inner.len, dat er hele-
maal niets te bestrijden valt. Zoals het
indertijd is gegaan met hekserij of het
gebruik van koffie. de hoeveelheid
aanvaardbaar te tonen "bloot" of voor-
behoedmiddelen. (Dit laatste nog weer
als aardig voorbeeld van regulering;
jarenlang was niet bezit of verkoop
verboden maar eigenlijk slechts de re-
clame ervoor).
Maar ook als men vindt. dat het ge.
bruik wèl bestreden moet worden, zal
men op z'n minst naar andere midde-
len moeten omzien. (Voor strafwetge-
ving in deze tijd zou daar eigenlijk aan
toegevoegd moeten worden: daar hoort
men zelfs mee te beginnen). Dat bete-
kent dan veelal dat met de "oorzaken"
van het druggebruik zal moeten op-
sporen. Als ik nu het woord "drugs"
gebruik dan betekent dat, dat ik daar-
net niet volledig was: met de toename
van het hennepgebruik ging immers
ontstaan resp. uitbreiding van gebruik
van amfetaminen, LSD,opium gepaard.
En dat brengt ons op een voor ons
land ongewenste consequentie in straf-
rechtelijk optreden. Wat nu ook maar
al wel of nog niet precies bekend is
van de werking van hennep, vaststaat
wel dat het van alle mogelijke door
"druggebruikers" gebruikte middelen
het minst bezwaarlijke is. Niet omdat
het middel op zichzelf "soft" zou zijn
- tien gram hashish is veel bezwaar-
lijker dan vijftig microgram LSD - en
aan het opeten van een paar honderd
gram overlijdt men even vlot als aan
het in één teug ledigen van bijv. een
fles whysky. Het gaat er nu jUist ech.
ter om, dat terwijl LSD en amfetami-
nen in ongecontroleerde en oncontro-
leerbare hoeveelheden geslikt of nog
erger gespoten worden, de veel meer
geleidelijke consumptie wijze van hen.
nep (rok{;n) "dosiscontrole" impli-
ceert. Zoals zelfs de (veel te) zware
drinker niet een fles in één teug ledigt
en bovendien de meeste drinkers, zelfs
al worden zij min of meer regelmatig
bij gelegenheid goed dronken, geen al.
coholisten zijn.

Desalniettemin zien wij, dat hennep
van al deze middelen het gemakkelijkst
op te sporen is (omvang, speciaal afge-
richte honden, enz.), zodat onder meer
om die reden dit uit volksgezondheids_
oogpunt nu juist minst bezwaarlijke
middel, het meest uit de markt geno-
men wordt. De politie kan men dat
nauwelijks kwalijk nemen - die is ui-
teraard ook het liefst succesvol in wat
tot hun taak behoort - en die opspo-
ring en dat optreden behoort nu juist
tot hun taak door de regeling in het
strafrechtstelsel, dat met dit resultaat
de volksgezondheidsbelangen door-
kruist doordat gebruikers op de ande-
re middelen teruggedrongen worden,
Ofwel: wanneer men - eventueel
hangende het onderzoek naar oorza-
ken van druggebruik om naar andero
bestrijdingsmiddelen te zoeken
voorlopig het bestaan van dit gebruik
als feit aanvaarden moet, is het aan de
toepassing van het strairechtstelsel
verbonden nadeel dat het optreden uit
die hoofde dan juist leidt tot een ver-
ergering van de "kwaal" die men er.
meo bestrijden wil.
Ik vermeldde reeds dat men tegen de
vraag of iets dusdanig ongewenst is,

dat men het door te hulp roepen van
het strafrechtstelsel zou mogen bestrij-
den ook de vraag onder ogen zou moe-
ten zien van de schade en nadelen die
uit het toepassen van straffen voort-
vloeien. Op overeenkomstige wijze is
naast het onderzoek naar de motieven
van druggebruikers zeker ook onder-
zoek naar de motieven van drugbe-
strijders gewenst en gerechtvaardigd.
met name als deze het strafrechtstelscl
te hulp willen roepen. Een dergelijk
onderzoek kan inderdaad interessant
materiaal opleveren voor hen die met
de motieven en mechanismen van de
vroegere heksenprocessen bekend zijn.
In het kader van deze beschouwing.
slechts een enkele greep uit het geheel
wat er over de drugwetgeving te zeg-
gen zou zijn, zou dat echter te ver voe-
ren.
De conclusie, dat aan de bestaande
wetgeving geen behoorlijke beleidsbe-
schouwing ten grondslag heeft gele-
gen, is er niet minder zeker om.

.) Vanuit een reeks gezichtspunten al-
thans; op zichzelf valt niet zo gemak-
kelijk te zeggen dat een middel "be-
denkelijk" of "gevaarlijk" is.
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en mystiek

Of er sprake is van een relatie tussen
het gebruik van bepaalde drugs en
mystiek wordt voornamelijk bepaald
door het antwoord op de vraag of er-
varingen die tot stand zijn gekomen
met behulp van drugs overeenkomst
vertonen of zelfs identiek zijn aan de
ervaringen die zgn. mystici beschre-
ven hebben. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden zal er in dit artikel na-
der ingegaan worden op de mystieke
ervaring. de drugervaring en op een
aantal wetenschappelijke onderzoekin_
gen. Daarnaast zal er ook nog aan-
dacht besteed worden aan het ver-
schijnsel dat het gebruik van drugs
kan leiden tot belangstelling voor
mystiek. religie e.d.

Een terugblik
Het gaat vooral om de middelen waar-
aan een psychedelische werking d.w.z.
een geestblootleggende wordt toege-
schreven. Andere namen die voor deze
stoffen gebruikt worden zijn psycho-
mimetica en hallucinogenen. Onder
deze categorie vallen: marihuana en
hashish (als psychedelica met een re-
latief lichte werking). LSD. mescaline.
psilocybine, STP. DMT en nog een
aantal andere planten. paddestoelen en
psychofarmaca. Het gebruik van deze
stoffen is niets nieuws. Hallucinogene
paddestoelen e.d. w.orden en werden al
eeuwenlang in vele delen van de we-
reld gebruikt en binnen het kader van
dit artikel is het meest relevante ken-
merk van dit gebruik dat het voorna-
melijk plaats vond voor religieuze
doeleinden of bij religieuze rituelen en
dat het in handen was van priester of
overeenkomstige figuren.
Een voorbeeld is het ber.oemde middel
soma. dat uitvoerig beschreven wordt
in de heilige boeken van de hindoes.
Tot voor kort wist men niet van welke
plant of paddestoel dit middel afkom-
stig was. Een van de grootste zwam-
kundigen ter wereld. Wasson. publi-
ceerde vorig jaar. na langdurige on-
derzoekingen een boek (prijs 200 dol-
lar) waarin hij tot de konklusie komt
dat s.oma de amanita muscaria moet
zijn geweest. beter bekend als de vlie-
genzwam. Van de vliegenzwam weten
wij niet beter dan dat deze uiterst gif-
tig is. Dat hebben onze ouders ons ver-
teld cn onze kinderen leren dat weer
van ons. \Vasson en zijn medewerkers
hebben de vliegenzwam verscheidene
malen verorberd. Zonder nadelige bij-
verschijnselen.
Bij aziatische kulturen die de vliegen-
zwam gebruikten mochten alleen de
shamanen (een soort priester-magiërs)
de paddestoel nuttigen. De rest van de
bevolking was ervan overtuigd dat zij
dat niet ongestraft zouden kunnen
doen en dat zij onmiddellijk zouden
sterven na het nuttigen van de vlie-
genzwam. Er rustte toen blijkbaar al
een taboe op dergelijke middelen. Het
is mogelijk dat deze vliegenzwam be-
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halve in de hindoe-religie ook een
prominente rol heeft gespeeld in de
christelijke. Zo blijkt uit het boek •.De
heilige paddestoel en het kruis" van
John M. Allegro. Allegro is docent in
oud en nieuw testamentische studies
aan de universiteit van Manchester en
maakte deel uit van het team dat de
Dode Zee-boekrollen onderzocht. In
dat boek komt Allegro tot de stelling
dat het nieuwe testament, inklusief de
figuur Jezus geen historisch verhaal is
maar het mom waaronder of de kode
waarmee een druggebruikende pries-
tersekte haar boodschap uitdroeg (een
meth-ode die de alchemisten ook ge-
bruikten). Het christendom zou dan
oorspronkelijk een mystifikatie ge-
weest zijn van een geheime eredienst
die bestond uit het nuttigen van een
paddestoel en wel de vliegenzwam.
Het behoeft geen betoog dat Allegro
met zijn uitspraak dat Jezus een pad-
destoel was door de meeste theologen
voor gek is verklaard.
Voordat Columbus het ontdekte leef-
den er in Midden-Amerika en Mexico
indianen die een imposante kultuur
hadden opgebouwd rond de verering
van de zonnegod. Het gebruik van een
psychedelische paddestoel, de psilocy-
be mexicana, speelde daarbij een
hoofdrol. De Azteken noemden deze
heilige paddestoel, het vlees van God.
De man die LSD •.ontdekte". de ZWit-
ser Hoffman heeft ook het werkzame
bestanddeel van deze paddestoel ge-
syntetiseerd: psilocybine. In de vorige
eeuw werd ontdekt dat de Kiowa-in-
dianen tijdens de religieuze rituelen
kauwen op een psychedelische kaktus
(de Lophphora Williamsi) die door
hen peyote wordt genoemd. Tot zover
deze terugblik waaruit blijkt dat het
gebruik van psychedelische drugs in
verschillende kulturen nauw verbon~
den is geweest met religieuze of mys~
tieke tradities.

De mystieke ervaring
Voordat we overgaan tot een beschrij-
ving van de mystieke ervaring dient
eerst vermeld te worden dat er zeer
veel manieren zijn om tot een derge-
lijke ervaring te komen. Meditatie.
yoga. vasten. zelfkastijding en zintuig-
lijke deprivatie (waarbij iemand vol-
ledig wordt afgesloten voor prikkels
vanuit de buitenwereld en dus niets
meer hoort. ziet enz.) kunnen overeen_
komstige ervaringen teweegbrengen.
Bij zeer eenvoudige meditatie-experi-
menten (zie Moksha tijdschrift voor
bewustzijnsverandering en drugs 1970.
uitgegeven bij B. Bakker. Den Haag)
bleken er al zeer verregaande toestan-
den van veranderd bewustzijn op te
treden. De instrukties die een r.ooms~
katholieke mysticus en een yogi volg~
den bij hun meditatie waren vrijwel
identiek. De ervaring die zij nastreef.
den, de mystieke of kosmische is een
beleving die uitgaat boven normale

zintuiglijke ervaringen en die niet of
nauwelijks door middel van taal ge-
kommuniceerd kan worden. In de lite-
ratuur zijn er talloze beschrijvingen
van dergelijke ervaringen te vinden.
Een van de meest indrukwekkende
heeft Dostojewski gegeven in De
Idioot: •.Hij (Prins Myshkin) herin-
nerde zich o.a. dat hij altijd voor een
epileptische aanval (wanneer die hem
tenminste in wakende toestand over-
viel) een minuut had, waarin plotse-
ling temidden van somberheid, geeste-
lijke duisternis en benauwenis een
lichtflits op zijn brein scheen te vallen
en al zijn levenskrachten met buiten-
gewone aandrift op hun hoogste span_
ning begonnen te werken. Het levens-
gevoel. het zelfbewustzijn werden in
die momenten. die als een bliksemflits
voorbijgingen tien maal versterkt.
Zijn geest en hart baadden in dit bui-
tengewone licht; al zijn onrust. twijfel
en zorgen werden met één slag wegge-
nomen; zij werden alle opgel-ost in een
verheven kalmte vol serene. harmoni-
sche vreugde en hoop.
Wanneer hij later. weer helemaal goed
zijnde. aan dit ogenblik terugdacht. zei
hij vaak bij zichzelf. dat al deze glim-
pen en flitsen van de hoogste levens-
gewaarwording en zelfbewustzijn. en
dus ook van de h.oogste levensgewaar _
wording en zelfbewustzijn. en dus ook
van de hoogste bestaansvorm. niets
dan een ziekte waren. een onderbre-
king van de normale toestand .... En
toch kwam hij ten slotte t.ot een bui-
tengewone paradoxale konklusie. Wat
komt het erop aan of het een ziekte is.
besloot hij. indien het resultaat. indien
de minuut van gewaarwording die
men zich later in gezondheid herinnert
en ontleedt. het t-oppunt van hannonie
en schoonheid blijkt te zijn en een tot
dan ongekend en onvermoed gevoel
van volmaaktheid. evenredigheid en
verzoening schenkt. en van een exta-
tisch toegewijd opgaan in de hoogste
levenssynthese'?
Deze vage uitdrukkingen kwamen
hem heel begrijpelijk. hoewel te zwak
voor. Dat het ••waarheid en schoon-
heid". dat het werkelijk de "hoogste
levensinteresse" was. kon hij niet be~
twijfelen. hij kon zelfs de mogelijk-
heid van twijfel niet erkennen. Dat
kon hij heel goed beoordelen. wanneer
de aanval weer over was. Deze ogen .•
blikken waren alleen een buitengewo.
ne bezieling van het zelfbewustzijn -
indien de toestand in één woord dien-
de te worden aangeduid - en te zelf-
der tijd van de direkte levensgewaar-
wording in de meest intense graad.
Daar zij in die seconde. dat is op het
allerlaatste bewuste moment voor de
aanval. de tijd had voor zichzelf dui-
delijk en bewust te zeggen: •.Toch zou
men voor dit ene ogenblik zijn ganse
leven kunnen geven!" was dit moment
zonder twijfel werkelijk het ganse Ie-
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ven waard. Want dit was juist ge-
beurd: hij had op dat moment werke-
lijk bij zichzelf gezegd, dat om het
oneindige geluk dat hij daarin had ge-
voeld. die sekonde waarlijk het ganse
leven waard was."
Op grond van een literatuuronderzoek
van de mystieke ervaring in de gehele
geschiedenis en in verschillende kultu_
ren kwam de Amerikaan Pahnke tot
een aantal universele eigenschappen
of kenmerken van de mystieke erva-
ring. Hij noemt deze vorm van psy-
chedelische ervaring mystiek bewust-
zijn en daartoe behoren de volgende
negen kategorieën:
• de eenheidsbeleving
De eenheidsbeleving wordt teweegge-
bracht door positieve ik-transcenden-
tie waarbij het gebruikelijke identi.
teits- of ik-besef wegvalt, zonder beo
wustzijns- of geheugenverlies. Naast
de interne eenheidsbeleving is er ook
een eksterne mogelijk: de subjekt-ob.
jekt dichotomie tussen de gebruikelij.
ke zelf en de wereld van de zintuiglij-
ke indrukken buiten het individu
wordt getranscendeerd. Het individu
voelt dat hij van alles (objekten, ande-
re mensen. de natuur, het universum)
deel uitmaakt, dat alles één is.
• de transcendentie van ruimte en
tijd.
Het individu verliest aan de ene kant
de hem gewone oriëntatie wat betreft
de driedimensionale perceptie van zijn
omgeving en aan de andere kant
treedt er een radikale verandering op
in zijn perspektief: "waarin hij zich
plotseling voelt alsof hij buiten de tijd
staat, in de eeuwigheid of in de onein-
digheid. los van verleden en toe~
komst."
• intens beleefde positieve gevoelens,
van vreugde, vrede en liefde.
• de on-mededeelbaarheid.
Deze ervaring is niet verbaal, het be~
sef overheerst dat deze -onmogelijk te
beschrijven is, dat woorden tekort
schieten.
• gevoelens van ontzag, eerbied en
verwondering. ook wel de ervaring
van "het witte licht" genoemd.
• objektiviteit en werkelijkheid.
Dit is een gevoel van inzicht of ver-
lichting (psychologisch of filosofisch)
op een intuïtief, niet rationeel niveau.
• het tijdelijk karakter van het mys-
tiek bewustzijn.
• de paradoxicaliteit
Het is door middel van logica niet te
verklaren hoe iemand tegelijk de
waarnemer, het waargenomene en het
waarnemen kan zijn of de voeler, het
voelen en het gevoelde.
• blijvende positieve veranderingen in
attitudes en gedrag.
Of een dergelijke mystieke ervaring
religieus is of niet hangt af van de
wijze waarop religie gedefinieerd
wordt.
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Drugs
en mystiek
vervolg

De mystieke ervaring en de psychede-
lica.
De mystieke ervaring wordt in de
psychedelische piek-terapie (d.W.Z.
LSD~terapie) psychoterapeutisch be-
nut om mensen van bepaalde klachten
af te helpen. Patiënten die op deze
wijze behandeld zijn en worden zijn
neurotici, alcoholisten, stervende kan-
kerpatiënten en heroïne-verslaafden.
(Zie Moksha 11, tijdboek voor bewust-
zijnsverandering en drugs, B. Bakker,
Den Haag '71).
Een gedeelte van de proefpersonen
aan experimenten met psychedelica en
van de patiënten die ermee behandeld
zijn hebben hun ervaringen tijdens de
drug-zittingen als religieus bestempeld
en hebben aan hun ervaringen een
dieper besef van God, van een hogere
macht of van een uiteindelijke werke-
lijkheid aan overgehouden.
Een aanwijzing over de mogelijke
overeenkomsten tussen een "natuurlij-
ke" en een "kunstmatige" mystieke er~
varing vinden wij in een experiment
van Huston Smith. Hij gaf een -groep
studenten de volgende opdracht:
Hieronder volgen twee verslagen van
religieuze ervaringen. De ene ontstond
onder invloed van middelen en de an4
dere zonder. Probeer uit te maken
welke van twee het verslag is dat on-
der invloed van een middel ontstond.
Verslag A.
Plotseling bevond ik mij in een uitge-
strekt, nieuw, onbeschrijflijk prach-
tig heelal. Hoewel ik dit pas een
jaar later neerschrijf zijn de sensatie
van verrassing en verbazing, het ont-
zagwekkende van de openbaring, het
verzwolgen worden door een gemoeds.
golf van dankbaarheid en zalige ver-
rukking. even fris en is de herinnering
aan de ervaring even levendig alsof
het vijf minuten geleden gebeurde.
Maar toch, een beschrijving geven die
maar even iets weer zou geven van de
verrukkelijke pracht. ... schijnt een
onmogelijke taak. De kennis die ieder
aspekt van mijn bestaan beïnvloedde
en doordrong, kwam spontaan op en
met zo'n geweldige kracht en zeker~
heid dat het onmogelijk was, toen en
tot nu toe, haar waarde in twijfel te
trekken.
Verslag B.
Plotseling zonder enige waarschuwing
was' ik omgeven door een wolk van
vlammende kleuren. Een ogenblik
dacht ik aan brand .... het volgende
moment begreep ik dat de brand in
mijzelf woede. Direct daama werd ik
overspoeld door een gevoel van ver.
rukking, van immense vreugde, verge-
zeld van of onmiddellijk gevolgd door
een geestelijke verlichting die onmo-
gelijk te beschrijven is. Onder andere
was het niet een kwestie van geloot
maar ik zag in dat het heelal niet uit
dode stof was samengesteld maar inte-
gendeel een levende aanwezigheid is.

Ik werd mijzelf bewust van het eeuwi-
ge leven.... ik zag dat alle mensen on_
sterfelijk waren, dat de kosmische
orde van zodanige geaardheid is dat
zonder enige toevalligheid alle dingen
samenwerken in de richting van het
goede, voor alles en iedereen, dat het
grondbeginsel van alle bestaan ... ,
liefde is en dat het geluk van iedereen
en alles op de lange duur absoluut ze-
ker is.
Bij deze proef kreeg Huston Smith
twee keer zoveel foutieve antwoorden
(46) als goede (23). De eerste ervaring
vond plaats onder invloed van drugs,
laatstgenoemde niet. (Zie: Het voor en
tegen van LSD, Bruna 1968).
We zullen nu nader ingaan op de
waarde die aan dergelijke ervaringen
toegeschreven zouden kunnen worden,
op de bezwaren die tegen met behulp
van drugs tot stand gekomen mystieke
ervaringen geuit worden en de geva-
ren die met het gebruik van die mid-
delen gepaard gaan.
De Nederlandse psychiater Van Ree
(Drugs, verslag in de breedte, Het
Spectrum 1971)is de volgende mening
toegedaan: "Uiteraard bestaat er me-
ningsverschil over het al dan niet
waardevol zijn van religieus en reli-
gieuze ervaringen. Evenzeer is dit het
geval over de betekenis van met of
ronder chemische middelen opgewekte
psychische uitzonderingstoestanden
van religieuze of mystieke aard.
De (filosofische) materialist zal iedere
bevordering van religieuze gevoelens
als zinloos of zelfs als schadelijk van
de hand kunnen wijzen, de idealisti-
sche mens niet. Toch zal ook deze laat_
ste vaak de chemische opwekking als
vergiftiging en onecht en schadelijk
beschouwen. Dit alles neemt niet weg
dat dergelijke ervaringen voor bepaal-
de individuen van grote waarde
geacht kunnen worden:'
Een van de redenen waarom er aan de
waarde van mystieke drugervaringen
getwijfeld wordt is dat deze zo snel
ontstaan, terwijl anderen deze erva-
ring slechts na jarenlange meditatie,
afzondering e.d., kortom na langdurige
geestelijke inspanningen kunnen be-
reiken. Verder worden er ook morele
bezwaren geuit, waarin ook het wan-
trouwen tegen chemische middelen
naar voren komt. Een voorbeeld hier-
van is R. C. Zaehner, auteur van
"Mystiek, sacraal en profaan" (De Be-
zige BijL De belangrijkste reden voor
Zaehner om zijn boek te schrijven was
dat hij zich wilde keren tegen de "en~
toesiaste overdrijvingen" van Aldous
Huxley in diens "Doors of Percep-
tion". Volgens Zaehner is het kunst~
matig ingrijpen in het bewustzijn in
principe verkeerd. Niet om medische
redenen, maar louter uit morele over-
wegingen.
Hoewel een mystieke drug-ervaring
"onverdiend" kan lijken, gelet op de



strenge discipline die er volgens vele
mystici voor nodig is, blijkt uit onder~
zoekingen dat een zorgvuldige voorbe-
reiding een belangrijke rol speelt, niet
alleen voor het bepalen van het type
ervaring maar ook voor de mate waar.
in deze vruchten afwerpt voor de per.
soon. Een positieve mystieke ervaring
treedt in geen geval automatisch op
bij het gebruik van een psychedelisch
middel. Dit specifieke drugeffekt is
een combinatie van persoonlijkheid,
voorbereiding en omgeving (set en
setting) waarbij het middel zelf de
boel slechts op gang kan brengen. Vele
proefpersonen zeggen dat zij tijdens
een drugzitting evenveel leed en uit-
putting beleven als anders in een paar
jaar. Zo gemakkelijk is het dus niet.
Maar het moeilijkste komt pas na de
ervaring wanneer de verworven in-
zichten geïntegreerd moeten worden.
Wat iemand doet met zijn mystieke
ervaring lijkt belangrijker te zijn dan
het beleven zelf.
De ervaring is gemakkelijker te inte-
greren wanneer iemand een kader tot
zijn beschikking heeft. waarbinnen hij
deze kan plaatsen. Mogelijk dat hier-
uit de belangstelling te verklaren is
die veel gebruikers van psychedelica
krijgen voor mystiek, vooral oosterse
religies en andere vormen van be.
wustzijnsverandering. Dat het aloude
Tibetaanse Dodenboek is omgewerkt
tot een handleiding bij de psychedeli-
sche ervaring wijst ook op die behoef.
te aan een kader. (Ook in het Neder-

lands vertaald en uitgegeven bij De
Bezige Bij). Beschikt iemand niet over
een dergelijk kader dan blijft hij ver-
ward achter met een belevenis die hij
op geen enkele wijze weet te plaatsen,
Er blijft dan niets over dan een herin-
nering terwijl een mystieke ervaring
anders de aanzet geweest zou kunnen
zijn voor verdergaande ontplooiing
van de persoonlijkheid. Daarmee zijn
we aangeland bij de gevaren die het
gebruik van deze middelen met zich
mee kan brengen. Omdat stoffen die
dergelijke ervaringen kunnen produ.
ceren zeker niet als ongevaarlijk be-
stempeld kunnen worden.
Robert S. de Ropp, auteur van Het
Meesterspel, handboek voor bewust-
zijnsverruiming (B. Bakker, Den
Haag) zegt hier het volgende over:
"Voor mensen die bewustzijnsverrui.
ming nastreven kunnen psychedelica
van waarde zijn wanneer zij onder de
juiste ûmstandigheden genomen wor-
den, na goede voorbereiding en onder
toezicht van iemand die weet hoe hij
de reiziger moet gids.en in het gebied
waar hij komt. De reiziger kan daar.
door tot het volgende inzicht komen:
Daar zijn de bergtoppen. Ze bestaan
echt. Denk nu goed na. Ben je sterk
genoeg en heb je voldoende doorzet-
tingsvermogen om te proberen of je ze
kunt beklimmen. Het is psychologisch
of spiritueel gewettigd om deze mid-
delen te proberen als onderdeel van
een levensspel waarbij verwezenlij-
king van hogere bewustzijnstoestan-

den het doel is. "Het is volgens De
Ropp spiritueel onrechtmatig om psy-
chedelica uitsluitend voor de "kick" te
gebruiken of als surrogaat voor inner-
lijke arbeid, de enige methode die
blijvende resultaten geeft. Degenen
die drugs op deze wijze gebruiken zul.
len er volgens De Ropp voor gestraft
worden: "Degene die misbruik maakt
van psychedelica offert zijn ontwikke.
lingsmogelijkheden op door voortdu-
rend roofbouw te plegen op de bodem
waarvan zijn groei afhankelijk is. Hij
komt in een dalende spiraal terecht en
des te verder hij deze weg naar bene.
den volgt, des te moeilijker het wordt
om weer omhoog te komen. Uiteinàe.
lijk verliest hij het vermogen om naar
boven te gaan volkomen."

Voor velen vormt het gebruik van
psychedelische middelen een bepaalde
fase in hun persoonlijkheidsontwikke-
ling. Zij gaan zich interesseren voor
andere methodes van bewustzijnsver-
andering (yoga, meditatie) en gaan
zich er ook aktief mee bezighouden.'
Zij lijken gedreven te worden door
een drang tot bewustwording, ze wil.
len steeds meer te weten komen over
hun eigen gedrag en hun eigen geest,
zij willen "betere" mensen worden. Zij
zijn bereid om op alle mogelijke ma-
. nieren te experimenteren met hun be-
wustzijn. En dat is gezien de velen die
in de geschiedenis met allerlei midde-
len en methodes hetzelfde gedaan en
gezocht hebben, niets nieuws.

23



Bekendheid met drugs
Er wordt veel over •.drugs" geschre-
ven en gepraat: te veel misschien.
Vrijwel dagelijks leest men in de krant
berichtjes over inbeslaggenomen par-
tijen drugs, over strafzaken tegen ge-
bruikers en handelaren, over "onder
de invloed van drugs" begane overtre-
dingen en misdrijven. In het parle-
ment worden vragen gesteld over
druggebruik en het ter zake gevoerde
of te voeren beleid. Bezorgde ouders
richten verenigingen op om zich te-
weer te stellen tegen de verderfelijke
invloed van drugs, sex en de linkse
pers, radio en tv. Op scholen wordt ge_
vraagd om voorlichting inzake drugge-
bruik en drugs. Er vindt wetenschap-
pelijk onderzoek plaats, bijvoorbeeld
op scholen. naar de omvang van het
druggebruik, en de resultaten daarvan
trekken weer opnieuw de aandacht.
Op radio en tv wordt gediscussieerd
over drugs. Volks- en gewone univer,
siteiten houden speciale discussieavon-
den en -middagen. gewijd aan het
drugprobleem. Er verschijnen geregeld
boeken en boekjes over drugs, boekjes
die wegvliegen als gevulde koeken.
Uit onderzoek, tweemaal herhaald,
naar de bekendheid van het grote pu-
bliek (Het Nederlandse Volk) met
drugs en druggebruik is gebleken dat
steeds meer mensen op de hoogte zijn
met het bestaan en het gebruik van
"drugs". en bekend zijn met enkele
middelen die als zodanig kunnen wor~
den aangemerkt. Terwijl men nog in
1969 van oordeel was dat drugs het
meest werden gebruikt door lieden als
kunstenaars, e.d., denkt men nu in de
eerste plaats aan jongeren. in het bij-
zonder aan langharigen. Het heeft er
alle schijn van dat het gebruik van
drugs in het algemeen wordt be-
schouwd als een "abnormaal" iets. als
een vorm van afwijkend gedrag.
De indruk. dat we hier te maken heb-
ben met een ernstig probleem wordt
nog versterkt door recente ontwikke-
lingen op internationaal niveau: presi-
dent Pompidou van Frankrijk heeft
een brief geschreven aan een aantal
Europese premiers waarin grote be-
zorgdheid wordt uitgesproken over d(,l
omvang van het druggebruik; we le-
zen van de problemen. die zich in
Vietnam voordoen tengevolge van het
druggebruik onder de Amerikaanse
strijdkrachten, en er bestaat een ge-
gronde vrees dat deze ex-militairen,
eenmaal teruggekeerd in de USA. het
hunne zouden kunnen gaan bijdragen
aan de golf van druggebruik en crimi-
naliteit.
Dat hier sprake kan zijn van proble-
men. blijkt uit nog een volgende zaak:
steeds meer komt het voor dat gebrui.
kers van drugs zich voor hulpverle-
ning tot anderen wenden: artsen, psy-
chiaters, consultatiebureaus voor alco-
holisme en drugs, jongeren advies cen-
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tra en Release. Zonder twijfel loopt
het aantal hunner op, en de indruk
wordt zeker versterkt dat, gezien de
soms ernstige crisissituatie waarin
druggebruikers zich kunnen bevinden
(mede veroorzaakt overigens door het
afwijzende oordeel van de samenle-
ving en van derden) hier ernstige in-
dividuele en maatschappelijke proble~
men aan de orde zijn.

Beeldvorming
In het voorgaande was al sprake van
de beeldvonning, die er ten aanzien
van drugs en druggebruikers optreedt.
We zullen op dit punt nog iets verder
dienen in te gaan. In de eerste plaats
is er de term •.drugs" zelf. Deskundi-
gen hebben erop gewezen dat deze
term geen wetenschappelijke beteke-
nis heeft in de wetenschap, die zich
met geneesmiddelen en hun uitwer-
king bezighoudt (de farmacologie>.
Ik heb in voorgaande publikaties
er op gewezen (o.a. in het boek
Drugs in Nederland). dat de term
"drugs" een verborgen waardeoordeel
inhoudt. Met "drugs" worden die mid-
delen bedoeld. waarvan het gebruik.
met name in de recreatieve zin, dus als
b.V. genotmiddel, niet aanvaardbaar
wordt geacht in de samenleving. Van
Ree heeft in zijn recente boek Drugs,

verslag in de breedte, dit denkbeeld
nog eens onderstreept en verder uitge-
werkt.
De middelen en stoffen, waarvan ge-
bruik en misbruik kan worden ge-
maakt, en die als enige eigenschap ge-
meen hebben dat zij een bepaalde uit-
werking hebben op het centrale ze~
nuwstelsel en op het psychisch func.
tioneren van de mens ("psychotrope
stoffen"), lopen in aard en farmacolo.
gische eigenschappen sterk uiteen. El_
ders is dit al uiteengezet. Van deze
middelen worden er een aantal uitslui-
tend als geneesmiddel gebruikt (zoals
b.V. morfine), andere middelen wor-
den ook als genotmiddelen of als roes-
middel in het geldende samenlevings.
en consumptiepatroon aanvaard (zoals
alcohol). Deze laatste middelen nu
worden niet als "drugs" aangemerkt.
In feite gaat het hier overigens om
middelen waarvan bekend mag zijn
dat aan het geregelde gebruik zekere
risico's, zelfs van vergiftiging en ver-
slaving verbonden zijn (b.V. nicotine-
vergiftiging, chronisch alcoholisme).
Deze middelen zijn hierdoor in "so~
daal" opzicht gekenmerkt. dat de pro-
duktie, verkoop en gebruik worden
toegestaan, dat de gebruikers niet als
een bijzondere categorie of groep wor.
den beschouwd (niemand zal degene



door O.C. J. van Peype

Hulpverlening
Een enkel kort woord nog over hulp-
verlening. Druggebruikers die in
moeilijkheden komen. hetzij tengevol-
ge van het druggebruik zelf (..flip-
pen", depressietoestanden, etc.). hetzij
door de tengevolge van druggebruik
verstoorde relaties met anderen. hetzij
tengevolge van arrestatie of strafver-
volging, kunnen zich wenden tot de
reeds op dit gebied werkzame hulp-
verleningsorganisaties. Betreft het
jongeren, dan zal men zich in het alge-
meen willen wenden tot bestaande
Jongeren Advies Centra, Release, en-
zovoorts. Ook de Consultatiebureaus
voor Alcoholisme en Drugs zijn in
staat, hier hulp te bieden. In gevallen
van plotselinge crises, "flippen", angst-
toestanden, e.d., bestaan er nu al enke-
le crisis interventie centra en zijn er
bepaalde telefoonnummers. (SOS-tele-
foon. "flip-telefoon") waar men on-
middellijk advies kan krijgen. In ver-
schillende gemeenten in ons land zijn
Z.g. "drug teams" gevormd. die over
een breed veld kunnen verwijzen en
onmiddellijke hulp verlenen.

vraagstukken. Een en ander heeft wel
gevolgen voor het beleid ten aanzien
van drugs en druggebruik. Wanneer
men een bepaalde situatie "zwaar
weegt". dan is er meer aanleiding,
hierop ook meer de aandacht van het
beleid te vestigen en prioriteit hieraan
te geven.
Het zou onjuist zijn, in dit artikel niet
in te gaan op de risico's. die het ge-
bruik van een verboden middel met
zich brengt. Welke opvatting men ook
aangaande de verschillende drugs
moge hebben, het blijft voorlopig een
voldongen feit dat deze onder de gel-
dende bepalingen verboden middelen
zijn. Het gebruik daarvan brengt dus
het risico van strafvervolging met
zich. Aangezien veelal het "dealen",
het in grotere of kleinere partijen en
hoeveelheden verkopen en doorverko-
pen van drugs tot het interactiepa-
troon van de gebruikers wereld be-
hoort, is hierdoor het risico vergroot
dat ook de individuele, kleine gebrui-
ker niettemin wegens handel kan wor_
den ervolgd. Het illegale karakter
v de drughandel heeft enkele gevol-
'n: is er de mogelijkheid dat er win-

sten gemaakt kunnen worden, immers,
hoe meer iets verboden is des te groter
risico voor de handelaar en dus des te
groter zijn winstmogelijkheid; tenslot-
te worden er aan de markt allerlei
middelen aangeboden waarvan het ge-
bruik grotere risico's met zich brengt.
Meer dan voorheen worden thans par-
tijen hasj vermengd met andere stof-
fen. en vooral in tablet. en capsule-
vorm wordt van alles op de markt ge-
bracht onder de meest verschillende
namen. Ondeskundig kopen en gebrui-
ken wordt hierdoor meer riskant.

25

Risico's en problemen
Ging het in het voorgaande om beeld
en beeldvorming, thans dient nader te
worden ingegaan op de vraag, in wel-
ke mate het druggebruik risico's en
gevaren met zich brengt, en in hoever_
re hier van een "probleem" sprake is.

Door anderen is al ingegaan op het ge-
maakte .onderscheid tussen "hard" en
"soft" drugs; op dit ogenblik spreekt
men liever over "hard" en ..soft" ge-
bruik ("hard en soft use"). Het is mo-
gelijk, van "harde" middelen een mild
en matig gebruik te maken (b.V. van
alcohol), terwijl men anderzijds milde
drugs, als b.v. hasj, toch buitensporig
kan gebruiken. Het heeft meer zin op
dit laatste te letten dan op het .onder-
scheid tussen de aard van de gebruikte
middelen. Welke middelen ook wor-
den gebruikt, buitensporig, "excessief"
of "hard" gebruik kan duidelijk risi-
co's met zich brengen, in medisch, psy_
chologisch en sociaal opzicht. Daarbij
komt het voor dat bepaalde middelen
zich nauwelijks lenen tot mild en so-
ciaal aanvaardbaar gebruik: het is ge-
bleken dat gebruikers van "speed",
van wekaminen dus. veelal terech o-
men in het excessieve gebruik.
name "spuiten". Onder deskWld'
maar ook in de wereld van d gge.
bruikers zelf, leeft een dui li' e af-
wijzende houding tegenover e reeks
van dergelijke, uiterst riska e midde-
len. Het gebruik daarvan gt een
groot risico met zich.

Een van de problemen, we
riskante gebruik van dru
voortvloeien is het feit. dat
nen, die als "gevallen" va
bruik en van grote individ
matiek bekend worden bij
ningsinstanties, in belang
bijdragen tot het vestige
beeld van het druggebr
ernstig probleem. In die
gevallen is uiteraard ook
ernstige problematiek; he
nog de vraag in welke m
sproken mag worden van
schappelijk probie ..Gez
auteurs in de U w
druggebruik erns 0
aangenomen - m ni
het druggebruik in u
dere sociale probie c
dergeschikt en klei i
is. In eerdere publi
eens betoogd dat, i
b.V.de aard en de 0

sociale gevolgen en
bruik en misbruik
derland het drugpr
vraagstuk is. Het
schappelijke wa
waarop overigens
menieving alleszin
om zich dit te vo
drugprobleem een
nis geeft in verg

die wel eens een glaasje sherry drinkt
als een "drinker" betitelen), dat men
in het algemeen bekend is met de ge-
volgen van excessief gebruik, men de
excessieve gebruiker herkent en weet,
hoe men zich tegenover hem dient te
gedragen, dat er instellingen zijn ge-
creëerd om excessen op te vangen en
tegen te gaan, en dat er regels en sanc-
ties zijn ingesteld om schadelijke ge-
volgen van het misbruik te voorkomen
of te straffen. Het is natuurlijk niet
waar, dat eenvoudig door het aldus re-
guleren van het gebruik de betreffen-
de middelen minder schadelijk, ge-
vaarlijk of verslavend zouden zijn.
Men heeft er alleen beter mee leren
leven.
De overige middelen, die niet door een
fatsoenlijk mens worden gebruikt,
worden als "drugs" bestempeld. Van
Ree zegt, in zijn nieuwe boekje, dat
het er veel op lijkt dat er twee kam-
pen zijn, die elkaars genotmiddelen
drugs noemen. Het beeld, dat men zich
van "drugs" kan vormen, is niet zel-
den eveneens sterk vertekend. Men is
geneigd. alle drugs over één kam te
scheren, en derhalve ook de ,.drugge-
bruiker" als één type te beschouwen.
Ondanks het feit, dat verschillende
middelen een totaal verschillende wer-
king hebben, heeft zich onder het pu-
bliek toch het beeld gevormd van één
type druggebruiker: iemand die zich
passief gedraagt, weinig gemotiveerd
is om te werken, zich van zijn maat-
schappelijke verantwoordelijkheid
weinig aantrekt, "asociaal" is, maar,
aan de andere kant, gevaarlijk is, een
bedreiging voor de goede orde in de
maatschappij, en in sexueel opzicht
agressief. Alfred Lindesmith, een
Amerikaans deskundige op het gebied
van druggebruik, heeft al vroeger aan-
getoond hoe vertekend en bevooroor-
deeld dit beeld. dit "stereotype" van
"de" druggebruiker is. Blijkbaar heeft
zo'n beeld een maatschappelijke func-
tie: door de druggebruiker aldus af te
schilderen kan men hem ,.herkennen"
en een afwijzende houding bepalen.
In een recent artikel in het tijdschrift
Streven heeft Van Meurs veronder-
steld dat deze beeldvorming nog een
andere functie heeft. De onzekerheden
van de oudere generatie, die angst te-
weegbrengen, maken het nodig dat de
angst op een zondebok \•.•.ordt gepro-
jecteerd. Drugs en druggebruikers tre-
den als zo'n zondebok op. ,.Hoe groter
de angst", aldus deze auteur, "hoe gro-
ter de zondebok moet zijn en hoe ge-
vaarlijker alle drugs moeten schijnen".
Drugs hebben, in deze visie. een maat.
schappelijke symboolwaarde, en staan
voor het nieuwe, het onbekende, het
gevaarlijke. het vernietigende en het
dodelijke. "Het is gevaarlijk. deze din-
gen niet te willen zien", besluit Van
Meurs zijn beschouwing.



gebruikers, preventie
en opvang

Drugs is een verzamelnaam voor stoffen die op een of ande-
re manier een psychische uitwerking kunnen hebben. Iets
specüicker uitgedrukt zou men kunnen zeggen: drugs zijn
stoffen die al naar gelang soort, frequentie van gebruik, do-
sis, persoon van de ontvanger en situatie waarin wordt ge-
bruikt, in mindere of meerdere mate hetzij een verdovende,
een kalmerende, een stimulerende of een bewustzijnsver-
ruimende werking kunnen hebben. In deze omschrijving
komt een aantal elementen voor die in de discussie rond
het druggebruik niet altijd de aandacht krijgen die zij ver-
dienen. Gedoeld wordt hier op het feit, dat uit deze defini-
tie voortvloeit dat de vraag of druggebruik <;chadelijk is
niet zonder meer te beantwoorden is. Algebraïsch bezien is
de grootte van het gevaar verbonden aan het gebruik van
drugs namelijk een functie van: het soort middel dat men
gebruikt, de frequentie waarmee men gebruikt. de doses die
men neemt, de persoon van de ontvanger en de situatie
waarin wordt gebruikt.
Uit deze (algebraïsche) vergelijking kan men een aantal
stellingen afleiden, zoals:
• Voor alle stoffen geldt. dat er in principe gevaarlijk en
ongevaarlijk gebruik denkbaar is. In extremo kan dit zelfs
leiden tot de paradox. dat er geen gevaarlijke en geen onge-
vaarlijke middelen zijn.
• Onderling vergelijken van middelen (zoals bijvoorbeeld
marihuana en sigaretten) is zinloos wanneer men niet uit-
drukkelijk aangeeft om welke frequenties, doses en derge-
lijke het gaat. Tot nog toe wordt dit vrijwel nooit gedaan.
Hiermee krijgen dergelijke vergelijkingen meer een dema-
gogisch dan een wetenschappelijk karakter.
Uit het voorgaande blijkt. dat de vraag in hoeverre het
druggebruik problemen oplevert in zijn algemeenheid niet
is te beantwoorden. Dit hangt immers af van de vorm die
het gebruik aanneemt. Wat de consequenties van het drug~
gebruik betreft, zijn wij tot nog toe te eenzijdig
geïnformeerd, het merendeel van het onderzoek heeft na-
melijk betrekking op gevallen van verslaving of van drug-
mibruik. Dit betreft echter slechts een gedeelte van de ge-
bruikerspopulatic. Gebruikers die gecn hinder ondervinden
van hun druggebruik krijgen wij als regel niet onder ogen.
De vraag in hoeverre dit geïntegreerde druggebruik moge-
lijk is laat zich dan ook moeilijk beantwoorden. In principe
moet dit toeh wel mogelijk zijn (wij kennen dit tenslotte
ook bij alcohol en sigaretten).
Een en ander neemt niet weg dat de huidige gebruikers
door hun gebruik problemen kunnen krijgen. Deze kunnen
op verschillende terreinen liggen en wel:
a. fysiek en psychisch, in die gevallen waarbij sprake is
van overmatig gebruik of waar het middel slechts "geval-
len" is;
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b. sociaal, doordat het gebruik gestigmatiseerd wordt,
waardoor de gebruiker zijn toevlucht tot de subcultUUr
moet nemen. met alle mogelijke gevolgen van dien;
c. maatschappelijk, doordat het druggebruik (mede door de
subcultuur) de ontwikkelingsmogelijkheden van de betrok-
kenen in ongunstige zin lijkt te beïnvloeden.
Vanwaar dit druggebruik? Daar de gebruikers allesbehalve
een homogene groep vormen, is het onmogelijk één bepaal-
de reeks van factoren te noemen, die voor alle betrokkenen
zou gelden. Het is duidelijk, dat de problemen voor ver-
slaafden anders liggen dan voor de matige of incidentele
gebruikers. Voor veel gebruikers geldt echter wel dat drugs
op een of andere manier de betekenis van een "medicijn"
hebben gekregen. Zij moeten of een tekort (aan satisfactie)
of een teveel (aan frustraties, remmingen en dergelijke) op-
heffen. De moeilijkheden die men heeft, kunnen op zeer
verschillend niveau liggen. In dit opzicht heeft het drugge-
bruik een belangrijke symptoomwaarde voor onze maat-
schappij. Eenzijdig repressief optreden zal misschien deze
symptomen ten dele weg kunnen nemen. De ondoerliggende
oorzaken zullen echter blijven bestaan, met alle gevolgen
van dien. Onlust (evenals bloed) kruipt waar hij niet gaan
kan!
Wat moet er nu worden gedaan? Daar druggebruik in prin-
cipe een riskante handeling is, zal de maatschappij een ac-
tief beleid moeten voeren. Dit beleid zal zich over drie ni-
veaus moeten uitstrekken, en wel:
• De preventie. Deze moet niet alleen stoelen op het geve.'l
van voorlichting aan jongeren, maar vooral op het bieden
van alternatieven. Van dit laatste is nog nauwelijks sprake.
Deze maatschappij gaat steeds meer kinderen voortbrengen
die niet meer in staat zijn op eigen kracht een •.kick" te
krijgen of-zich "high" te voelen. Dit is een structureel pro-
bleem. Het vloeit voort uit een miskenning van het belang
van het stimuleren van hobby's en interesses in kinderen.
Dit zou een vast onderdeel van het schoolprogramma moe-
ten zijn. De gedachte dat het van groot belang is kinderen
te leren zichzelf op een plezierige wijze bezig te houden,
heeft echter in onderwijskringen nog veel te weinig aan-
dacht.
Daarnaast kan men zien. dat de jongeren tussen 10 en 14
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wat de recreatiemogelijkheden betreft tot de vergeten groe-
pen behoren, Voor hen bestaan veel te weinig faciliteiten.
De hierdoor bevorderde passiviteit is een uitstekende voe-
dingsbodem voor deviant gedrag. Ook hier geldt, dat iedere
samenleving de onlusten krijgt die zij verdient.

• Opvang van het (matige) druggebruik. Een veel voorko-
mende manier waarop deze maatschappij haar problemen
tracht op te lossen, :s de normverschuiving.
Problemen als geluidshinder, lucht. en waterverontreiniging
e.d. worden "opgelost" door de grens waarboven iets 00-
3anvaardbaar wordt steeds weer op te schuiven. Door deze
voortdurende aanpassing wordt de noodzaak om iets te
doen steeds uitgesteld. Een soortgelijke situatie hebben wij
bij het druggebruik. Eerst werd de omvang van het gebruik
gebagatelliseerd. waardoor wij geen drugprobleem hadden
en dus ook niets hoefden te doen. Toen dit niet langer kon,
stelden wij dat het hoofdzakelijk om marihuana en hashish
ging (ongevaarlijke stoffen) waardoor wij weer geen pro-
bleem hadden en weer niets hoefden te doen. Wanneer in
de toekomst zal blijkeni dat ieder drug-milieu een MULTI-
drug-milieu is. zullen wij zeggen dat de frequentie waarmee
men de hard drugs gebruikt laag is. waardoor er weer geen
probleem is en wij weer niets hoeven te doen enz. Dit kan
dan doorgaan totdat het te laat is en wij niets meer kunnen
doen.
Willen wij een verdere escalatie van het druggebruik voor-
komen. dan zullen wij allereerst deze normverschuivings-
spiraal moelen doorbreken. In eerste instantie betekent dit
een officiële erkenning van de situatie dat het druggebruik
op scholen, jeugdsociëteiten en dergelijke een probleem
dreigt te worden. Dit zich ontwikkelend gebruik moet wor-
den opgevangen. Tot nu toe pioniert ioooerbestuur maar
een beetje naar eigen goeddunken. Desk:undige begeleiding
ontbreekt. Van coördinatiepogingen is geen sprake. van on-
derling uitwisselen van ervaringen evenmin. waardoor het
niet mogelijk is van elkaars ervaringen te profiteren, In
deze situatie zou verandering moeten komen. Dit kan onder
meer door:

• Het opleiden van voorlichters en het samenstellen van
voorlichtingspakketten. die beschikbaar kunnen worden ge-
steld aan groeperingen die daaraan behoefte hebben .

• Het opleiden van jeugdwerkconsulenten. die jeugdsocië-
teiten kunnen begeleiden bij het oplossen van eventuele
drug_ en andere problemen .

• Het organiseren van cursussen voor jeugdleiders .

• Het creëren van informele centra. waar jongeren als zij
dit wensen advies kunnen krijgen.

• Het institutionaliseren van de communicatie tussen be-
sturen van jeugdsociëteiten, door bijeenkomsten te organi-
seren waar over gemeenschappelijke problemen kan wor-
den gesproken en opgedane ervaringen kunnen worden uit-
gewisseld.

• Het creëren van een nationaal documentatiecentrum, dat
alle geïnteresseerden voorziet van relevante informatie op
dit terrein.

• Opvang van het drugmisbruik. Tenslotte zal er altijd wel
een groep gebruikers zijn die "doorschiet". Voor hen moe-
ten behandelingscentra beschikbaar komen.
Met name nu wij ons nog bevinden in een beginstadium
kan het interessant zijn een commissie van deskundigen in
te stellen. die tot taak krijgt een "blauwdruk" op te stellen
voor een optimaal behandelingscentrum voor druggebrui-
kers. Een dergelijk centrum zou dan als model kunnen die-
nen voor eventueel later nog op te richten klinieken.

PINK FLDYD
Flaming

Alone in Ihe cl ouds all blue
Lying on an eiderdown
Yippie, you can'I see me
Bul I can you

Lazing in Ihe foggy dew
Silting on a unicorn
No fear, you can 'I hear me
Bul I can you

Walching bultercups cult
Ihe lig hl

Sleeping on a dandelion
Too much, I won I louch you
Bullhen I mighl

Screaming Ihrough Ihe
scarlel sky

Travelling by lelephone
Hey, ho, here we go
Ever so high

EEN MESCALINE
EN EEN LSD.GEDICHT
Wouier Vermeer, 1911
Soms siromen mijn ogen
van mescaline over,
glanzen de kleuren wakker,
snak ik naar mededogen
- mensen, schoonheid

is alles!
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