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Hoofdstuk 1 - Inleiding

1.1 Algemeen
Het probleem van het druggebruik ligt momenteel in het centrum van de
belangstelling De sterke toename van het met-medische gebruik van die
middelen, welke niet in het sociale leefpatroon zijn geïntegreerd, is een van de
oorzaken hiervan Ook het recht wordt met deze problematiek geconfronteerd
Dit proefschrift wil nagaan hoe het recht zich ten aanzien van de verdovende
middelen m Nederland heeft ontwikkeld, mede onder invloed van de internationale wetgeving op dit gebied Vervolgens zal een beleid opgebouwd
worden, waarbij vergelijkingen getrokken zullen worden met de in Nederlands-Indie opgedane ervaringen
Door het interdisciplinaire karakter van de problematiek der verdovende
middelen zal bij de samenstelling van deze dissertatie rekening gehouden
worden met inzichten voortkomende uit specialismen, welke eveneens met
deze problematiek bemoeienis hebben
1.2 Wat zijn verdovende middelen?
Zowel de internationale verdragen als de nationale wetgeving spreken van
'verdovende middelen' Inzage in de lijsten, toegevoegd aan de diverse wetten, leert ons dat het ook om andere middelen gaat dan alleen om die welke als
'verdovend' aangemerkt kunnen worden De historische verklaring is dat de
eerste produkten die internationaal en nationaal onder de verbodsbepalingen
kwamen te rusten opium, morfine en heroïne waren
Deze middelen werden terecht als verdovend gekwalificeerd Ondanks de uitbreiding van de lijsten bleef men over 'verdovende middelen' spreken Onder
verdoven' kunnen we verstaan het in narcose brengen van een mens, zodat
deze niets meer voelt en beleeft Een meer subtiele aanduiding zou het begrip
'geestbedwelmend' zijn In deze zin zijn dan bijv cocaïne en amfetamine
eveneens verdovende middelen, ofschoon ze sterk stimulerend zijn en bovendien een anti-narcosewerking bezitten De meeste schrijvers spreken in dit
verband van drugs Inventarisatie van een aantal definities leert ons dat er ten
aanzien van dit begrip geen overeenstemming heerst
Ariens 1 omschrijft het begrip 'drugs door uit te gaan van bijzondere stoffen,
gebruikt buiten de geneeskunde, die de geestestoestand of de psyche beïnvloeden Noach 2 beklemtoont dat het begrip 'drugs' gericht is op een groep gebruikers of een bepaalde door de samenleving afgekeurde vorm van gebruik
Van Peijpe 3 komt ook niet veel verder als hij stelt dat de term 'drugs' met zozeer verwijst naar de farmacologische aspecten van het gestelde probleem als
wel naar een waardeoordeel, dat vanuit de samenleving over het gedrag van
anderen (gebruikers) wordt geveld Kooyman 4 zegt ' Drugs zijn in een bepaald
13

cultuurpatroon niet geaccepteerde, niet als geneesmiddel voorgeschreven,
psychisch actieve stofTen'. Cohen 5 ontneemt het nut aan het zoeken naar een
alternatieve begripsbepaling door te stellen: 'De uitwerking van een drug
wordt nimmer alleen bepaald door zijn - veelal nog onbekende - farmacologische eigenschappen. Er is altijd sprake van een samenspel tussen het middel, de persoon die het inneemt en de sociale omstandigheden. Daarom is het
zelfs moeilijk te bepalen of een middel al of niet een 'drug' genoemd mag
worden...'
Gelet op de grote vaagheid van het begrip is een scherpe omlijning hiervan
niet mogelijk. Van Rossum 6 spreekt van 'psychofarmaca'. Dit zijn stoffen,
die een verandering teweeg brengen in het functioneren van de hersenen en
daarmede in het functioneren van een individu in de samenleving. In hoeverre
dit individu een veranderd gedrag zal vertonen hangt af van het middel, de
dosis en de wijze waarop het is ingenomen, de hersenvorm, vroegere ervaringen, opleiding, training, wijze van conditionering, geleerde spelregels, normen, enz.
In onze beschouwingen blijven we spreken over verdovende middelen om de
juridische continuïteit te handhaven. We dienen dit begrip enerzijds te interpreteren als verdovende middelen in ruime zin, waarmee bedoeld wordt dat
onder deze terminologie niet alleen begrepen worden middelen met een verdovende, maar ook met een andere, zoals een stimulerende, rustgevende,
roesverwekkende of bewustzijnsveranderende werking, en van de andere kant
als verdovende middelen in enge zin, omdat we alleen die middelen bedoelen,
welke door de wetgever als illegale middelen zijn bestempeld.
We zullen derhalve de wet of het tractaat bij onze beschouwingen over verdovende middelen als uitgangspunt kiezen.
Het begrip 'verslaving' verdient ook een nadere toelichting.
Van Ree 7 omschrijft dit begrip als de gewoonte, die niet zonder moeite kan
worden gestaakt. Olthuis 8 stelt dat er bij het gebruik van een verdovend middel een toestand van onvrijheid kan ontstaan die tot gebruiksherhaling leidt.
Ariëns zegt dit zo treffend door aan te geven dat de gebruiker de vrijheid verliest 'om met het gebruik van het middel te breken'.
In plaats van het begrip 'verslaving' wordt veelal het woord 'afhankelijkheid'
gebruikt. In dat verband wordt dan gesproken van lichamelijke en psychische
afhankelijkheid.
De lichamelijke afhankelijkheid wordt vaak voorafgegaan door gewenning
aan een verdovend middel. Van Ree spreekt van gewenning als er een lichamelijke aanpassing optreedt aan het gebruik van een bepaald psychofarmacon.
De nota van de commissie-Baan 9 zegt dat bij gewenning de intensiteit van een
bepaalde drug afneemt bij herhaald gebruik van eenzelfde dosis. Het gevolg
kan dan zijn een lichamelijke afhankelijkheid.
Ariëns omschrijft deze fysieke afhankelijkheid als: 'Er is een verhoging van
de dosis nodig om de oorspronkelijke werking te verkrijgen... zo zelfs dat het
de gebruiker tenslotte nauwelijks mogelijk is om zich voldoende van het middel te verschaffen. Ondanks gebruik van hoge doseringen is het middel dan
vrijwel onwerkzaam. Bij staken van het gebruik echter treedt een soms dagenlang durende toestand van diepe misère op, die zonder tussenkomst van de
14

arts dodelijk kan verlopen. Hieraan kan slechts ontkomen worden door de
drug of een nauw verwante stof weer te gebruiken De betrokkene is dan door
de dreiging van de onthoudingsverschijnselen afhankelijk geworden van het
middel Men spreekt hier van fysieke afhankelijkheid of 'physical dependence...'
Met psychische afhankelijkheid wordt bedoeld de onmogelijkheid voor de
gebruiker om met het gebruik te stoppen De commissie-Baan beschouwt als
psychische schade ten gevolge van het gebruik van verdovende middelen
onder meer psychosen en psychotische verschijnselen, hevige paniekreacties
met neiging tot zelfmoord en invaliderende persoonlijkheidsverandenngen.
Ariens spreekt van psychische afhankelijkheid als de vlucht in het druggebruik een versterkte neiging tot deze vlucht met zich brengt, een ontwikkeling
die door de gebruiker zelf nauwelijks te doorbreken is.
Indien we ervan uitgaan dat het effect van het gebruik van verdovende middelen onder meer afhankelijk is van de aard van de stof, de gebruikte hoeveelheid, de gebruikswijze, de persoon van de gebruiker en de omstandigheden
waaronder het gebruik plaatsvindt, dan is het duidelijk dat, ook al is het begrip 'verslaving' afgebakend, de toepassing ervan in een concreet geval uitermate moeilijk hanteerbaar is.
Hoe ook verder over dit begrip wordt gedacht, in ieder geval is de verslaving
één van de factoren die onze houding ten aanzien van het probleem der verdovende middelen bepalen.
1.3 Om welke middelen gaat het vooral?
Ging het vroeger m hoofdzaak om opiaten (o.m. opium, morfine, heroïne), de
schijnwerpers zijn tegenwoordig hoofdzakelijk gericht op de cannabisprodukten, LSD en opiaten. De volgende staat van het CBS verschaft hierover enig
inzicht (totaal aantal veroordelingen en sepots).
/965

/966

art. 2 Opiumwet
opium
morfine
palfium
cocaïne
LSD
overige (met bekend)

/967

1968 1969 1970

1971 1972

3
1
1
18

10
2
1
4

9
3
2
8
6
13

33
4
3
1
26

39
2
1
5
14
22

45
7
3
3
56
35

88
7
2
1
116
85

83
5
3
2
109
48

art. 3 Opiumwet
hennep, hashish e d.
onbekend

32
1

54
3

161
10

269
21

441
20

840
89

1300
%

1545
138

Verdovende middelen worden in diverse schema's ingedeeld Een veel voorkomende is de indeling in psycholeptica (kalmerende werking), psychoanaleptica (stimulerende werking) en psychodysleptica (veranderende psychische
functies). Wij houden ons aan een indeling, ontleend aan gegevens van professor dr. J. M. van Rossum.
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/ Nan olisc he (inaicene и ( \ erdoi ende middelen)
Opium, ancaine, thebame, morfine, methylmorfine aethylmorfine, codeine,
heroine, methadon, dextromoramide (palfium), pethidine e a
2
Cannabis\erbindtngen
Marihuana, hashish
3 Psy<IwmotorstimuUmtia
(wekaminen)
Dexamphetamine (dexednne), methylamphetamine (pervitine), cocaine,
ecgonine e a
4 Slaapmiddelen
Butobarbital (soneryl), phénobarbital (luminal) e a
5 Tranquillizers
(anxiolytita)
Meprobamaat (Milltown), chloordiazepoxide (librium), diazepam (valium) e a
6 Psvchotomimetica
I SD-25, mescaline, DMT, DET, DPT e a
Van de meest voorkomende volgt hieronder een korte beschrijving.
13 1 Opiaten
Algemeen
Het verzamelbegrip opiaten omvat meerdere produkten Op de eerste plaats
is dit opium In de loop der jaren zijn meerdere alkaloïden uit het opium afgeleid en geïdentificeerd, zoals morfine, thebaine, codeine, narcotine, papaverine en narceme Nadat de chemie morfine uit opium had afgeleid zocht men
naar minder schadelijke middelen Een der eerste derivaten was heroïne, dat
echter schadelijker dan morfine bleek te zijn Daarnaast kunnen nog vermeld
worden methadon, pethidine en palfium
Opium
In de diverse verdragen wordt opium omschreven als 'the spontaneously
coagulated juice, obtained from the capsules of Papaver Somniferum L ,
which has only been submitted to the necessary manupulations for packing
and transport, whatever it contents of morphine'
De papaver is een jaarplant met een enkele en zachte stengel en met rode,
rose, purperen of paarse bloemen De bladeren zijn ovaal en de zaadbol langwerpig met een groot aantal zaadjes, die wit, grijs of purperkleung zijn Het
ruwe opium is het vanzelf gestremde sap uit de doosvruchten van de slaapbol
Het morfinegehalte van opium - bepalend voor de handelswaarde van dit
produkt - is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de tijd waarop de
papaverbol wordt ingesneden, het aantal insnijdingen dat wordt verricht, de
tijd gedurende welke men de sappen op de bol laat indrogen alvorens ze te verzamelen en de wijze waarop zij worden ingedroogd Tussen het moment van
16

insnijding van een zaaddoos en het verzamelen van het uitgestroomde sap
verlopen gemiddeld 24 uur Regent het voor die tijd, of zijn er vochtige win
den, dan wordt het sap uit de naden gespoeld, of het neemt door zijn hygroscopisth vermogen zoveel vocht op, dat het door zijn eigen zwaarte op de
10
grond valt en verloren gaat, aldus Τ J Addens Andere invloeden op het
morfinegehalte zijn bodemverschillen, klimaatverschillen en de gebruikte
papaver-variëteit Ook chemische bereidingswijzen worden toegepast Hierdoor schijnen de sappen sneller vrij te komen
Het opium als geneesmiddel wordt hoofdzakelijk uit Klein Azië betrokken
Het wordt bereid uit de variëteit 'glabrum' In Perzie wordt veelal de variëteit
'album' gekweekt Deze variëteit draagt witte bloemen en heeft eivormige
vruchten De meest bekende soorten zijn het Bengaals en het Levants opium
(c q Turks opium)
Werd eerst het opium gegeten (gekauwd), later trad het opiumschuiven (roken)
op de voorgrond Ook werd het opium, vermengd met water, gedronken
Naast het opiumschuiven werden in mindere mate opiumsticks gerookt, deze
waren ongeveer 12 tot 20 cm lang De overige opiaten worden via de mond
ingenomen of onderhuids ingespoten
De verslavende werking van opium wordt algemeen onderschreven De werking verschilt naar gelang de wijze van toediening en de hoeveelheid die wordt
ingenomen Het effect bestaat in een gevoel van welbevinden, waarbij men
geen hinder meer voelt van de dagelijkse moeilijkheden en spanningen Er
ontstaat een toestand van euforie
Hierdoor leiden deze middelen snel tot psychische afhankelijkheid Ernstige
onthoudingsverschijnselen, zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid, angst, koude
rillingen en diarree kunnen zich voordoen
De Schepper 11 bevestigt de snel optredende lichamelijke en psychische gebondenheid aan opium
Heroïne
Een van de derivaten van opium is heroïne Deze stof wordt als het belangrijkste verdovende middel beschouwd van die van de groep der opiaten Toediening geschiedt meestal met de injectienaald Tengevolge van de inspuiting
wordt een zeer grote concentratie in het bloed opgenomen, waardoor het mogelijk is, dat deze stof ook in hoge concentratie in verschillende delen van de
hersenen terechtkomt Het gevolg is een intensief, kort durend effect
Van Ree stelt dat bij alle opiaten, inclusief heroïne, bij de toediening van
hogere doseringen versuffing ontstaat, bewusteloosheid en ten laatste de dood
door ademhalingsstilstand
¡32

Сannabisprodukten

Marihuana en hashish zijn afkomstig van de Cannabis Sativa 1 De toppen
van de Cannabis bevatten het hoogste harsgehalte, in mindere mate is dit ш
de overige delen van de plant het geval Deze hars bevat de actieve bestand
delen welke het gewenste effect opleveren
De bereiding van hashish is m de diverse producerende landen verschillend
17

In Libanon en Turkije wordt na een dorsproces uit de gedroogde toppen van
de bloeiende of vruchtdragende planten een bepaald poeder bereid. Na verhitting ontstaat hieruit een massa.
In Nepal, Afghanistan en India worden de groene toppen in het water gedeponeerd, waarna de hars, die boven komt drijven, wordt verzameld. Ook zou
hashish gewonnen worden door met bepaalde kleding door het gewas te lopen.
De hars, die aan deze kleding blijft kleven, wordt vervolgens verzameld.
Een van de werkzaamste bestanddelen is tetrahydrocannabinol (THC). De
gedroogde bloemen, blaadjes en stelen van deze plant worden onder de naam
'marihuana' in pijpen, al of niet vermengd met tabak, gerookt. De pure hars
van deze plant wordt onder de naam 'hashish' gerookt. Soms wordt deze stof
opgelost en in voedingsmiddelen verpakt.
Sinds kort is vloeibare hashish in omloop met een THC-gehalte dat ligt tussen
de 20 en 30%. Deze hashish wordt op gewone sigaretten gedruppeld en is
sterk verdovend.
De Schepper omschrijft de subjectieve beleving van cannabis als (afhankelijk
van de werkzaamheid van de stof, de rooktechniek, de hoeveelheid ingenomen
stof, de situatie waarin het gebruik plaatsvindt en de ervaring van de gebruiker): '...een euforische exhilaratie, relaxatie, verhoogde zintuiglijke perceptie, gevoel van vrede, verlies van tijdsbesef, honger, droge mond en dorst,
gevoel van zweven, spraakzaamheid, trek in zoetigheid, lachlust, verhoogde
sensualiteit en sexuele gevoelens, beter concentratievermogen, verhoogde
mentale kracht, zelfvertrouwen en waakzaamheid, lichthoofdigheid en draaierigheid, dwaas gedrag, slaperigheid, verminderd concentratievermogen,
minder spraakzaamheid, visuele vervormingen, gevoel van uit zichzelf
treden, lome ledematen, onzekere gang, verlies van realiteitsbesef...'
Ariëns zegt dat kenmerkend voor de marihuanawerking zijn indolentie, verlies van initiatief en een zich ontwikkelende toestand van lethargie. Hij dringt
aan op een verbetering van het inzicht in de mogelijke sociale en toxische
consequenties van marihuana.
Er heerst geen eensgezindheid over het effect op langere termijn van het gebruik van cannabisprodukten. In het Wootton-report 12 wordt gesteld dat
cannabis minder lichamelijke schade toebrengt dan de opiaten, de amfetaminen, barbituraten en alcohol. In een rapport uit 1971 van de werkgroep van de
stichting Algemeen Centraal Bureau voor de Geestelijke Volksgezondheid 13
wordt hierover gezegd: 'De verschillende drugs brengen het risico mee, dat
men niet blijft bij gematigd gebruik, maar dat men komt tot het langdurig en
intensief gebruiken van deze stoffen. Dan zijn zij schadelijk. Het verschil zit
hierin, dat de ene drug een groter risico meebrengt om van het gebruik van de
stof afhankelijk te worden, dan de andere. Wat dat betreft zijn de morfineachtigen, de amfetamine-achtigen en de barbituraten berucht. Cannabisprodukten kunnen in dat opzicht meer op één lijn gesteld worden met bijvoorbeeld alcohol. Tabak heeft ongetwijfeld een sterker verslavende werking dan
cannabis. Zoals hiervoor reeds is gesteld, komt een zekere mate van afhankelijkheid van cannabis wel voor. Meestal grijpt deze afhankelijkheid echter
niet diep in: wie van cannabis afhankelijk werd, kan daar gemakkelijker van
afkomen dan degeen die afhankelijk werd van bijvoorbeeld morfine. Laatstgenoemde zal dat over het algemeen niet op eigen kracht kunnen. Cannabis18

Produkten dwingen de gebruiker niet tot voortzetting van het gebruik, tot vergroting van de dosis of tot het overgaan op het gebruik van andere, zwaardere
middelen, terwijl tot nog toe ernstige lichamelijke beschadiging niet is aangetoond. De situatie waarin het cannabisgebruik plaatsvindt is echter van grote
betekenis en kan tot ongewenste situaties leiden.'
Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 14 vermeldt dat twee Amerikaanse psychiaters hebben ontdekt, dat de hersenen bij cannabisgebruik
'functioneel' en bij veelvuldig gebruik 'structureel' worden aangetast. Door
chronische inwerking van deze middelen op het centrale zenuwstelsel onttaat er een afzonderlijk symptomencomplex. Genoemd worden apathie,
indolentie, traagheid, doelloosheid en vervlakking. Het verminderde geheugen, moeilijker praten en verwardheid wezen, volgens de onderzoekers, in de
richting van organische hersenbeschadiging. 15
In een conferentie betrekking hebbende op de problematiek der verdovende
middelen, in 1972 door de Raad van Europa georganiseerd, werd opgemerkt
dat de huidige kennis en de inlichtingen waarover men beschikt geen enkele
wijziging in de bestaande bepalingen betreffende de hennepprodukten rechtvaardigen. 18
Juridisch hebben de cannabisprodukten de nodige complicaties gegeven, als
gevolg van het feit dat voor het begrip 'hennep' werd gelezen 'de gedroogde
toppen, of delen daarvan, van de bloeiende of vruchtdragende planten van
Cannabis Sativa L., waaraan de hars niet is onttrokken, onverschillig welke
hun benaming in de handel ook zij'. Hierdoor werden de bloeiende of vruchtdragende toppen van deze plant niet meer onder deze definitie begrepen. Dit
probleem werd geaccentueerd door het feit dat door dit uitgangspunt de
opiumwet slechts betrekking heeft op hars 'gewonnen uit de gedroogde toppen', terwijl dit niet het geval behoeft te zijn.
In recente jurisprudentie, waarop nog wordt teruggekomen, heeft de Hoge
Raad uitgemaakt, dat als de opiumwet spreekt over hars, dit niet alleen betrekking heeft op hars 'verkregen uit de gedroogde toppen', maar dat dit afkomstig kan zijn uit alle delen van de plant.
1.3.3 LSD

(Lyserginezuurdiëthylamide)

Een van de psyschedelica of geestverruimende middelen is LSD, dat synthetisch wordt bereid. De psychotische werking werd door de Zwitser Hoffmann
in 1943 ontdekt.
Mulder 17 schrijft dat lyserginezuur één van de bestanddelen van moederkoom
is, een roodachtige, paarse schimmel, die vooral gedurende natte zomers in
roggevelden is te vinden. Wordt aan dit zuur diethylamide toegevoegd, dan is
het produkt in staat psychische veranderingen te bewerkstelligen.
LSD wordt via de mond ingenomen, zelden wordt LSD ingespoten.
Van Ree onderscheidt vier soorten verschijnselen bij het gebruik van LSD,
namelijk:
Derealisatieverschijnselen; dit zijn de gevoelens of belevingen van vreemdheid, onwerkelijkheid of onechtheid. Hij zegt hierover: 'Wij kennen deze sensaties van stemgeluiden wanneer we in de mist of in de sneeuw lopen en
wanneer we vele malen achtereen hetzelfde woord herhalen en dit als een
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soort onwezenlijke klank gaan ervaren. Deze verschijnselen kunnen onder
invloed van psychedelica zeer sterk worden en tenslotte de gehele omgeving,
het eigen lichaam en zelfs de eigen gedachten gaan betreffen.'
Tijdbelevinf!sveranderinf>en; Van Ree geeft aan dat gebruikers het gevoel
hebben dat de tijd niet meer bestaat. 'Alles is eeuwig of is tijdeloos.'
Concentratiemoeilijkheden
vinden vaak plaats doordat de gebruiker in eigen
fantasieën en belevingen verdiept raakt.
De waarnemingsveranderingen
vinden vooral op visueel gebied plaats. Van
Ree wijst op het intensiever worden van kleurbelevingen en bewegingen en
vervormingen van de waargenomen objecten.
Ariëns zegt van het effect van het gebruik van LSD onder meer: 'Er treedt
een lichte mate van gewenning op, zonder onthoudingsverschijnselen overigens. Bij hogere dosering en afhankelijk van de persoonlijkheidsstructuur kan
de LSD-trip uiteindelijk ontaarden in een psychotische, op schizofrenie lijkende toestand met paranoïde reacties en hevige angst, soms ontsporend ¡n
dodelijke agressie, de 'bad trip'
Van Ree schildert de 'bad trips' als toestanden, 'waarbij angst, spanning en
onaangename illusionaire vervalsingen, evenals depressiviteit en wanhoop
kunnen optreden, soms gepaard gaande met gedragsstoornissen'. Hij stelt dat
'bad trips' optreden als de gebruiker niet goed voorbereid is, alleen is of in een
onaangenaam en niet beschermd milieu. De trip duurt meestal kort, soms
echter is zij van lange duur.
De Schepper constateert geen lichamelijke afhankelijkheid; wel neemt hij
waar dat, afhankelijk van de dosis en de gevoeligheid, de belevenissen kunnen
omslaan in 'extreme dysforie, angst, depressie, paniek en paranoïde hallucinaties'.
¡.3.4

Mescaline

Mescaline is een bestanddeel van de Amerikaanse cactus (Peotl) en behoort
tot de groep der psychotomimetica. Het middel wordt via de mond ingenomen. De effecten worden vergeleken met die van LSD. Het produkt wordt
minder gebruikt dan LSD, maar het gebruik schijnt in frequentie toe te nemen.
/.І.5

Wekaminen

Wekaminen worden gebruikt - in de vorm van bijvoorbeeld amfetamine en
pervitine - om de lichamelijke en geestelijke functies te stimuleren. Zij worden
gegeten en ingespoten. De subjectieve beleving is die van een verhoogd zelf
vertrouwen en initiatief, het concentratievermogen neemt toe, evenals het
geestelijke en lichamelijke prestatievermogen. In de nota van de Stichting
voor de Geestelijke Volksgezondheid wordt over de werking van deze Pro
dukten gezegd: '...Voortgezet gebruik leidt vaak tot het gebruik van steeds
grotere doses. De lichamelijke conditie van de gebruiker gaat door gebrek aan
voeding en slaap achteruit. Bij overdosering over langere termijn treedt vrij
wel altijd een amfetaminepsychose op: visuele en acoestische hallucinaties,
paranoïde gedachten, paniek, soms agressief gedrag. Het risico van acute
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overdosering kan reeds bij betrekkelijk geringe doses bestaan, afhankelijk van
de individuele gevoeligheid van de gebruiker voor de stof. Bij frequent gebruik kan psychische afhankelijkheid ontstaan. Lichamelijke gewenning wordt
gesignaleerd, wat leidt tot het gebruik van steeds groter doses en het gevaar
van overdosering vergroot. Gewezen wordt op depressieve toestanden die na
de uitwerking van de stof kunnen ontstaan en die na langer voortgezet, frequent gebruik steeds optreden.'
De verschillende middelen zijn niet alle even gevaarlijk. Vooral die middelen
die snel in de hersenen kunnen doordringen zijn bijzonder gevaarlijk. Hierbij
denken we aan pervitine en cocaïne.
1.4 De handel in en het gebruik van verdovende middelen
De handel in verdovende middelen geschiedt zowel legaal als illegaal. Samson 18 beschrijft dat via de hoofdinspectie voor de geneesmiddelen van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid vergunningen voor de in- of uitvoer
worden verstrekt, waarbij exportvergunningen alleen worden uitgegeven in
die gevallen waarin een invoervergunning van het land van invoer kan worden
getoond.
De verdovende middelen mogen alleen worden gebruikt voor geneeskundige
en wetenschappelijke doeleinden. De controle hierop vindt plaats via eendoor
de minister toegestaan verlof.
De handelsbewegingen gaan derhalve via de importeur en de groothandelaar
die hiertoe een verlof nodig heeft en tenslotte naar de hiervoor ingeschreven
gevestigde beroepsbeoefenaren, te weten de gevestigde apothekers, dierenartsen en apotheekhoudende artsen. Door dit systeem is tussenhandel in verdovende middelen uitgesloten. Eventueel misbruik van verdovende middelen
via dit systeem kan ontstaan indien bepaalde middelen te snel en in te grote
hoeveelheden door de artsen worden voorgeschreven. Controle van de apotheekhoudende arts loopt via de af te nemen hoeveelheid bij de groothandel.
Ook door het vervalsen van recepten kan een te grote afname volgen. Van
1965 tot en met 1971 geschiedde dit volgens opgave van het Centraal Bureau
voor de Statistiek in 48 gevallen.
De grootste hoeveelheid verdovende middelen wordt illegaal via smokkelhandel betrokken. Hierbij kunnen we een tweetal situaties onderscheiden.
Ten eerste de handel die nodig is om in eigen gebruik te voorzien en in mindere mate in die van vrienden en kennissen. Op de tweede plaats noemen we de
georganiseerde handel. Hieronder wordt verstaan de handel in verdovende
middelen die alleen gericht is op het behalen van winst.
In het rapport 'Ruimte in het drugbeleid' wordt gesteld dat op dit moment
(1971) geen georganiseerde drughandel in Nederland voorkomt. Het hierna
geplaatste overzicht van de Directie Politie van het ministerie van Justitie
ondersteunt deze gedachte.
Uit dit verslag lezen we dat de inbeslaggenomen produkten hoofdzakelijk
cannabis en LSD betreffen. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de
handel hierin tot nu toe het meest omvangrijk is. In de nota van de commissieBaan wordt gereleveerd dat uit het onderzoek van Buikhuisen 19 blijkt, dat
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meer dan 50% van de gebruikers deze middelen via vrienden ontving, terwijl
43% ook wel eens van een handelaar afnam.
Politie20

Overzicht van de Directie

¡967
in beslag genomen:
opium in kg
marihuana in kg
hashish in kg
LSD

1968

288 tabi.
100 gram
-

1971

/972

eerste drie kw. '73*

1,8
16,6
889,1
5000 trips
—
50 gram

36,2
315,2
1636,6
7765 trips
2297 gram

diethyltryptamine
morfine

32 amp.
702 gram

104 amp.
463 gram

palfium
codeïne
methadon
cocaïne

53
30
353
8

33,1
70,4
3409,6
3528 trips
28 poeders
18800 gram
6 amp.
86 gram
8 poeders
3136 gram

in beslag genomen:
opium in kg
marihuana in kg
hashish in kg
LSD
dextromoramide
heroïne

_
-

tabi.
gram
tabi.
gram

13
19,5
79,5
-

1970

5,5
0,9
33,5
15,9
47,5
258
19512 tabi. 4450 trips
26 caps
100 mgr
poeder
238 tabi.
60 gram
170 amp.
-

dextromoramide
heroïne
diethyltryptamine
morfine
palfium
codeïne
methadon
cocaïne

8,5
51
25
18 cc
29 caps
llódoses

1969

2360 tabi.
-

Het aantal verdachten over de laatste 3 jaren, inclusief de eerste drie kwartalen van 1973, bedroeg respectievelijk:
/970
/97/
/972
/97І
1074

1401

1526

•exclusief de 2 ton door de Rijkspolitie te Leeuwarden in beslag genomen hashish.
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1315

Ingedeeld naar leeftijd en geslacht zien we de volgende specificatie/970
1971
1972
mannen jonger dan 18jaar
mannen van
18-25 jaar
mannen ouder dan 25 jaar
vrouwen jonger dan 18jaar
vrouwen van
18-25 jaar
vrouwen ouder dan 25 jaar

133
667
183
24
59
8

181
942
192
23
59
4

143
953
302
23
83
22

1973

122
845
273
12
53
10

Parallel aan de leeftijdsklasse van de gebruikers, zien we dat het aantal inbeslagnemingen in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar duidelijk afsteekt ten opzichte van de overige leeftijdsgroepen
De reeds eerder vermelde nota van de commissie-Baan schetst een tweetal
situaties waarin gebruik van verdovende middelen plaatsvindt Op de eerste
plaats zien we dit in bepaalde sub-culturele verbanden. Het gaat hier om groepen jongeren die een ideologie voorstaan die afwijkt van de geldende waardensystemen. Ook door hun uiterlijk (haardracht en kleding) beklemtonen zij
een distantie ten opzichte van de gevestigde maatschappij. De sfeer in deze
cultuur zou het gebruik van verdovende middelen bevorderen.
Daarnaast wordt de 'scene' genoemd. Hieronder wordt verstaan dat groepen
jongeren elkaar regelmatig ontmoeten, waarbij het hoofddoel het gebruik van
verdovende middelen is
Uit de reeds aangehaalde statistiek van het C B S 2 1 blijkt dat het gebruik van
cannabisprodukten het meest frequent voorkomt Deze mening sluit aan bij
de gegevens m de staat hiervoor vermeld Daarna volgen LSD en opiaten.
De commissie-Baan concludeert dat het gebruik van verdovende middelen
zijn exclusief karakter aan het verhezen is, doordat de verschillen in leeftijd
en sociale klasse aan het verdwijnen zijn Het rapport verwijst hiervoor naar
de resultaten van een onderzoek van Gadourek en Jessen 22 Hierin wordt
gesteld dat het gebruik van verdovende middelen '...zal doorsijpelen naar
mensen met een lager opleidingspeil, zonder subculturele normen en ideologie, die niet zelden in een probleemvolle situatie verkeren'
1.5 De gebruiker en zijn motivatie
Het gebruik van verdovende middelen heeft zich door de eeuwen heen gemanifesteerd, afhankelijk van het heersende cultuurpatroon Mulder 23 schrijft
dat de geschiedenis van het opium ver teruggaat In de derde eeuw voor
Christus zou de papaver reeds bekend zijn Hashish was omstreeks die tijd
eveneens een gebruiksmiddel. Mulder haalt aan dat in het kruidenboek van
de Chinese keizer Shen Nung, gedateerd 2737 voor Christus, deze stof reeds
uitvoerig farmacologisch wordt beschreven.
Door de ontwikkelingen op chemisch gebied nam het aantal verdovende middelen zienderogen toe Fen van de laatste ontdekkingen is de psychotrope
werking van LSD (L ysergmezuur-diethylamide) in 1943, en het lijkt onwaarschijnlijk dat aan de reeks nieuwe middelen een einde is gekomen
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Wie gebruiken in Nederland verdovende middelen ' Indien we aannemen dat
de statistiek van het С BS representatief is voor het gebruik in Nederland,
kunnen we het volgende beeld aanhouden (aantal sepots en onherroepelijke
veroordelingen)
leeftijd

12

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 totaal

17

40 •
- 49
50 - ouder

6
15
12
11
7
5

1
13
21
11
23
4
1

28
67
49
33
24
7
4

26
123
84
44
51
14
15

92
178
137
70
48
10
9

totaal

56

74

212

357

544

18 · 20

21

24

25 •
- 29

30

39

212
410
266
109
56
15
10

377
618
444
152
71
18
15

337 1073
701 2116
542 1558
195 626
122 406
25 100
11
70

1078 1695

1933 5949

Uit deze statistiek blijkt dat het grootste gebruik zou plaatsvinden in de leef
tijdsgroep tussen 18 en 20 jaar, terwijl het gebruik afneemt naarmate de leef
tijden stijgen Een bevestiging van deze cijfers vinden we bij het onderzoek
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van Buikhuizen
Een landelijk onderzoek naar de motivatie van het gebruik van verdovende
middelen is van primair belang Wil men zich inzicht in een bepaald gedrag
verschaffen, dan is het noodzakelijk de redenen die tot dit gedrag geleid
hebben vast te stellen Volgens de nota van de Stichting Geestelijke Volks
gezondheid 2 5 zou de gebruiker vroeger beter gemotiveerd geweest zijn dan
nu Destijds zou het gebruik vaak plaatsgevonden hebben onder degenen die
zich met betrekking tot de normen in de maatschappij vrijer opstelden Vooral
het cannabisgebruik zou het contact, als tegenhanger van de verveling, verge
makkelijken Door de negatieve waardering van de maatschappij van dit ge
bruik, als gevolg waarvan een geïsoleerd functioneren van de gebruiker zou
zijn ontstaan, zou ook naar andere middelen zijn gegrepen Aangezien het
sterk toegenomen gebruik alleen hierdoor niet te verklaren is, wordt door
dezelfde schrijvers naar andere factoren gezocht Genoemd worden de ongewenste nevenverschijnselen van de welvaart, de snelle veranderingen die zich
m de maatschappij voltrekken, gepaard gaande met onzekerheid en angst, het
verlies van zicht op en vertrouwen in de toekomst en de vervreemding van
instituties die met belangrijke waarden in onze samenleving samenhangen
Toeneming van onze kennis omtrent de farmacologie en de medische wetenschap zou naar de behoefte leiden nu ook de psychische processen te willen
beïnvloeden Ook slechte gezinsrelaties worden genoemd, alsmede autoritaire
verhoudingen op school of in de arbeidssituatie
De vraag is ook, in hoeverre er een relatie is tussen bestaande welzijnstekorten en het gebruik van verdovende middelen Dit dient onderzocht te worden,
terwijl eveneens gepleit wordt voor een onderzoek naar een eventueel geïntegreerd gebruik van verdovende middelen Deze gegevens zijn voor een
definitief toekomstig beleid van onmisbare waarde.
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Booy 26 legt een verband met de deconfessionalisenngstendenzen als hij
schrijft ' Intussen heeft in onze westerse cultuur de religieuze mens terrein
verloren Jaren geleden sprak Van der L eeuw er reeds zijn verontrusting over
uit, dat de godsdienst zijn greep op de m spanning verkerende mensheid ging
verliezen, hij sprak van een vermageringsproces, dat de mens in zijn eenzaamheid alleen zou laten Vandaag spreken WIJ van een deconfessionalisenngsproces, dat velen met zorg vervult De jonge mens, de adolescent, de
zoeker naar de toekomst, vindt geen godsdienstige bescherming meer in de
onzekerheid van het bestaan, in de nutteloosheid van het voortbestaan Een
onzegbaar heimwee overvalt hem, een onbestemd verlangen naar een wereld
'superior to, or at least from the boring and painful universe of every day
reality' '
Mik 27 komt tot de conclusie dat de infectiekansen door het gebruik van drugs
voor veel pubers en adolescenten van nu zeer voor de hand liggen HIJ stelt
dat de volgende persoonlijkheidskenmerken dit bevorderen
1 een emotionele onrijpheid met dikwijls dominantie van negatief oedipale
factoren en orale regressie of fixaties,
2 ego-zwakte,
3 onmacht/almacht-problematiek, die wordt versterkt door onmachtgevoelens ten aanzien van maatschappelijke structuren, de wereld der volwassenen
en de dubieuze toekomstverwachtingen,
4 actuele onzekerheden van micro- of macro-sociale aard
De nota van de commissie-Baan 2e denkt mede in deze richting als gesteld
wordt dat identiteitsproblemen, insufficientiegevoelens, gevoelens van onmacht en verdrongen agressie tot stress leiden Om deze stress te verlichten
worden door meerderen verdovende middelen gebruikt Als meest significante persoonlijkheidskenmerken worden genoemd non-conformisme, geringe rigiditeit, tolerantie, naar-binnen-gekeerdheid, het willen nemen van
risico's, artisticiteit en een onstabiele levensstijl Het gebruik komt daarnaast
veel voort uit nieuwsgierigheid Deze conclusies heeft de commissie-Baan
hoofdzakelijk gebaseerd op een tweetal buitenlandse en enige Nederlandse
onderzoekingen 29
D Mulder 30 sluit een 'klassieke' groep gebruikers uit als hij de problemen van
de verdovende middelen gebruikende adolescenten bespreekt, namelijk, als
het om de opiaten gaat, de artsen en bepaalde groepen van patiënten en Chinese gemeenschappen in de grote steden Als het om de wekaminen gaat,
sluit hij de oorlogsvliegers, de vrachtwagenchauffeurs en de vetzuchtigen uit,
terwijl hij het gebruik van slaapmiddelen en tranquillizers niet primair aan
adolescenten toeschrijft Mulder stelt dat het uitvallen van kerkelijke normeringssystemen en de voortschrijdende 'detaboeisenng', ook van de maatschappelijke normeringssystemen, regelmgsvacua met zich brengt Hierdoor
treden ritualisermgsaspecten naar voren De gebruiker zoekt zijn eigen identiteit via een ntualiseringbehoefte die niet de onze is door middel van kleding,
haardracht, taalgebruik en non-verbale expressievormen Hierdoor herkennen
de gebruikers zichzelf Door de psychische ongestructureerdheid zoekt de
gebruiker van verdovende middelen aansluiting m gemeenschappen, waarin
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men zich niet bedreigd voelt. De fixatie in deze milieus met hun riten en hun
gemythologiseerde sfeer vormt een wezenlijk onderdeel van de verslaving.
üeerlings 3 1 twijfelt aan de mogelijkheid van de gebruiker om deze subcultuur
te verlaten, aangezien hij onder meer door stigmatisering vanuit de maatschappij in de onmogelijke positie gebracht wordt zijn leefwijze te veranderen.
Geven bovenstaande meningen richting aan de motivaties van het gebruik
van verdovende middelen, alleen een landelijk onderzoek zal in staat zijn
definitieve uitkomsten voor de gestelde problemen te geven.
In deze zin begrijpen we Stoop 32 als hij stelt: 'Bestaat er werkelijk een neiging tot druggebruik bij ontwortelde gezinnen, teleurgestelde pubers, vereenzaamde adolescenten, gekooide bejaarden? Om te ontsnappen aan een uitzichtloze samenleving! Om vergetelheid te zoeken? De tegenstellingen in
onze samenleving van geïsoleerd levende individuen, boordevol emoties,
kunnen ons denken en handelen sterk vertroebelen ten aanzien van dit immense vraagstuk, dat onze maatschappij diep schokt. Wanneer hierover zoveel verwarring en onzekerheid heerst, is een andere aanpak nodig dan die
van vooroordeel en veroordeling, bestraffing en moralisering. Door te luisteren en begrip te tonen en het gesprek met de gebruiker open te houden komt
men er misschien achter, wat de oorzaak van de onvrede in en met de huidige
samenleving is. Waar de noodkreet wordt gehoord, beluistert men de hunkering, de 'zucht' naar contact, vriendschap, liefde.'
Ook om die reden is een definitief antwoord op de gestelde problemen van de
hoogste importantie.
Bij een dergelijk onderzoek zullen ook de positieve aspecten van het gebruik
van verdovende middelen in de beschouwingen betrokken dienen te worden.
Van Ree wijst daarop door in dit verband een viertal aspecten te onderscheiden. Allereerst wijst hij op de ontspanning voor het individu. Eén van de
voorbeelden die hij aanhaalt is dat een geringe hoeveelheid librium voor nerveuze mensen een uitstekend middel is voor een positieve beïnvloeding van
hun functioneren. Verder wijst hij op een intensivering van de individuele
belevingen.
Van Ree schetst hierbij eigen ervaringen. Hij stelt daarbij dat dergelijke belevingen voor hem van grote emotionele waarde zullen blijven. 'Ook al zal men
moeten spreken van hallucinaties, dan nog blijft de subjectieve waarde en
werkelijkheid bestaan.'
Als derde aspect wordt genoemd de vergroting van de creatieve prestaties.
Van Ree wijst op een aantal kunstenaars die regelmatig bepaalde middelen
gebruiken. Hij relativeert overigens de waarde hiervan door te stellen dat
tijdens de intoxicatietoestanden de uitvoerende prestaties in kwaliteit verminderd zijn, vooral door afgenomen handvaardigheid en concentratiestoornissen. Een eventueel gunstig effect kan zijns inziens pas verkregen worden na
de uitwerking van het middel.
Tot slot wijst Van Ree op de wijsgerig-religieuze betekenis van het gebruik
voor het individu. Hij besluit dat onderwerp met de opmerking: 'Uiteraard
bestaat er meningsverschil over het al dan niet waardevol zijn van religies en
religieuze belevingen. Evenzeer is dit het geval over de betekenis van met of
zonder chemische middelen opgewekte psychische uitzonderingstoestanden
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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 idealistische mens niet. Toch zal ook deze laatste vaak de
chemische opwekking als vergiftiging en onecht en schadelijk beschouwen.
Dit alles neemt niet weg dat dergelijke ervaringen voor bepaalde individuen
van grote waarde geacht kunnen worden.'
Van Ree gaat hierbij wel uit van de mogelijkheid dat een geïntegreerd gebruik
van diverse middelen mogelijk is. De ontkenning hiervan vormt in feite het
wezen van de huidige problematiek.
1.6 Reacties van de maatschappij op het gebruik van verdovende middelen
Sinds de jaren zestig, toen het gebruik van verdovende middelen in Nederland sterk op de voorgrond trad, heeft de Nederlandse bevolking op verschillende wijzen gereageerd op deze problematiek. Talloze publikaties en inleidingen geven hiervan een beeld. Enige onderzoekingen verschaften ons een
bepaald inzicht hierin. In Drugs in Nederland I en II 33 vallen de volgende
conclusies op. Het woord 'drugs' was in 1969 bij 48% der ondervraagden en
in 1970 bij 91% bekend (steekproef bij 1058 personen).
De volgorde van schadelijkheid der stoffen was in 1970: opium - morfine heroïne - LSD - marihuana - hashish - tabak - alcohol. 45% der ondervraagden is de mening toegedaan dat er zwaar gestraft dient te worden, waarbij
mannen van 65 jaar en ouder en inwoners van kleine steden de opvatting huldigen dat tegen gebruikers streng moet worden opgetreden. Gadourek en
Jessen34 komen onder meer tot de bevinding dat huisartsen LSD en opiaten
als de meest problematische middelen aanmerken, als tussengroep de amfetaminen, hennep en de alcohol en als minst problematisch de tranquillizers en
barbituraten (vooronderzoek 487 personen).
Mulder onderkent bepaalde problematiek bij volwassenen door de vaak zo
'apostolische stellingname ter zake van het pro of contra van de legalisatie
van (daartoe aldus?) benaamde zgn. 'soft' drugs, zomede in bijvoorbeeld het
krachtdadig uiten van wensen t.a.v. de totale acceptatie dan wel de extreme
verbanning van 'gebruikers'.' Hij vindt de standpunten vaak zo extreem gepolariseerd en gefixeerd dat het zijns inziens duidelijk is 'dat de buitenwereld in
de gebruikers van verdovende middelen eigen wensen, strevingen, beperktheden, jaloezie, afgunst, achterdocht en schuldgevoel projecteert en omgekeerd.' Dit zou dan voorkomen mede vanuit een onvolkomen verwerking van
eigen gevoelens. Hierbij denkt hij aan jeugdervaringen of aan de eigen houding ten aanzien van alcohol en ander gebruik van drugs.
Geerlings valt de selectieve aandacht van de maatschappij voor bepaalde
verdovende middelen op, zoals hashish, LSD en amfetamine. Hij concludeert
hieruit dat als gevolg van deze aandacht bepaalde processen in de samenleving op gang komen, die het overheidsbeleid inzake verdovende middelen
beïnvloeden.
Een ander geluid wordt gehoord als het gaat om de vele instituten die hulp
verlenen aan de aan yerdovende middelen verslaafde. Een grote moeilijkheid
bij het hulpaanbod is dat veel gebruikers drempelvrees of een afkeer hebben
tegen die instituten welke reeds lang gevestigd zijn en die een deel van de
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maatschappij representeren welke juist door hen wordt afgewezen Het gevolg hiervan was dat zich diverse vormen van alternatieve hulpverlening ontwikkelden
In het algemeen wordt ervoor gepleit het probleem van de verdovende middelen niet als een geïsoleerd probleem te beschouwen, doch te dien aanzien een
overheidsbeleid te creeeren dat past in het kader van de gehele welzijnszorg
Een dergelijk beleid kan in drie onderdelen gesplitst worden Op de eerste
plaats vermelden we het door de overheid bevorderen van wetenschappelijk
onderzoek op dit terrein Ten tweede bestaat de overheidsbemoeienis in het
stimuleren van voorlichting over druggebruik in de meest ruime zin Voorlichting via de diverse media is, indien dit adequaat gebeurt, reeds een belangrijke stap in deze richting Het derde onderdeel van het overheidsbeleid is het
bevorderen van een netwerk van hulpverleningsinstituten om degene die hulp
nodig heeft deze ook te kunnen verstrekken Interessant is in dit verband de
driedeling welke Mulder maakt Een op de preventie gericht program dient
zijns inziens aan drie vereisten te voldoen
a degenen die nog geen verdovende middelen gebruiken, maar wel een kans
lopen ermee te beginnen, opsporen,
b de gevallen van verslaving zo snel mogelijk ontdekken,
с trachten de ex-verslaafde weer zijn plaats in de maatschappij te geven
Enige kanttekeningen dienen hier toch wel gemaakt te worden Het komt in de
praktijk onuitvoerbaar voor diegenen op te sporen, die een kans lopen ver
dovende middelen te gaan gebruiken Uitgebreide vormen van voorlichting
bieden de enige kans ojn hier preventief te werken Het komt wel juist voor
de verslaafden te zoeken en niet - hetgeen bij veel gevestigde instituten ge
beurt - te wachten op het moment dat de verslaafde zelf contact zoekt, iets dat
in veel gevallen niet zal gebeuren
Zinvol is het, ook te trachten een verslaafde weer zijn plaats in de maatschap
pij te doen innemen Het komt echterjuister voor deze vorm van nazorg reeds
tijdens de behandeling aan te vangen De commissie-Baan gaat bij de hulp
verlening uit van opvang per regio in een eerste, tweede en derde echelons
hulp De eerste echelonshulp omvat hulpverlening in acute noodsituaties, bij
de tweede wordt gesproken van een behandeling en begeleiding, terwijl de
derde echelonshulp gericht is op een intensieve, meestal intramurale hulp
Deze theoretische onderverdeling zal m de praktijk in elkaar overvloeien,
mede vanwege het feit dat het veelal - op de intramurale zorg na - dezelfde
instituten zijn die hulp verlenen
Met het geschetste beleid is door de overheid een aanvang gemaakt, hetgeen
onder meer blijkt uit de gelden die uitgetrokken zijn voor de verschillende
projecten en instituten voor hulpverlening 3 5
De andere wijze waarop de overheid reageerde op het probleem van de ver
dovende middelen loopt via een strafrechtelijk controlesysteem op het ge
bruik van en de handel in verdovende middelen Hierop zal in de volgende
hoofdstukken worden ingegaan
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Hoofdstuk 2 - De internationale
ontwikkelingen op het gebied van de
verdovende middelen

2.1 De aanzet tot de internationale ontwikkelingen
Bij de bestudering van de internationale ontwikkelingen op het gebied van de
bestrijding van het opiumgebruik blijkt, dat vooral in de beginfase een viertal
landen een belangrijke rol gespeeld hebben Op de eerste plaats waren dit
China en de Verenigde Staten van Amerika, die de aanzet tot de internationale
conferenties gaven Daarnaast zien we dat Engeland belangrijke handelsbelangen had bij de omzet van opium Dit aspect kwam vooral in de Engelse
houding op de diverse conferenties naar voren Tot slot was het Nederland
dat, totdat de Volkenbond deze taak overnam, een vooraanstaande plaats innam bij de pogingen om de diverse landen te bewegen het - eerste - verdrag
van 1912 te ratificeren
2 11 De situane in China met belrekking tot het opiumgebruik
Het kweken van de papaver was in China reeds eeuwen bekend De roesverwekkende eigenschappen van opium werden echter pas laat ontdekt
Begin zestiende eeuw werd vooral door Nederlanders en daarvoor door Portugezen vanuit Java via Formosa opium in China geïmporteerd In deze periode zou ook het met-medisch gebruik van opium zijn begonnen Volgens Mulder 1 echter werd dit produkt tot het einde van de zeventiende eeuw alleen
voor medische doeleinden aangewend Vanaf 1793 hield de Engelse OostIndische Compagnie zich met de export van opium bezig
Een der hoofdoorzaken van dit Chinese, nationale, probleem lag niet alleen
in de produktie van opium in China zelf, maar ook in de invoer van dit produkt In een publikatie van de Volkenbond werd hierover gezegd 'Opium
smoking is not, it must be remembered, an indegenous vice, but was originally imported to China by Arab and other traders, and has been, to some
extent, strengthened and maintained by outside influences' 2 L Carrmgton
Goodrich schrijft over de herkomst van opium in China 'Opium has been
kwown to the Chinese for some centuries, chiefly as a medicine to be taken
internally Little was grown in China before the sixteenth century The mam
source being India whence it was transported to China by Arab and Indian
merchants After 1523 the Chinese were forced to begin producing their own
supply because of the pirates who infested the coasts The Portugese began to
export opium from India to Macao at this time, and the Dutch, English and
Americans - after 1810 - found it a most profitable cash cargo, some of it
came from India and some from Turkey' 3
Vanaf 1793 hebben de Chinezen getracht het opiumgebruik en de opiumim30

port te weren. In 17% verbood keizer Kaiking het opiumgebruik; in 1800 verbood hij ook de invoer. Sinds die tijd kwam de smokkelhandel sterk op. In
1839 werd de Chinese commissaris Liu Tsesu naar Kanton gezonden teneinde
te trachten een definitief einde te maken aan het opiumprobleem. Nadat hij
tevergeefs van de Britse handelshuizen de voorraden opium had opgeëist, liet
hij deze voorraden - ongeveer 3.000.000 pond - vernietigen. De kooplieden
werden gevangen genomen. Dit incident leidde tot de eerste opiumoorlog van
1840 tot 1842. China verloor deze oorlog. Ingevolge het vredesverdrag van
Nanking moest China $ 6.000.000 schadevergoeding betalen en vijf havensteden openstellen voor de Engelsen, waar deze konden wonen en zaken konden
doen onder eigen consul en eigen recht. 4
Ondanks de strijd van de Chinezen tegen het opiumgebruik merkten Clyde en
Beers over de Chinese situatie het volgende op 5 : 'China was powerless to
control. Furthermore, Peking needed the revenue derived from the import
duties and from the taxes on domestic production. In India, from which most
of the foreign opium came, the British government saw no reason to discourage production merely to enrich Chinese growers and venal officials. The
heart of the trouble was the Chinese willingness to use opium, and little improvement could be expected until moral sentiment could be linked with effective administrative reforms'.
De opiuminvoer steeg sterk. Geleidelijk kregen de Verenigde Staten en
andere westerse landen ook de faciliteiten ten aanzien van openstelling van
havensteden. Carrington Goodrich schreef hierover: 'Other western powers
followed, demanding the opening of eleven other ports, extra territorial
rights for their national, the establishment of a maritime customs service
leaded by an occidental, the opening of legations at the capital, legalization of
opium imports, and so on.' Frankrijk en Engeland grepen een aantal incidenten aan om de tweede opiumoorlog (van 1856 tot 1858) te beginnen. Bij het
verdrag van Tientsin werd China verplicht nog zeven havens open te stellen.
Door deze ontwikkeling was bestrijding van het opiumgebruik in China een
onmogelijke opgave. Het aantal verslaafden groeide en daarmede tevens het
verzet tegen het opiumgebruik.
Op initiatief van minister Tong Shao Yi verscheen op 20 september 1906 het
decreet van keizerin Tsoe Hsi. Binnen 10 jaar moest de papavercultuur verdwenen zijn. Hiertoe werd ieder jaar een tiende deel van de daartoe bestemde
gronden aan dit gebruik onttrokken. De plaatsen waar opium gemaakt en
verkocht werd moesten binnen zes maanden gesloten worden. De Chinezen
onder de zestig jaar moesten hun opiumgebruik met 20% verminderen, anders
zouden ze hun betrekking kwijt raken. 6
Hieruit kunnen we afleiden dat China het ernstig meende met de bestrijding
van het opiumgebruik. Toch waren er ook twijfels over een gunstig effect van
dit edict.
Het Koninklijk Gezantschap der Nederlanden te Peking schreef in 1906, dat
gelet op de grote omvang van de papavercultuur en het opiumroken, de verslaving van een groot aantal Chinezen, de omkoopbaarheid van de ambtenaren en de grote bron van inkomsten die de staat uit het opiumverbruik trok,
met sceptisme de resultaten van deze maatregelen tegemoet gezien moesten
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worden. 7 China begreep dat een afdoende oplossing slechts verkregen kon
worden door naast de nationale bestrijding, ook met Engeland afspraken te
maken om te trachten de invoer vanuit Brits-lndië te beperken. Deze invoer
was op grond van het traktaat van Nanking van 1842 toegestaan aan in China
gevestigde Britse kooplieden. De onderhandelingen tussen China en Engeland leidden tot een verdrag, waarin werd overeengekomen dat met ingang
van 1 januari 1908 de jaarlijkse verkoop van Brits-Indische opium gedurende
drie achtereenvolgende jaren verminderd zou worden met 1/10 van het gemiddeld jaarlijks verbruik van deze soort in China. Deze vermindering zou voortgezet worden tot en met 1917, indien na 3 jaren zou blijken dat de Chinese regering erin geslaagd zou zijn haar plannen tot vermindering van produktie en
gebruik van opium in China eveneens tot uitvoering te brengen. 8
2.1.2 De situatie in Amerika met betrekking tot het opiumgebruik
Bij de bestudering van de Amerikaanse problematiek inzake het gebruik van
verdovende middelen zien we dat tot 1899, in welk jaar de Philippijnen door
de Verenigde Staten overgenomen werden, de Amerikaanse bestrijding een
sterk nationaal karakter droeg. Vooral via verdragen met China trachtte
Amerika tol een oplossing van deze problematiek te komen. Hierbij werd
tevens tegemoet gekomen aan de wensen van de Chinese regering om behulpzaam te zijn bij de bestrijding van het opiumgebruik in dat land. Na 1899
kwam Amerika tot de conclusie dat alleen door internationale samenwerking
resultaten bereikt konden worden. We zien dan ook dat van die zijde belangrijke stimulansen uitgegaan zijn om de eerste opiumconferenties te realiseren.
Amerika zelf werd vanaf de tweede helft van de vorige eeuw geconfronteerd
met toenemend gebruik van vooral opium. Via San Francisco werd opium ingevoerd, in zee overgeladen, getransporteerd naar Mexico en via de Mexicaanse grenzen de Verenigde Staten binnengesmokkeld. Om deze handel een
halt toe te roepen en tevens om China te helpen bij dezelfde problematiek
werd op 17 november 1880 een verdrag met China gesloten. De in dit verband
belangrijkste bepaling was artikel 2, waarin stond vermeld, dat invoer van
opium door Chinezen in de havens van de Verenigde Staten en invoer door
onderdanen van de Verenigde Staten in China verboden was. 9
Het verdrag verbood slechts invoer van opium in de Verenigde Staten door
Chinezen. Het gevolg was dat de Amerikanen zelf opium invoerden en het
aan in Amerika woonachtige Chinezen leverden. Deze groep verstrekte het
opium niet alleen aan eigen kring, maar aan iedereen.
Eerst in 1887 hechtte het congres zijn goedkeuring aan een wetgeving, die het
mogelijk maakte dat de bepalingen van artikel 2 afgedwongen werden. Illegale invoer werd als een misdrijf beschouwd. Overtreding van dpee bepaling
door Chinezen werd gesanctioneerd met een boete van 50 tot 500 dollar en/of
gevangenisstraf van 30 dagen tot 6 maanden. Overtraden Amerikanen de bepaling dan kon een geldboete tussen 50 en 500 dollars opgelegd worden. I 0
Tussen 1900 en 1910 werd jaarlijks gemiddeld 400.000 pounds opium in de
Verenigde Staten van Amerika ingevoerd, op een bevolkingsgrootte van 85-90
miljoen inwoners. Het surplus aan opiuminvoer werd geschat op 300.000
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pounds. Deze cijfers werden verontrustend genoemd, indien de cijfers van
een aantal Europese landen hiermede werden vergeleken. "
jaarlijkse invoer:
Italië
Spanje
Oostenrijk-Hongarije
Duitsland
'
Nederland

± 6.000 pounds
niet van belang
3 à 4.000 pounds
±17.000 "
± 3.000 "

bevolkingsgrootte:
± 33 miljoen
±19
± 46
"
± 60
"
± 6
"

De volgende wet was de 'February act of 1909'. Deze wet had een tweeledig
doel. Op de eerste plaats hoopten de Verenigde Staten het gebruik nog
sterker tegen te gaan, terwijl zij daarnaast een goed voorbeeld zouden geven
bij deelneming aan een op handen zijnde conferentie in Sjanghai. 'This act
was an urgent and necessary act if the American Government was to appear in
the International Opium Commission at Shanghai with fairly clean hands. 12
De wet verbood de invoer van rookopium en beperkte de invoer van andere
vormen van opium tot medische doeleinden. Overtreding van deze wet werd
gestraft met een geldboete van 50 tot 5.000 dollars of gevangenisstraf van
maximaal 2 jaar.
Van belang voor de ontwikkelingen tussen de Verenigde Staten van Amerika
en China was nog de overeenkomst van 8 oktober 1903, de 'treaty as to
commercial relations', speciaal voor wat betreft artikel 16. 13 Hierin stond
vermeld dat de regering van de Verenigde Staten toestemde in het verbod van
de Chinese regering om morfine, alsmede de hiervoor noodzakelijke spuiten,
te importeren, behalve wanneer een en ander bestemd was voor medische
doeleinden. Bovendien verplichtte de Chinese regering zich ervoor zorg te
dragen dat in China zelf geen morfine en spuiten vervaardigd zouden worden.
Bij de inbezitneming van de Philippijnen door Amerika in 1899 werd geconstateerd dat veel Chinezen daar ter plaatse opiumschuivers waren. Ook Charles
H. Brent, Amerikaans bisschop van de Philippijnen, had hier in een rapport
op gewezen. De Philippijnse regering benoemde daarom in 1903 een commissie die, voordat er op dit punt een wetgeving zou komen, moest nagaan hoe
deze problematiek in de nabuurlanden was geregeld. De belangrijkste conclusie van dit rapport was dat het gewenst was het gebruik van opium - uitgezonderd voor medische doeleinden - te beperken en tenslotte, na verloop
van tijd, te verbieden.
Dit rapport werd door geheel China verspreid. Hierdoor groeide een nieuwe
anti-opiumbeweging in China. Vooraanstaanden in China deden een beroep
op president Roosevelt om het initiatief te nemen, om China terzijde te staan
en het verbod van deze handel te ondersteunen. De impulsen hiertoe kwamen
hoofdzakelijk van de Amerikaanse zendingsgemeenschappen in China.
McNamara verhaalt 14 , dat het vooral aan de initiatieven van Mary en Margaret L.eitch te danken is geweest dat Amerika een anti-opiumpolitiek ging
voeren, niet alleen internationaal, maar ook in eigen land. Ook het stuwende
werk van Brent heeft veel hiertoe bijgedragen. McNamara drukt dit aldus uit:
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'It is evident that it was a combination of Bishop Brents's report and the
efforts of the Protestant Missionary societies in China which had alerted the
American societies to a form of behavior that they had previously been
unaware of it.' Brent verzocht president Roosevelt in 1906 vertegenwoordi
gers van alle landen, waar de handel en het gebruik van opium een probleem
was, bijeen te roepen om te trachten deze kwestie in ruimer verband te be
15
studeren.
2 1.3 De internationale opiumconventie

1β

van Sianghai van Ι909

De door president Roosevelt geëntameerde bijeenkomst werd in februari
1909 in Sjanghai gehouden Het voorzitterschap was in handen van Charles
H Brent, bisschop van de Philippinen en eerste gedelegeerde van de Amerikaanse regering Landen met territoriale bezittingen in het Verre Oosten
werden uitgenodigd Deze landen waren De Verenigde Staten van Amerika,
Frankrijk, Duitsland, Engeland, China, Japan, Nederland, Portugal, Rusland
en Siam Eveneens werden Turkije en Perzie - als opiumproducenten - uitgenodigd en vanwege commerciële belangen in het oosten Oostennjk-Honganje en Italie De Turkse regering zond geen vertegenwoordiger. De
Nederlandse delegatie bestond uit A. A. de Jongh en W G. van Wetlum,
beiden deskundig op het terrein van de Opium Regie in Nederlands-Indie
Het doel van de commissie was het nemen van maatregelen om te komen tot
de geleidelijke afschaffing van de papavercultuur en van de handel in en het
gebruik van opium binnen de Bezittingen in het Oosten, teneinde op die wijze
China in zijn streven om het opiumgebruik uit te roeien behulpzaam te zijn.
De onderkoning der Liang-Kiang-provincies Toean Fang, die de commissie
welkom heette, wees op de pogingen die China in het werk stelde om het
gebruik te keren Hij achtte de invoering van een gouvernementsmonopolie
noodzakelijk om een grotere greep te verkrijgen op het vervoer en de verkoop
van opium en verzocht de commissie aan dit punt de nodige aandacht te besteden Tijdens de besprekingen kwam dan ook het gouvernementsmonopolie
van Nederlandsch-Indie ter sprake 17 De Nederlandse delegatie legde in de
commissie de volgende verklaring af·
1 'dat de Nederlandsche Regeering, overtuigd van de wenschelijkheid tot bestrijding van het opiumverbruik, zich nimmer door financiële overwegingen
zal laten weerhouden van het nemen van maatregelen, waarvan volgens Haar
oordeel te verwachten is, dat ZIJ inderdaad tot geleidelijke vermindering van
het gebruik zullen leiden;
2 dat ZIJ geen bezwaar zou hebben tegen eene hervorming van de Regie, zoo
daarvan beperking van het opiumverbruik door Haar kon worden verwacht,
en evenmin tegen uitbreiding der middelen tot bestrijding van den opiumsluikhandel te land en ter zee,
3 dat de vervanging van de in eenige gewesten van Nederlandsch-lndie nog
bestaande opiumpacht door de Regie in overweging is.'
Tijdens de vergadering werd van Nederlandse zijde voorgesteld om, nadat
door de deelnemers aan deze commissie het regiestelsel zou zijn ingevoerd,
een internationale overeenkomst te sluiten, waarbij de groothandel in opium
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alleen zou zijn toegestaan tussen de regeringen van opiumproducerende en
opiumconsumerende landen.
De resolutie werd niet aan stemming onderworpen, doch slechts in de notulen
opgenomen zodat in een later te houden internationale bijeenkomst de aandacht op het denkbeeld gevestigd zou kunnen worden.
Het Chinese edict van 1906 had betrekking op de binnenlandse situatie in
China. Om nu ook de invoer in China aan banden te leggen had dit land, zoals reeds omschreven, in 1908 met Engeland een verdrag gesloten waarin was
bepaald dat de verkoop van Brits-lndisch opium jaarlijks met 1/10 deel van
het gemiddeld jaarlijks verbruik verminderd zou worden, terwijl met deze vermindering doorgegaan zou worden tot en met 1917, indien althans de Chinese
regering er in geslaagd zou zijn na 3 jaren aan te tonen dat haar plannen tot
vermindering van produktie en verbruik van opium in dit land behoorlijk waren uitgevoerd. Deze overeenkomst werd op 8 mei 1911 gewijzigd in die zin,
dat werd overeengekomen dat de invoer uit Brits-Indië beperkt zou worden
tot 30.600 kisten opium voor het jaar 1911, welk maximum voor elk volgend
jaar telkens 5100 kisten minder zou bedragen, totdat in 1917 de gehele invoer
zou zijn verboden. Engeland stemde er tevens in toe, dat het invoerrecht op
Indisch opium zou worden verhoogd tot 350 Taels per kist en dat die provincies, welke afdoende zouden kunnen aantonen noch papaver te verbouwen
noch binnenlands opium in te voeren, voor Indisch opium zouden worden gesloten. 18
Uit vrees voor vermindering van de uitvoer uit Brits-Indië naar China met
gelijktijdige toeneming van de produktie in China zelf, stelde de Engelse delegatie tijdens de bijeenkomst de vraag, in hoeverre China reeds resultaten
had geboekt met de binnenlandse beperking. De Chinese delegatie merkte op,
dat als gevolg van het ontbreken van een behoorlijke gouvernementsdienst,
die in staat geacht zou moeten worden statistische gegevens te verzamelen,
geen bepaalde datum voor de samenstelling van betrouwbare gegevens kon
worden vastgesteld.
Ongeveer 76% van de produktie van opium in Brits-Indië werd uitgevoerd
naar China. Jaarlijkse vermindering met 1/10 deel kwam voor het BritsIndische gouvernement neer op een winstderving van ƒ 3.250.000,- per jaar.
Het lag voor de hand dat Engeland, aldus de Nederlandse delegatie, geen
verdere concessies op dit punt zou doen, voordat door China zou zijn aangetoond dat de produktie van inheems opium in ongeveer dezelfde verhouding
zou zijn verminderd. Daarom was Engeland tegenstander van het streven van
China om de verkoop door invoering van een regie te monopoliseren, 'Achter
dien wensch wordt door sommigen een streven gezocht om het Britsch-Indische opium uit China te weren en voor zooveel noodig het tekort in den voorraad te doen aanvullen door uitbreiding der papavercultuur in China, ten einde
de opbrengst uit het opiummiddel geheel ten bate van het eigen land te doen
komen', aldus de Nederlandse delegatie.
Het pleidooi van de Nederlandse delegatie voor het regiestelsel resulteerde
dan ook in een scherpe aanval van de Britse delegatie, die de stelling verkondigde dat niet a priori te zeggen was welk stelsel vooreen bepaald land boven
andere de voorkeur verdiende.
De commissie nam een aantal resoluties aan, waarvan de belangrijkste waren:
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1 de commissie erkende dat China ernstige pogingen in het werk stelde om
produktie en consumptie van het opium te beperken,
2 de gedelegeerden zouden, naar China's voorbeeld, maatregelen aanbevelen
tot geleidelijke uitroeiing van het opiumgebruik, daarbij rekening houdend
met de verschillende omstandigheden van elk land;
3 het zou wenselijk zijn, dat iedere regering maatregelen trof om de smokkelhandel in opium en zijn alcaloiden, preparaten en derivaten te verhinderen,
alsmede om te beletten dat uitvoer zou plaatsvinden naar landen waar invoer
verboden was,
4 de regeringen dienden drastische maatregelen te nemen tegen de fabricatie
van morfine, alsmede tegen de handel en de detailverkoop,
5 alle regeringen welke concessies of nederzettingen in China hadden, dienden zo spoedig mogelijk over te gaan tot sluiting van de opiumkitten;
6 de delegaties achtten het wenselijk dat de bestaande farmaceutische wetten
door de diverse regeringen van toepassing zouden worden verklaard op hun
onderdanen in de consulaire districten, concessies en nederzettingen in
China 19
Uit het verloop van deze bijeenkomst in Sjanghai blijkt dat China, met behulp
van de Verenigde Staten van Amerika, trachtte het opiummisbruik te bestrijden Ook concluderen we uit de aanbevelingen het vrijblijvende karakter
van deze besprekingen, vooral veroorzaakt door een voorzichtig manoeuvreren van de kant van Engeland ter wille van zijn handelsbelangen in het
oosten. Gelet op de taakstelling van de commissie kunnen we aannemen dat
niet datgene bereikt is wat de deelnemende landen zich voor ogen hadden gesteld Oudendijk 20 berichtte aan de Nederlandse regering dat hij het resultaat
van de bijeenkomst onbeduidend vond en dat vooral de Britse delegatie had
gepoogd de beraadslagingen zo weinig mogelijk bindend te maken, een streven dat niet had geleid tot voldaanheid bij de Chinese delegatie
Van de andere kant werden de besprekingen in Sjanghai beschouwd als een
eerste aanzet om in internationaal verband de opiumproblematiek te bestuderen Deze bijeenkomst kan dan ook beschouwd worden als de oorsprong en
de basis van de hierop volgende internationale opiumwetgeving en de hieruit
voortvloeiende nationale wetgevingen.
2.2 Het eerste internationale opiumverdrag
2.2 1 Internationale opiumtonferentte

van 's-Gravenhage in 1911

'Impressed by the gravity of the opium problem and the desirability of divesting it of local and unwise agitation, as well as the necessity of maintaining
it upon the basis of fact as determined by the Shanghai Commission, the
United States deems it important that international effect and sanction be given to the resolutions of the International Opium Commission and to this end
proposes that an international conference be held at a convenient date at The
Hague or elsewhere, composed of one or more delegates of each of the participating Powers, and that the delegates should have full powers to conven36

tionalize the resolutions adopted at Shanghai, and their necessary consequences'. 21
Bovenstaand gedeelte uit een nota van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken aan de diplomatieke ambtenaren van de Verenigde Staten, geaccrediteerd bij de regeringen die vertegenwoordigd waren in de opiumcommissie van Sjanghai, geeft weer dat het in de bedoeling van de Verenigde
Staten lag met de resultaten, bereikt in Sjanghai, in internationaal verband
verder te werken. Toch bleek van enige terughoudendheid bij dit Amerikaans
streven.
De Nederlandse gezant in Frankrijk berichtte in 19I0 22 dat Engeland in een
komende conferentie ongetwijfeld bepaalde voorwaarden zou stellen, welke
deel dienden uit te maken van de besprekingen, omdat, zoals tevens gesteld
werd, Engeland en ook Frankrijk belangrijke inkomsten uit het opiumgebruik
hadden, welke zij niet wilden prijsgeven ' . . . ten believe van Amerika, dat,
geene opiuminkomsten trekkende, zonder eenig geldelijk nadeel zijne politiek kan volgen om China welgevallig te zijn en tegenover de wereld den
schijn aan te nemen van het vervolgen van een humanitair doel waarvan
evenwel Engeland en Frankrijk de kosten zouden betalen'.
Nederland ging in op de Amerikaanse suggestie en stelde voorde conferentie
in 's-Gravenhage te doen plaatsvinden. 23
Engeland stelde een aantal voorwaarden voor deelneming zijnerzijds. Deze
kwamen hierop neer dat ook een bespreking van de handel en de bereiding
van morfine en cocaïne in het programma zou worden opgenomen en tevens
dat de deelnemende regeringen zich bereid zouden verklaren in hun landen
krachtige maatregelen te nemen om handel en bereiding van deze middelen te
onderdrukken.
De Verenigde Staten van Amerika verklaarden zich, evenals China 24 , met
deze voorwaarden akkoord. 25
Duitsland had aarzelingen op dit punt, omdat de toezeggingen welke Engeland
wenste te ontvangen van betekenis waren voor de ' . . . in hooge mate ontwikkelde en bloeiende chemische nijverheid in Duitschland'. 26
Amerika stelde een ontwerp-programma voor, dat voor wijziging en uitbreiding vatbaar was. De belangrijkste punten uit dit programma waren:
1 de raadzaamheid om doeltreffende nationale wetten te vervaardigen en
regelingen te treffen om het voortbrengen, bereiden en verspreiden van
opium en de derivaten en preparaten daarvan te controleren;
2 de raadzaamheid om het aantal havens te beperken, van waaruit door
opiumproducerende landen het opium verscheept mocht worden;
3 het onderzoeken van maatregelen om in de havens van vertrek de verscheping te beletten van opium en de derivaten en preparaten daarvan naar landen,
die de invoer ervan verboden hadden of wensten te verbieden of onder controle wilden stellen;
4 de raadzaamheid om elkaar wederkerig kennis te geven van de hoeveelheid
opium en zijn derivaten en preparaten, verscheept van het ene naar het andere land ;
5 het beperken of onder toezicht houden van de aanplant van papaver, zodat
deze niet zou plaatsvinden in landen, waar dit nog niet geschiedde, een en
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ander als tegenwicht voor de vermindering, die plaats had in Brits-Indië en
China;
6 de wenselijkheid verdragen en internationale overeenkomsten, krachtens
welke de Opiumhandel werd gedreven, te herzien;
7 de raadzaamheid van gelijkvormige voorzieningen in de strafwetten met
betrekking tot enigerlei overtreding van overeenkomsten, welke de mogendheden mochten maken in verband met de opiumproduktie en -handel;
8 de raadzaamheid om vergunningen uit te reiken aan exporteurs van opium
en de derivaten en preparaten daarvan;
9 de raadzaamheid om een internationale commissie te belasten met de uitvoering van de te ontwerpen overeenkomst. 27
Zowel Frankrijk als Engeland en China hielden hun mening open voor wat
betreft het gestelde onder punt 9. Bovendien wenste Engeland in de conferentie geen discussie over de overeenkomst met China van 1908 en over andere
bestaande overeenkomsten tussen Engeland en China. 28 Italië tenslotte
stelde voor de handel in Indische hennep op het programma te doen plaatsen.
Op 1 december 1911 kwam de conferentie bijeen. De deelnemende landen
waren die, welke rechtstreeks bij het opium- en morfinevraagstuk betrokken
waren, namelijk: Frankrijk, Duitsland, Engeland, China, Japan, Nederland,
Perzië, Portugal, Rusland, Siam, Italië en de Verenigde Staten van Amerika.
Oostenrijk, Hongarije en Turkije namen niet aan de conferentie deel.
Duidelijk is dat de conferentie, vooral vanwege economische motieven,
stroef moest verlopen.
Een Brits voorstel om het aantal in- en uitvoerhavens van opium voor ieder
land te limiteren, werd door de Duitse vertegenwoordiger verworpen met de
opmerking dat dit bij Duitslands lange grenslijn en dicht spoorwegnet ondoenlijk was. 29
In de twintigste zitting slaagden de Duitsers erin alle beslissende artikelen
van het verdrag, voor zover betrekking hebbende op morfine en cocaïne, de
woorden 'zich verbinden' te doen wijzigen in 'pogen'.
Een Perzische resolutie, ingediend op de zevende zitting, om bereid opium
buiten de opiumproducerende landen als contrabande te beschouwen, werd
door het gezamenlijk verzet van Engeland en Frankrijk verworpen. 30
De conferentie resulteerde in de totstandkoming van een internationaal
opiumverdrag.
2.2.2 Internationaal opiumverdrag van 23 januari I91231
We zien ¡n de bepalingen van dit verdrag een voortzetting van de bestrijding
van de problematiek in de bijeenkomst van Sjanghai. In de preambule wordt
hier reeds op gewezen, waarbij het tevens de aandacht verdient dat naast
opium ook, zoals door Engeland voorgesteld, morfine en cocaïne in de diverse bepalingen de aandacht kregen.
De preambule luidt:
'wenschende een verderen stap te doen op den weg, gebaand door de Internationale Commissie te Shanghai van 1909;
besloten om in toenemende mate de onderdrukking voort te zetten van het
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misbruik van opium, morfine, cocaïne, alsmede van de drogerijen, welke,
bereid of afgeleid uit hunne bestanddeelen, tot soortgelijke misbruiken aanleiding geven of kunnen geven ;
overwegende de noodzakelijkheid en het wederzijdsch nut eener internationale overeenstemming op dit punt;
overtuigd dat zij voor deze menschlievende poging de eenparige instemming
zullen verwerven van alle daarbij geïnteresseerde Staten;
hebben besloten tot dat doel een verdrag te sluiten.'
De gevolmachtigden van de Nederlandse regering waren: J. T. Cremer, oudminister van koloniën, president van de Nederlandse Handel-Maatschappij,
C. Th. van Deventer, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, A. A. de
Jongh, oud-Inspecteur-Generaal, chef van de dienst der Opium-Regie in
Nederlands-Indië, J. G. Scheurer, lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal en W. G. van Wettum, inspecteur van de Opium-Regie in Nederlands-Indië.
In het verdrag kwam een verruiming van het arbeidsveld tot uiting. Het
ging niet allen over bereid opium, maar ook over medicinaal opium, morfine,
cocaïne en andere verdovende middelen.
Het eerste hoofdstuk handelde over ruw opium. Het schreef een reglementering van in- en uitvoer en een controle op de voortbrenging en het in omloop
brengen van ruw opium voor, waarbij de zinsnede 'rekening houdende met
de verschillen in hun handelstoestand' op duidelijke wijze economische belangen der diverse verdragspartners onderstreepte.
Overeenkomstig het tweede hoofdstuk verbonden de verdragsluitende mogendheden zich, maatregelen te nemen voor de onderdrukking van de vervaardiging, de binnenlandse handel en het gebruik van bereid opium, voor
zover de verschillende nationale omstandigheden, aan elk land eigen, dit toelieten.
Deze passage bood voldoende ruimte voor ruime interpretatie, zodat economische belangen beschermd bleven. Dezelfde mogendheden zouden de in- en
uitvoer van bereid opium verbieden; de staat, die nog niet genegen was de uitvoer van bereid opium onmiddellijk te verbieden, zou dit zo spoedig mogelijk
doen. Deze laatste staten zouden het aantal uitvoerplaatsen beperken, de
uitvoer verbieden naar landen waar een invoerverbod was of zou komen, of
naar een land dat de invoer beperkte, en de uitvoer slechts toestaan aan daartoe gemachtigde personen.
De Chinese regering van haar kant zou maatregelen nemen ter onderdrukking van de smokkelhandel naar de vreemde koloniën en pachtgebieden. Ze
zou wetten afkondigen, welke de verkoop en het in omloop brengen van morfine, cocaïne en haar zouten zouden regelen. De verdragsluitende mogendheden zouden deze wetten onderzoeken en indien ze aannemelijk waren,
maatregelen nemen om ze van toepassing te doen verklaren op hun landgenoten die in China verbleven.
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In het derde hoofdstuk, dat bepalingen bevatte over medicinaal opium,
morfine, heroïne en cocaïne, werd, zoals reeds vermeld, van Duitse zijde op
matiging aangedrongen in verband met de Duitse handel in deze middelen.
We zien dan ook dat de omschrijving van de bepalingen in dit hoofdstuk minder krachtig zijn dan die uit de eerste twee hoofdstukken.
De verdragsluitende mogendheden verplichtten zich wetten en reglementen
uit te vaardigen met als doel beperking van de vervaardiging, de verkoop en
het gebruik van morfine, cocaïne en haar zouten en heroïne, uitsluitend tot
medische en wettige doeleinden.
Artikel 10 gaf maatregelen aan teneinde te pogen toezicht op genoemde Produkten te houden onder meer voor wat betreft de vervaardiging, de invoer,
de verkoop, het in omloop brengen en de uitvoer. Ook zouden de mogendheden pogen de invoer van deze produkten te beperken tot de daartoe gemachtigde personen, terwijl uitvoer slechts mogelijk was naar personen die
hiervoor vergunningen hadden. Deze afgezwakte formuleringen werden door
Engeland met tegenzin geaccepteerd. 32
Het vierde hoofdstuk regelde de verhouding tussen de verdragspartners en
China. Verdragsluitende mogendheden die verdragen met China hadden gesloten zouden maatregelen nemen teneinde zowel in Chinees gebied als in
hun koloniën in het Verre Oosten en in de pachtgebieden welke zij in China
bezaten, de invoer door de smokkelhandel van ruw en bereid opium, morfine,
cocaïne en haar zouten te verhinderen.
Voorts zouden deze mogendheden maatregelen nemen om de gewoonte van
het opiumschuiven in hun pachtgebieden, wingewesten en nederzettingen in
China te beperken en te controleren, de opiumkitten afte schaffen en het gebruik van opium te verbieden in huizen van vermaak en bordelen, het aantal
winkels, bestemd voor de verkoop van ruw en bereid opium in China in toenemende mate te beperken en toezicht te houden op de kleinhandel in opium
in deze gebieden.
Perzië en Siam hadden geen interesse in de bespreking van dit hoofdstuk. Zij
stelden voor de situatie met betrekking tot China in een apart verdrag vast te
leggen. Perzië sprak zelfs van een technische fout door dit hoofdstuk in het
verdrag te plaatsen.
De Nederlandse adviseur van de conferentie dr. T. M. C. Asser, achtte,
'gelet op de bijzondere materie die het verdrag behandelt', het opnemen van
dit hoofdstuk gerechtvaardigd. China tenslotte wees op het belang dat deze
bepalingen kregen door ze in het verdrag te plaatsen.
De beperkingen die Engeland vóór de conferentie stelde ten aanzien van het
niet bespreekbaar stellen van de overeenkomsten tussen dat land en China
drukten hun stempel op dit hoofdstuk.
Het verdrag eindigt met een aantal bepalingen van formele aard, welke aan
Nederland een belangrijke rol toebedeelden. Opvallend was de afwijkende
procedure hierbij.
De gewoonte is dat eerst de conferentiepartners een verdrag tekenen en bekrachtigen, waarna dit geschiedt door de niet-verdragspartners. Bij dit verdrag werd de bekrachtiging door de 12 verdragspartners afhankelijk gesteld
van de adhesies van de staten die niet op de conferentie vertegenwoordigd
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waren. Nederland zou zich namelijk richten tot de 34 landen die niet op de
conferentie aanwezig waren, met het verzoek het verdrag te tekenen. Daarna
zou bekrachtiging plaats hebben.
Voor het geval de ondertekening door alle uitgenodigde mogendheden op 31
december 1912 nog niet mocht hebben plaatsgehad, zou de Nederlandse regering de landen, die het verdrag wel getekend hadden, uitnodigen om te onderzoeken of toch tot bekrachtiging zou kunnen worden overgegaan.
Het mag merkwaardig genoemd worden dat de behandeling van eventuele
conflicten, uit het verdrag voortvloeiende, niet aan het Permanente Hof van
Justitie werd opgedragen, maar dat getracht zou worden mogelijke geschilpunten via bemiddeling van de Nederlandse regering in een bijeenkomst te
's-Gravenhage tot oplossing te brengen.
In het slotprotocol werden een aantal wensen geformuleerd.
De conferentie, die op verzoek van Italië besloten had de bestrijding van de
Indische hennep ter sprake te brengen, week hiervan af omdat de Italiaanse
gedelegeerde, professor Santoliquido, verhinderd was de conferentie bij te
wonen. Volstaan werd met het vastleggen van het voorstel van Nederland om
deze kwestie te onderzoeken, zodat een en ander internationaal geregeld zou
kunnen worden op het moment dat dit noodzakelijk geacht werd.
Van de twaalf aan de Haagse conventie deelnemende landen werd door
Frankrijk bij ondertekening het voorbehoud gemaakt van een eventuele afzonderlijke en speciale ratificatie en opzegging, voor wat betreft de Franse
protectoraten.
Groot-Brittannië maakte het volgende voorbehoud: 'The articles of the present Convention, if ratified by His Britannic Majesty's Government, shall
apply to the Government of British India, Ceylon, the Straits Settlements,
Hongkong and Wei-hai-wei in every respect in the same way as they shall
apply the United Kingdom of Great Britain and Ireland, but His Britannic
Majesty's Government reserves the right of signing or denouncing separately
the said Convention in the name of any dominion, colony, dependency, or
protectorate of H.M. other than those which have been specified'.
Perzië tekende onder voorbehoud van hoofdstuk 4, aangezien Perzië geen
tractaat met China had, en van paragraaf a van artikel 3 (inhoudende: 'om de
uitvoer van ruw opium te beletten naar landen die de invoer daarvan verboden
zullen hebben').
2.2.3 Goedkeuring en bekrachtiging van het verdrag door Nederland
'Met het oog op de aan de Nederlandsche Regeering toegedachte taak ten
aanzien van de uitvoering van verschillende bepalingen van het verdrag en de
leidende positie, welke als gevolg daarvan door Nederland, bij de bestrijding
van het opiumkwaad, wordt ingenomen, verdient het, naar de meening van de
ondergeteekenden, aanbeveling, dat door Nederland het voorbeeld wordt gegeven voor een spoedige bekrachtiging. Te dien einde wordt hierbij, ingevolge
het 2e lid van artikel 59 van de Grondwet, een ontwerp van wet tot goedkeuring van het verdrag aangeboden.'
Met deze woorden werd het verdrag bij de Staten-Generaal ingeleid. Het
werd door Nederland goedgekeurd bij de wet van 20 juni 1914.33
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De Nederlandse akte van bekrachtiging van het verdrag en van het hierbij
behorende ondertekeningsprotocol werd op 28 juli 1914 op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage neergelegd.
2.2.4 Uitvoering van artikel 22 van het verdrag door de Nederlandse
regering
Overeenkomstig artikel 22 van het verdrag van 1912 richtte de Nederlandse
regering een uitnodiging tot de mogendheden in Europa en Amerika die niet
op de conferentie vertegenwoordigd waren, een afgevaardigde aan te wijzen
om in 's-Gravenhage het verdrag te ondertekenen. 17 landen gaven hieraan
gevolg.
Dat de ondertekening niet al te voorspoedig verliep bleek bijvoorbeeld uit de
reactie van de regering van Roemenie, die zich afvroeg of het verdrag eerlijk
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gemeend was en er geen hypocrisie in het spel was. Gelet op de economi
sche belangen welke de verschillende landen bij het opiumgebruik hadden was
dit een voor de hand liggende opmerking.
Blijkens de eerste alinea van artikel 23 van het verdrag was de ratificatie af
hankelijk gesteld van de ondertekening van het verdrag door alle mogendhe
den. Aangezien dit op 31 december 1912 niet was geschied, verzocht de Ne
derlandse regering aan de mogendheden, die het verdrag wel hadden onder
tekend, afgevaardigden te willen aanwijzen, teneinde te 's-Gravenhage de
mogelijkheid te overwegen om niettemin het verdrag te bekrachtigen.
Zo kwam in 's-Gravenhage op 1 juli Γ913 de tweede opiumconferentie bijeen.
2.2.5 Tweede internationale opiumconferentie van 's-Gravenhage van
¡juli 1913
Op deze conferentie, gehouden in het Grafelijk Paleis, waren 25 landen vertegenwoordigd. Ook nu volgde - meestal vanwege economische motieven geen algemene toetreding tot het verdrag.
Duitsland weigerde ratificatie, aangezien veel staten het verdrag niet wilden
tekenen. Frankrijk maakte een voorbehoud ten aanzien van China. Engeland
weigerde bekrachtiging van het verdrag. Op Engelands voorstel was de regeling van de morfine- en cocaïneproduktie in het traktaat opgenomen; Engeland vreesde nu dat de deelnemende landen door oprichting van opiatenfabrieken in gebieden van niet-deelnemende staten het verdrag zouden kunnen ontduiken en tevens dat door de niet-toetreding van Peru een effectieve
onderdrukking van het cocaïnemisbruik niet te verwezenlijken zou zijn.
De conferentie besloot dat de neerlegging van de bekrachtigingsoorkonde
vanaf dat moment kon plaatsvinden. De Nederlandse regering zou de staten
die het verdrag niet getekend hadden, daartoe nogmaals uitnodigen. Bovendien werd aan de Nederlandse regering verzocht een derde conferentie bijeen
te roepen, voor het geval het verdrag op 31 december 1913 niet door alle
mogendheden zou zijn getekend, met als doel het onderzoeken van de mogelijkheid om het internationale opiumverdrag van 1912 toch in werking te
laten treden.35
'Ce voeu va plus loin que de prolonger d'une année la période prévue par le
paragraphe 2 de l'article 23 de la convention; il exprime aussi le désir que,
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si dans ce délai la signature de toutes les Puissances n'aurait pas été acquise,
une troisième Conférence de l'Opium sera convoquée, non pas pour examiner
la possibilité de déposer des ratifications - parce que cette possibilité est
déjà reconnue - mais pour examiner la possibilité de faire entrer en vogueur
la Convention'. 36
De situatie was iets rooskleuriger geworden. Bolivia en Peru, de voornaamste
producenten van ruwe cocaïne. Zweden, Noorwegen en Zwitzerland hadden
het verdrag getekend, evenals Uruguay en Bulgarije. Engeland had ratificatie
toegezegd.
Aangezien echter ook op 31 december 1913 de vereiste handtekeningen niet
waren verkregen, werd door de Nederlandse regering in 1914 een derde conferentie bijeengeroepen.
2.2.6 Derde internationale opiumconferentie
¡5 juni 1914

van 's-Gravenhage

van

Door de deelnemende staten werd op 25 juni 1914 een protocol ondertekend.
De belangrijkste bepaling hieruit was de mogelijkheid het verdrag in werking
te doen treden, ondanks het feit dat niet alle daartoe uitgenodigde staten het
hadden ondertekend.
Door het uitbreken van de eerste wereldoorlog kwam er een stilstand in de
bestrijding en reglementering van het opiummisbruik, en in de pogingen van
de Nederlandse regering het opiumverdrag in werking te laten treden. Na de
oorlog nam door de diverse vredesverdragen het aantal ondertekenaars van
het verdrag toe. Verdragen van Neuilly, Trianon en St. Germain verplichtten
tot ondertekening. Ook het vredesverdrag van Versailles van 28 juni 1919
uitte zich in dezelfde bewoordingen door middel van artikel 295: 'Celles des
Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, après
avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention sur l'opium, signée à
la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord pour mettre cette convention en
vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu'il
sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles d'entre
elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratification du
présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature
du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux résolutions de la
troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de
ladite Convention.
Le Gouvernement de la République française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt
des ratifications de présent Traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas
à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la
Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel
de 1914'.37
We lezen dat afschriften van het proces-verbaal van het deponeren van de
ratificatie van het vredesverdrag aan Nederland gezonden zullen worden, met
de bedoeling dit te beschouwen als neerlegging van de ratificaties van de
43

opiumconventie van 1912 en als betekening van het protocol van inwerkingtreding van 1914.
2.3 De Volkenbond en de verdovende middelen
2.3.1 De inschakeling van de Volkenbond
De internationale bestrijding kwam tot sterke ontplooiing doordat de verschillende regeringen haar in 1920 opdroegen aan de Volkenbond.
De Volkenbond kende een drietal organen, te weten:
1 de Algemene Vergadering van de Volkenbond;
2 de Uitvoerende Raad;
3 het Permanent Internationaal Secretariaat.
Hiernaast bestonden talrijke hulporganen.
De commissies, van belang voor het opiumprobleem, waren:
a de Raadgevende Opiumcommissie (opgericht 21 februari 1921);
b het Permanente Centrale Opiumcomité (Board) (ingesteld bij verdrag van
1925);
с het Orgaan van Toezicht (ingesteld bij verdrag van 1931).
De Raadgevende Opiumcommissie bestond uit regeringsvertegenwoordigers
van opiumproducerende, -verwerkende en -consumerende landen. De com
missie hield, namens de Raad van de Volkenbond, toezicht op de handel in
opium in het algemeen, onderzocht de jaarrapporten van de aangesloten
staten betreffende de toepassing van de van kracht zijnde opiumverdragen en
nationale wetgevingen en besprak de gebreken, welke nog aan de internatio
nale wetgeving kleefden.
Zij deed voorstellen aan de Raad van de Volkenbond, bereidde nieuwe con
ferenties en verdragen ten behoeve van de Raad van de Volkenbond voor en
bood jaarlijks, drie maanden vóór de opening van de zitting van de Raad van
de Volkenbond - welke voorafging aan de Vergadering van de Volkenbond aan de Raad, ter overlegging aan de Vergadering, een rapport aan met betrekking tot de uitvoering van de opiumverdragen. 38
Aanvankelijk hadden alleen de direct betrokken landen zitting in deze opiumcommissie (Brits-lndië, China, Engeland, Frankrijk, Japan, Nederland, Siam
en Portugal). Het aantal leden nam toe. Sedert 1923 waren ook de Verenigde
Staten als waarnemer in de commissie opgenomen.
In 1930 werd de commissie uitgebreid met vertegenwoordigers uit zeven
landen, die geen verdovende middelen vervaardigden. Zij werd gecompleteerd met drie assessoren, die geen regering vertegenwoordigden.
Het Permanente Centrale opiumcomité en het Orgaan van Toezicht zullen
bij de verdragen van 1925 en 1931 toegelicht worden.
2.3.2 Overdracht van de bevoegdheden van Nederland aan de Volkenbond

3e

In het Handvest van de Volkenbond waren artikel 23, sub с en artikel 24,
sub b van belang voor de verdere ontwikkeling.
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Artikel 23, sub с luidde: 'De leden van den Bond, onder voorbehoud van en
in overeenstemming met de voorschriften van internationale verdragen thans
van kracht zijnde of welke hierna zullen gesloten worden, ... dragen aan den
Bond het algemeen toezicht op over den handel in vrouwen en kinderen, dien
in opium en andere schadelijke middelen.'
Artikel 24: 'In alle zaken van internationaal belang, geregeld bij algemeene
verdragen, doch niet onderworpen aan het toezicht van internationale com
missies of bureaux, moet het Secretariaat van den Bond, indien de partijen
het verzoeken en de Raad zijn toestemming geeft, alle van belang zijnde in
lichtingen verzamelen en verstrekken, en alle noodige of wenschelijke hulp
verschaffen'.40
Op grond van artikel 23 werd in de eerste Volkenbondsvergadering van 15
december 1920 de volgende resolutie aangenomen:41
L'article 23 du Pacte confie à la Société des Nations la mission de contrôler
l'exécution des mesures prises au sujet du trafic de l'opium et autres drogues
nuisibles; en consequence, l'Assemblée est d'accord avec le Gouvernement
des Pays-Bas pour juger préférable de laisser la Société des Nations assumer
les responsabilités qui, aux termes de la Convention sur l'opium, incombent
au Gouvernement des Pays-Bas en ce qui concerne les renseignements à
recueillir et les différends à régler'.
Door deze resolutie werd de uitwisseling van gegevens inzake de Opiumhandel, welke volgens artikel 21 van de Haagse Conventie aan het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken was opgedragen, door de vergadering van de Volkenbond overgenomen.
Bij besprekingen in de Volkenbondsvergaderingen kwam de wens naar
voren, tot versterking en aanvulling van enkele bepalingen van de opiumconventie te komen en tevens tot een doelmatiger samenwerking bij de bestrijding van het misbruik van de narcotica.42 Dat de aandacht geconcentreerd
zou worden op de verdovende middelen, exclusief het opium, is voortgekomen uit de indiening van een resolutie in 1921 in de Raad van de Volkenbond. Deze resolutie hield in dat de bond zou streven '... de limiter la production de l'opium aux besoins strictement médicinaux et scientifiques'.
In het Haagse verdrag van 1912 stond in artikel 6 dat gestreefd werd naar
'une suppression graduelle... dans la limite des conditions différentes propre
à chaque pays'.
Het aannemen van bovenstaande resolutie zou tot gevolg hebben dat de
inhoud van artikel 6 geen kracht meer zou hebben. Besloten werd dat de
woorden 'besoins strictement médicinaux et scientifiques' vervangen zouden
worden door 'besoins légitimes', met als motivering 'de zeer speciale omstandigheden in verschillende landen, vooral in India'.
Door deze beslissing, en gelet op de toen bestaande verdragen, zou dus de
onderdrukking van de handel in en het gebruik van opium wel tot de verplichtingen van de staten behoren, maar iedere staat kon zelf bepalen, op
welk moment en in hoeverre deze verplichtingen geëffectueerd zouden worden. Tot dat tijdstip bleef het gebruik van opium gelegitimeerd. Aangezien
dit legitimiteitsbegrip niet voor de overige verdovende middelen bestond,
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werd besloten dat eerst deze middelen onderwerp van bestrijding zouden uitmaken. 43
Op voorstel van de Raadgevende Opiumcommissie werd besloten, in 1924
een tweetal opiumconferenties te houden ter behandeling van verschillende
vraagstukken betreffende het opiumprobleem.
2.3.3 Eerste opiumconferentie

van de Volkenbond in 1924

Het onderwerp van de eerste conferentie was de beraadslaging over middelen
tot betere verwezenlijking van de in de Conventie van 1912 beoogde geleidelijke vermindering van opiumgebruik in landen waar dit nog was toegestaan.
Deelnemers aan deze conferentie, welke op 3 november 1924 te Genève begon, waren vertegenwoordigers van staten welke gebieden in het Verre
Oosten hadden waar dit gebruik nog bestond, namelijk Brits-Indië, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Japan, Nederland, Portugal en Siam. China was ook vertegenwoordigd. Nederland was vertegenwoordigd door de heren W. G. van
Wettum en A. D. A. de Kat Angelino, ambtenaar voor Chinese Zaken in
Nederlands-Indië. Eerstgenoemde leidde de conferentie.
Het resultaat van deze conferentie was het verdrag van 11 februari 1925 met
protocol, getekend door alle staten met uitzondering van China. In de resolutie van de slotakte van de eerste conferentie werd aan ieder land overgelaten het tijdstip vast te stellen, waarop zou kunnen worden overgegaan tot
invoering van een licentiestelsel, waarbij het uitsluitend aan personen in het
bezit van een vergunning zou zijn toegestaan, bereid opium te gebruiken.
2.3.4 Verdrag en protocol van Genève van 11 februari 1925 **
De partners beoogden met dit verdrag 'de onderdrukking, in toenemende
mate en op afdoende wijze, van de vervaardiging, de binnenlandse handel en
het gebruik van bereid opium tot stand te brengen in hun bezittingen en gebieden in het Verre Oosten'.
In de preambule werd tevens opgemerkt dat de toeneming van de smokkelhandel in opium in het Verre Oosten de onderdrukking van het opiumgebruik,
de vervaardiging en de binnenlandse handel, zoals vastgesteld in het verdrag
van 1912, tegenging. Daarom wensten de verdragspartners hoofdstuk II van
het verdrag van 1912 nader uit te werken. De belangrijkste bepaling was dat,
behoudens de verkoop in het klein, de invoer, de verkoop en het in omloop
brengen van opium een staatsmonopolie zou worden. Dit overheidsrecht kon
niet worden verpacht. Zodra de omstandigheden het toelieten zou ook de vervaardiging van bereid opium een staatsmonopolie worden.
Interessant is de poging die deze landen ondernamen om tot meer intematonale samenwerking te komen. Mede door de tekst van het verdrag, waarbij
van gebondenheid van de verdragspartners nauwelijks sprake was, was ook
dit verdrag weinig succesvol.
Daarin stond namelijk vermeld dat nauwere samenwerking tot stand diende te
worden gebracht bij de bestrijding van de smokkelhandel tussen de monopolies van de verschillende landen. De partners zouden, zoals het verdrag
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zegt 'met de meest mogelijke welwillendheid overwegen, of het mogelijk is,
wetgevende maatregelen te nemen, om ongeoorloofde handelingen strafbaar
te stellen, die door een persoon in haar gebied verblijfhoudende, worden uit
gevoerd in een ander land'
Aan dit verdrag werd een protocol toegevoegd Amerika had namelijk voor
gesteld dat die staten, in welker gebied op dat moment nog het gebruik van
bereid opium bestond, zich zouden verbinden een zeker aantal jaren dit ge
bruik te verbieden
Onder andere van Nederlandse zijde werd erop gewezen, dat afschaffing of
te sterke beperking van de verkoop van staatsopium tot vermeerdering van de
invoer van gesmokkeld opium zou leiden. In verband daarmede verklaarden
de betrokken staten zich bereid een protocol te ondertekenen, waarbij zij
zich verbonden om, zodra door de Volkenbond zou zijn beslist dat inderdaad
de producerende landen zouden hebben gezorgd voor de maatregelen om de
onwettige uitvoer van ruw opium te beletten, te komen tot een vermindering
van het gebruik van bereid opium, zo, dat binnen een tijdsverloop van vijf
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tien jaar na deze beslissing dit gebruik zou zijn verdwenen.
Amerika wenste echter een absoluut verbod na vijftien jaar en tekende daar
om de conventie van dit protocol niet. Ook China weigerde op deze gronden
de overeenkomst te tekenen.
2 3.5 Ти eede оршті onferentte van de Volkenbond m 1925
Aan de tweede opiumconferentie, welke m Genève werd gehouden van 17
november 1924 tot 19 februari 1925, werd deelgenomen door 41 staten,
waaronder vijf met-leden van de Volkenbond.
De Nederlandse regering werd vertegenwoordigd door de heren W. G van
Wettum, J. B. M. Coebergh, hoofdinspecteur van de Volksgezondheid,
A. D A. de Kat Angelino en J. Loudon, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Ministerie Parijs
Het resultaat van deze conferentie was het verdrag van Genève van 19
februari 1925 betreffende de vervaardiging en de bereiding van, alsmede de
handel in verdovende middelen en een protocol van gelijke datum.
2 3.6 Verdrag en protocol van Genève van 19februari
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In de preambule van het verdrag stond, dat ondanks de toepassing van de
bepalingen van het verdrag van 23 januari 1912 de smokkelhandel en het misbruik van de onder het verdrag vallende stoffen op grote schaal voortgingen.
De smokkelhandel en het misbruik van deze stoffen zouden pas onderdrukt
kunnen worden, als de voortbrenging en de vervaardiging hiervan op meer
doeltreffende wijze zouden worden verminderd en als op de internationale
handel een nauwkeuriger controle en toezicht zouden worden uigeoefend dan
geregeld in het verdrag van 1912. Daarom werden nieuwe bepalingen voorgesteld om die van 1912 (hoofdstukken 1, 3 en 5) aan te vullen en te versterken. Op 25 september 1928 trad het verdrag in werking.
De meest opvallende punten uit het verdrag beoogden krachtiger bestrijding
van het misbruik van verdovende middelen door
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1 méér produkten, te weten cocablad, ruwe cocaine, ecgonine en Indische
hennep (en de hieruit bereide stoffen als hashish e d ) onder het verdrag te
brengen, alsmede de mogelijkheid te opperen het verdrag op nieuwe stoffen
toe te passen; over bereid opium werd met gesproken;
2 strengere regels te stellen ten aanzien van het door iedere staat uit te oefenen toezicht op de bereiding, in-, uit- en doorvoer, bezit en overdracht;
3 het instellen van toezicht op de internationale handel door uitwerking van
een stelsel van in- en uitvoercertificaten;
4 het in het leven roepen van een permanent centraal comité, dat gegevens
over produktie, invoer, verkoop, distributie en uitvoer moest bestuderen;
5 een ontworpen procedure bij geschillen 47
Alvorens het verdrag door Nederland geratificeerd kon worden, moesten
eerst wijzigingen worden aangebracht in de opiumwet van 4 oktober 1919
In verband met de huidige problematiek rondom de hennepprodukten worden
de bepalingen van dit verdrag, welke op de cannabisprodukten betrekking
hebben, expliciet weergegeven.
'Indische hennep' werd omschreven als: 'de gedroogde, bloeiende of vruchtdragende toppen van de vrouwelijke planten van Cannabis sativa L., waaraan
de hars nog niet onttrokken is, onverschillig onder welke benaming zij in den
handel worden gebracht'.
Er diende een verbod te komen van de uitvoer van de hars getrokken uit de
Indische hennep, alsmede van de gebruikelijke preparaten waaraan deze hars
ten grondslag ligt (zoals hashish, esrar, chiras en djamba), naar landen die
het gebruik verboden hadden.
Werd invoer toegestaan, dan werd de overlegging van een invoercertifïcaat
geeist. Hierin moest worden verklaard dat de betrokken invoer was goedgekeurd en dat de hars of de preparaten met opnieuw zouden worden uitgevoerd.
Eveneens moest een verklaring afgegeven worden dat de invoer bestemd
was voor geneeskundige of wetenschappelijke doeleinden.
Bovendien zouden de verdragspartners een doeltreffend toezicht uitoefenen
om ongeoorloofde internationale handel in Indische hennep, en in het bijzonder van de hars, te beletten
Bepalingen met betrekking tot 'm- en uitvoer
Voor de uit- en invoer van de stoffen, die onder dit verdrag vielen, waren
vergunningen vereist. Een uitvoervergunning werd alleen verstrekt als een
certificaat van invoer kon worden overgelegd, afkomstig van de regering van
het land waarvoor de verdovende middelen bestemd waren Verder werden
richtlijnen gegeven om er zorg voor te dragen dat praktijken in vrije zones of
bij doorvoer niet zouden leiden tot een ontduiking van deze bepalingen
Artikel 18 beperkte de werking van dit hoofdstuk Indien namelijk een der
verdragsluitende partijen de artikelen niet kon toepassen op grond van het
feit dat het land waarmede gehandeld werd, geen partij bij het verdrag was,
dan was de verdragsluitende partij slechts verplicht de bepalingen van dit
hoofdstuk toe te passen 'in de mate, waarin de omstandigheden het toelaten'.
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Taak ν an hel gezondheidscomite
Artikel 8 droeg het Gezondheidscomite van de Volkenbond - na inwinning
van het advies van het Permanente Comité van het Internationaal Bureau
voor Openbare Gezondheid te Parijs - op om, wanneer het had vastgesteld
dat bepaalde preparaten, welke de in dit hoofdstuk bedoelde verdovende
middelen bevatten, geen aanleiding gaven tot verslaving op grond van de aard
van de geneesmiddelen, waarmede deze verdovende middelen waren vermengd en die praktisch de afscheiding van deze verdovende middelen onmogelijk maakten, de Raad van de Volkenbond hiervan in kennis te stellen. De
Raad deelde deze bevindingen mede aan de verdragsluitende partijen, met als
gevolg dat een onttrekking van de betrokken preparaten aan de bepalingen
van dit verdrag zou volgen
Schematisch levert dit het volgende beeld op:
Verdragsluitende
partijen
mededeling
Raad van de
Volkenbond
mededeling
Permanent Comité van het
Internationaal Bureau voor Openbare
— advies
Gezondheid te Parijs

Gezondheidscomite
van de Volkenbond

Had het Gezondheidscomite vastgesteld - wederom na advies van het Permanente Comité - dat bepaalde, met onder het verdrag vallende, verdovende
middelen aanleiding zouden kunnen geven tot overeenkomstig misbruik en
schadelijke gevolgen zouden kunnen hebben, dan stelde het Gezondheidscomite de Raad van de Volkenbond hiervan in kennis en beval het aan de
bepalingen van dit verdrag op de betrokken stoffen van toepassing te doen
verklaren.
De Raad deelde deze aanbeveling aan de verdragsluitende partijen mede,
waarbij de partijen die de aanbeveling aanvaardden, dit aan de SecretarisGeneraal van de Volkenbond ter kennis brachten
De Secretaris-Generaal deelde de aanvaardingen aan de overige verdragsluitende partijen mede. De bepalingen van het verdrag waren dan tussen de
verdragsluitende partijen, die de aanbeveling aanvaard hadden, van kracht
Oprichting en werkwijze van het Permanente Centrale Comité
Het zesde hoofdstuk beschreef de wijze waarop dit comité diende te functioneren
Het comité was gerechtigd - door tussenkomst van de Secretaris van de
Volkenbond - aan een land waar buitensporige hoeveelheden voorraden van
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de onder dit verdrag vallende stoffen aanwezig waren, uitleg te vragen.
Kwam er geen bevredigende uitleg, dan had het Centraal Comité het recht de
aandacht van de regeringen van de verdragsluitende partijen, alsmede van de
Raad van de Volkenbond op deze kwestie te vestigen en tevens aan te bevelen dat geen verdere uitvoer van de stoffen, vermeld in het verdrag, of van een
enkele daarvan naar het betrokken land zou plaats vinden tot het moment dat
de situatie volgens het comité bevredigend zou zijn. De regering van het betrokken land zou in kennis worden gesteld van de aanbeveling, die het comité
had gedaan.
Het betrokken land kon de zaak in de Raad van de Volkenbond brengen. Dit
kon ook gedaan worden door de regering van het land van uitvoer, die niet van
plan was overeenkomstig de aanbeveling van het Centraal comité te handelen.
Het bij een dergelijke affaire betrokken land werd uitgenodigd de zittingen
van het Centrale comité, die betrekking hadden op deze aangelegenheid, bij
te wonen.
Betrof het landen die geen partij waren bij het verdrag, dan kon het Centrale
comité het betrokken land kennis geven van deze ontwikkelingen, terwijl dat
land de zaak voor de Raad van de Volkenbond kon brengen en zich kon doen
vertegenwoordigen, wanneer een dergelijke aangelegenheid bij het Centrale
comité werd behandeld.
Bij geschillen over de uitleg of de uitvoering van dit verdrag konden partijen,
betrokken bij het geschil, alvorens zou worden overgegaan tot een rechterlijke of scheidsrechterlijke procedure, het geschil voorleggen aan een technisch orgaan, dat voor dit doel door de Raad van de Volkenbond zou worden
aangewezen.
Geschillen die noch rechtstreeks, noch door een technisch orgaan beslecht
zouden kunnen worden, zouden op verzoek van een der geschilvoerende partijen voor het Permanente Hof van Internationale Justitie gebracht kunnen
worden (tenzij overeenkomstig een bestaand verdrag of een bijzonder te sluiten overeenkomst langs de weg van arbitrage of op andere wijze een oplossing zou worden verkregen). Aan het Hof zijn geen conflicten van deze aard
ter beslissing voorgelegd.
Door middel van een protocol verbonden de verdragspartners zich, maatregelen te nemen om te voorkomen dat de smokkelhandel in opium een ernstige
belemmering zou vormen voor de daadwerkelijke onderdrukking van het gebruik van bereid opium in de gebieden waar dit gebruik tijdelijk was geoorloofd. De tijdsduur voor de realisering van dit plan werd gesteld op vijfjaren.
Aan het einde van die termijn zou door een commissie van de Volkenbond
worden beslist of deze verplichting volledig zou zijn uitgevoerd. Het protocol
trad op dezelfde dag in werking als de overeenkomst van 19 februari 1925.
23.7 Behandeling van de verdragen van 1925 in de

Staten-Generaal

In het voorlopig verslag van de zitting 1925-1926 van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal 48 werd teleurstelling geuit over het feit dat eerst op dat moment de resultaten van de opiumconferenties aan de Kamer werden voorgelegd en tevens over de geringe resultaten van de eerste conferentie. Opgemerkt werd dat niets bereikt was ten aanzien van belangrijke punten, zoals:
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1 het vaststellen van maximum hoeveelheden opium, die ingevoerd zouden
mogen worden in de landen, waar deze invoer plaats heeft,
2 het ontwerpen van een stelsel tot registratie en rantsoenering van opiumrokers,
3 het ontwerpen van een stelsel ter verkrijging van uniformiteit in de kleinhandelsprijzen voor de verkoop van bereid opium en in de straffen, die opgelegd zullen worden bij overtredingen
Het aan de eerste conferentie toegevoegde protocol werd van groot belang
geacht en de hoop werd uitgesproken dat de daarin genoemde termijn van vijftien jaar, spoedig zou ingaan
In de memorie van antwoord 49 werd gesteld dat het invoeren van licentiestelsels, zoals neergelegd in de Slotakte, als nuttig strijdmiddel werd aanbevolen, mits met voorzichtigheid toegepast Omtrent prijzen en straffen werd
geen overeenkomst getroffen, doch tot geruststelling kon worden gemeld, dat
de detailpnjzen in Nederlands Indie de hoogste m het Verre Oosten waren
en op overtreding van verbodsbepalingen in zake opium aldaar zware straffen
werden bedreigd (zie laatstelijk Indisch Staatsblad 1925, nr 371) Wat de gelimiteerde invoeren betrof was gebleken dat dit onmogelijk was, vooral omdat
te veel voortdurend wisselende factoren op het gebruik per hoofd van invloed
waren, zodat men zich niet aan een bepaalde limiet kon binden, voorlopig
moest men zich tevreden stellen met een zich zoveel mogelijk op de hoogte
stellen van het aantal rokers, een bepaling, die de kiem van een beperkend
stelsel in zich sloot
Tot slot werd opgemerkt dat de overeenkomst van 11 februari 1925 alleen
voor Nederlands-Indie van toepassing was en dat deze, na goedkeuring bij
wet, door Nederland zou kunnen worden bekrachtigd De in NederlandsIndie gevoerde opiumregie werd de juiste geacht om het einddoel, de onderdrukking van het opiumgebruik, te bereiken 50
Alvorens tot ratificatie van het verdrag van 19 februari 1925 kon worden overgegaan, dienden allereerst wijzigingen in de Nederlandse Opiumwet van 4
oktober 1919 te worden aangebracht Op 4juni 1928 deponeerde Nederland de
akte van bekrachtiging te Geneve
Van Nederlandse zijde werd veel kritiek geuit op het stelsel van de in- en
uitvoercertificaten Het certificatenstelsel zou in Engeland doelbewust en
stelselmatig gehanteerd geweest zijn om een eigen cocaine-industrie in het
leven te roepen en te bevorderen Ook Japan, waar geen invoervergunningen
voor buitenlandse cocaïne werden afgegeven, stelde ernstige pogingen in het
werk de grondstof coca op eigen gebied te produceren Tenslotte zou ook in
Rusland cocaïne op grote schaal zijn gefabriceerd uit Zuid-Amerikaanse ruwe
cocaïne, waarvan grote hoeveelheden werden aangevoerd Zodoende zou
het certificatenstelsel niet dienen ter controle van internationale zendingen
verdovende middelen en ter bestrijding van de onwettige handel hierin,
maar worden gebruikt om de wettige handel te belemmeren en de eigen industrie te protegeren, hetgeen in feite zou neerkomen op een fabncatieverdeling
De Nederlandse cocainefabnek wees op dit falen en bood tegelijkertijd de
regering een ontwerp aan voor een verklaring, welke de Nederlandse gedelegeerde Van Wettum zou kunnen afleggen in een eerstvolgende vergadering
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van de Raadgevende Opiumcommissie in Genève, in de hoop '...dat de
Nederlandsche Regeering zich m het belang onzer industrie tegenover het
buitenland met het daarin ingenomen standpunt zal kunnen vereemgen'.* 1
Daarnaast had de cocainefabnek bezwaar tegen de bekendmaking van haar
produktiecijfers, vooral omdat openbaarmaking aan de concurrentie inzicht
zou geven in haar bedrijf Aan het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid werd medewerking verzocht te bevorderen, dat de verplichte mededeling van de gegevens betreffende de vervaardiging van verdovende middelen
niet zou leiden tot openbaarmaking van deze gegevens. 52
2 3 8 De с ommissie-Ekstrand

53

In een vergadering van de Volkenbond m 1928 werd door Engeland opge
merkt, dat de pogingen tot beteugeling van de smokkelhandel in opium in
het Verre Oosten niet tot het gewenste doel leidden, zodat de vooruitzichten
voor een geleidelijke en volledige onderdrukking van het opiumgebruik zeer
ongunstig waren. De Engelse regering achtte het daarom van belang dat een
commissie van deskundigen vóór de bijeenroeping van een volgende conferentie deze toestand onderzocht Daarom nam de Volkenbondsvergadering
- met instemming van de betrokken regeringen, uitgezonderd China - het besluit een enquêtecommissie naar de landen van het Verre Oosten te zenden,
teneinde een overzicht van de feitelijke toestand te verkrijgen met betrekking
tot de opiumsituatie en de omvang van de smokkelhandel en voorstellen tot
verbetering te doen.
Eind 1930 verscheen het rapport van de commissie-Ekstrand, genoemd naar
de voorzitter Dit rapport gaf een overzicht van de feitelijke toestand, van de
wetgeving op opiumgebied en van de wijze waarop de landen zich van hun
taak kweten. Voorts waren m het rapport een aantal aanbevelingen opgenomen. De voornaamste daarvan waren. 54
1 nécessité de mesures concertées;
2 étude scientifique du problème de l'opium à fumer;
3 limitation et contrôle de la culture du pavot au moyen d'une action internationale;
4 mesures destinées à lutter contre la demande d'opium à fumer;
5 mesures à prendre contre le trafic illicite;
6 mesures a prendre en vue de permettre l'identification de l'opium préparé
des Gouvernements;
7 contrôle du commerce international;
8 réduction des prix de détail de l'opium du Gouvernement;
9 institution d'un monopole complet de l'opium pour la vente au détail;
10 nécessité d'exiger le paiement comptant de l'opium vendu au détail;
11 mesures à prendre pour le contrôle de la consommation individuelle;
12 interdiction aux mineurs de fumer l'opium;
13 traitement médical des fumeurs d'opium.
Voor een groot gedeelte waren deze aanbevelingen afgeleid uit de regieopiumordonnantie van Nederlands-Indie van 1927 en de aldaar toegepaste
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Opium-Regie 55 De aanbevelingen 4,5,8,9,10, 11 en 12 bijvoorbeeld vloeiden
voort uit het stelsel der Opium-Regie en uit de daarmee verband houdende
maatregelen, zoals het verstrekken van opium door middel van een licentiesysteem, de prijsschommelmgen die werden toegepast om de sluikhandel
tegen te gaan, de verplichte contante betaling en het verbod aan minderjarigen opium te verstrekken
De enquêtecommissie was geen voorstander van het door Amerika bepleite
stelsel van het uitvaardigen van een algemeen verbod tot het roken van
opium Zij achtte een geleidelijke vermindering van het individuele opiumgebruik voorlopig beter, zo lang men er met in geslaagd was de smokkelhandel afdoende te bestrijden
2 3 9 Toepassing der directe

bestnjdingsmethode

Alle maatregelen en voorstellen tot bestrijding van het opiumgebruik gingen
uit van het beginsel, dat het gebruik binnen de wettelijk geoorloofde grenzen
gehouden en tevens bestreden kon worden door regeling van en toezicht op
de handel Dit werd de zogenaamde indirecte bestrijdmgsmethode genoemd
De directe bestrijdmgsmethode betrof de beperking van de papavercultuur
Dit beginsel hield in grote lijnen in, dat bepaalde middelen alleen voor medische en wetenschappelijke doeleinden geproduceerd mochten worden
In de 10e Volkenbondsvergadering van 24 september 1929 werd het beginsel
van de directe bestrijdmgsmethode aanvaard Het gevolg was een omwenteling in de internationale opiumpohtiek
2 3 10 Verdrag van Geneve van 13juli ¡931 tot beperking van de vervaardiging en tot regeling van de distributie van verdoi ende middelen *·
Door het accepteren van dit beginsel werd een verdrag tot stand gebracht dat
de bedoeling had de opiumverdragen van 23 januari 1912 en van 19 februan
1925 op dit punt aan te vullen leder land mocht slechts zoveel produceren als
noodzakelijk zou zijn voor medische en wetenschappelijke doeleinden, alsmede tot het voldoen aan orders uit het buitenland, voor wettige doeleinden,
vermeerderd met een bepaalde reservemarge Het verdrag werd het 'Limitatie-verdrag' genoemd
Fr kwam streng internationaal toezicht ter verzekering van de naleving van
de bepalingen van dit verdrag Op grond hiervan werd een Orgaan van Toezicht opgericht Het kreeg de bevoegdheid nadere inlichtingen te vragen bij
landen die ramingen hadden overgelegd, hetzij om de raming aan te vullen,
hetzij om de daarin opgenomen aanwijzingen te verklaren Met toestemming
van de betrokken staat kon het orgaan de raming wijzigen Werd binnen een
bepaalde periode geen raming opgegeven, dan werd deze, voor zover mogelijk, door het orgaan opgemaakt
Het bij verdrag van 1925 ingestelde Permanente Opiumcomite kreeg bij de
controle op de in- en uitvoer ruimere bevoegdheden Ging namelijk in- of
uitvoer naar enig land het totaal der ramingen van dat land te boven, dan gaf
het comité hiervan kennis aan alle verdragspartners, die gedurende dat jaar
geen verdere uitvoer naar het betrokken land konden toestaan, behalve m53

dien het een aanvullende raming betrof en in het geval dat uitvoer, naar het
oordeel van de regering van het uitvoerende land, noodzakelijk was in het
belang der mensheid of voor de behandeling van zieken.
Vierenveertig staten tekenden het verdrag. De Verenigde Staten van Amerika
merkten hierbij onder meer het volgende op: 'De Regeering van de Vereenigde Staten van Amerika behoudt zich het recht voor, met het oog op binnenlandsch toezicht en toezicht op den invoer in en den uitvoer uit onder haar
gezag geplaatste gebieden van opium, cocablad, al hun derivaten en gelijksoortige, langs synthetischen weg verkregen producten, strengere maatregelen dan de bepalingen van dit Verdrag toe te passen'. En voorts: 'De Regeering van de Vereenigde Staten van Amerika acht het niet mogelijk zich te
verplichten de hoeveelheden der voor Regeeringsdoeleinden aangekochte
of ingevoerde verdoovende middelen afzonderlijk op te geven'. 57
Tot slot hielden de Verenigde Staten zich het recht voor bij doorvoer van de
reeds genoemde produkten een invoervergunning, afgegeven door het land
van bestemming, als voorwaarde voor de doorvoer te stellen.
In het protocol van ondertekening werd door de ondertekenaars - m i n u s
Liberia en Tsjechoslowakije - de verklaring afgelegd dat de SecretarisGeneraal van de Volkenbond de situatie, die zou ontstaan indien op 13 juli
1933 bovenstaand verdrag niet in werking zou zijn getreden, onder de aandacht van de Raad van de Volkenbond zou brengen. Bovendien werd de
ruwe morfine, die voortkwam uit de vervaardiging van bereid opium in de
fabriek van het Gouvernement-Generaal van Formosa en die door dat Gouvernement in voorraad werd gehouden, niet aan de beperkende maatregelen
van dit verdrag onderworpen.
De bekrachtiging van het verdrag met protocol door Nederland werd op 13
juni 1933 neergelegd op het Secretariaat van de Volkenbond.
In de memorie van toelichting -zitting 1932-1933-, gevoegd bij het wetsontwerp tot 'voorbehoud van de bevoegdheid tot bekrachtiging van het verdrag
met protocol van onderteekening' van 1931 werd ten aanzien van de Nederlandsch-Indische situatie opgemerkt: 'Hoewel het onderhavige wetsontwerp
derhalve geacht kan worden in belangrijke mate Nederlandsch-Indie te betreffen, is de Volksraad niet in de gelegenheid gesteld om, in voege als in
artikel 71 der Indische Staatsregeling is voorgeschreven, ter zake van raad
te dienen, aangezien hier een geval van spoedeischenden aard in den zin van
evengemeld artikel aanwezig is. De Landvoogden der Overzeesche Gewesten zijn evenwel ter zake geraadpleegd. De in de Overzeesche Gewesten van
kracht zijnde bepalingen op het stuk van opium en andere verdoovende
middelen zijn voldoende om de naleving van de verdragsbepalingen te kunnen
verzekeren'.
Op 20 augustus 1933 trad het verdrag met protocol voor Nederland, Nederlandsch-lndië, Suriname en Curaçao in werking.
2.3.11 Toepassing van Je verdragen bij de bestrijding van het opiumgebruik
De bestrijding berustte op drie internationale verdragen, namelijk het ver54

drag van 1912, van 1925, en het l.imitatieverdrag van 1931. De centrale bestrijdingsinstituten van de Volkenbond waren het Permanente Centrale
Opiumcomité (Board) en het Orgaan van Toezicht.
Hoe vond de bestrijding plaats? Jaarlijks werd de behoefte geraamd aan
opiumalcaloïden en -derivaten, benodigd voor wetenschappelijke en geneeskundige doeleinden. De aanmaak van deze stoffen werd gelimiteerd tot de
geraamde hoeveelheden (Limitatieverdrag) en bij de internationale handel in
deze stoffen werd het gebruik van in- en uitvoervergunningen verplicht gesteld (verdrag van 1925).
Het ramings- en limiteringssysteem kende een drietal fases:
a jaarlijkse raming en limitering voor het volgende jaar;
b uit te oefenen controle tijdens het ramingsjaar;
с repressieve controle in het jaar volgend op het ramingsjaar.
Elke order van een importeur van gelimiteerde stoffen moest vergezeld gaan
van een verklaring van het importerende land, dat er tegen de invoer geen be
zwaren waren en dat de betrokken stoffen bestemd waren voor medische
of wetenschappelijke doeleinden (artikel 13 van het verdrag van Genève).
Artikel 14 lid 1 van het Limitatieverdrag had betrekking op handel in stoffen
met niet-aangesloten landen. Betrof het een zending van minder dan 5 kg van
een gelimiteerde stof, dan werd aan het Permanante Centrale Opiumcomité
bericht gezonden van de afgifte van een vergunning. Was de zending zwaarder
dan 5 kg, dan mocht de order alleen afgewerkt worden als bij het Opiumcomité zekerheid bestond dat de raming niet zou worden overschreden. In
een dergelijk geval deelde het Opiumcomité mede de bestelling niet ten volle
uit te voeren.
Toepassing van een dergelijk systeem betekende in feite een embargo van
wereldomvang. We zien dat de diverse verdragspartners geleidelijk aan bepaalde autonome bevoegdheden afstonden, om te trachten in internationaal
verband de bestrijding van de problemen van de verdovende middelen met
succes te kunnen realiseren.
2.3.12 Conferentie en verdrag van Bangkok van 1931 S8
Het doel van deze conferentie vloeide voort uit de op de eerste conferentie
van Genève in 1924-1925 gemaakte afspraak om periodiek bijeen te komen
teneinde de stand van zaken van het bereid-opiumvraagstuk in het VerreOosten te onderzoeken.
Deelnemers aan de conferentie waren Brits-Indië, Frankrijk, Engeland, Japan, Nederland, Portugal en Siam. Ook China en de Verenigde Staten van
Amerika waren uitgenodigd. De Chinese regering besloot vanwege financiële
moeilijkheden zich van deelneming te onthouden, terwijl door Amerika
slechts een 'observer' werd afgevaardigd, die werd bijgestaan door een kolonel van de Philippijnse marechaussee.
De Nederlandse delegatie bestond uit de heren W. G. van Wettum, regeringsadviseur in internationale opiumzaken, vertegenwoordiger van Nederland in
de Raadgevende Opiumcommissie, C. Ph. C. E. Steinmetz, hoofd van de
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Dienst der Opiumregie in Nederlands-Indie en H Holtkamp, administrateur bij het departement van Financien in Nederlands-Indie
In de negende vergadering beval Engeland het in Nederlands Indie bestaande
stelsel van regionale toepassing van licentiering en rantsoenering aan In
een in de twaalfde en dertiende vergadering behandelde aanbeveling kwam de
overtuiging tot uitdrukking dat onder meer de invoering van maatregelen op
sociaal en hygienisch gebied de behoefte aan opium ongetwijfeld zou doen
verminderen S9
Het resultaat van deze conferentie was de overeenkomst van Bangkok nopens het gebruik van bereid opium van 27 november 1931
Het verdrag - bestaande uit een zevental artikelen - was slechts van toepassing op de bezittingen van de verdragspartners in het Verre Oosten De belangrijkste bepalingen waren dat de verkoop in het klem en de distributie van
opium slechts mochten plaats vinden in verkoopplaatsen van de regering
Deze bepaling behoefde niet te worden toegepast wanneer een stelsel van
vergunningen en rantsoenering voor rokers gold Het was verboden beneden
de leeftijd van 21 jaar opium te roken of een opiumkit binnen te gaan
De akte van bekrachtiging van Nederlandse zijde werd op 22 mei 1933 te
Geneve op het Secretariaat van de Volkenbond neergelegd De overeenkomst trad op 22 april 1937 in werking
2 3 13 Verdrag \an Geneve van 26juni 1936 tot onderdrukking van de
sluikhandel in verdovende middelen 60
Reeds geruime tijd gingen er stemmen op dat, ondanks het aantal van kracht
zijnde verdragen, niet voldoende tegen de smokkelhandel opgetreden kon
worden, terwijl met betrekking tot opiumdelicten geen uitlevering mogelijk
was Bovendien werd aansluiting gezocht bij aanbeveling V, vermeld in de
slotakte van het verdrag van 13 juli 1931, waarin stond dat er zo spoedig mogelijk een verdrag voor vervolging en bestraffing van vergrijpen tegen de
wetten op de verdovende middelen diende te komen
Een door de Internationale Politiecommissie samengesteld wetsontwerp
werd zowel in de Raadgevende Opiumcommissie als door de regeringen bestudeerd Het commentaar van Nederlandse zijde beperkte zich hoofdzakeli|k lot wijzigingen van redactionele aard
Voor wat de situatie in Nederlands-Indie betrof, deelde het departement van Kolonien mede dat het op de
weg van Nederland lag om mee te werken aan de totstandkoming van een
verdrag in de geest van het ontwerp 62 Door de vele moeilijkheden welke de
redactie van het ontwerp opriep, besliste de Volkenbond in 1935 dat het ontwerp door een 'comité special d'experts' nader zou worden bezien e 3
Tijdens de zittingen bleek dat in het comité vrijwel geen juristen waren opgenomen, hetgeen gelet op de juridische arbeid welke verricht moest worden,
als een handicap werd beschouwd Hardy, een der deelnemers, spotte met
dit feit en sprak enige malen van de commissie als van 'this Committee
which is supposed to be a Committee of experts'
Op 8 juni 1936 vond - t o t 26 juni 1936- een conferentie in Geneve plaats
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Tweeënveertig landen waren vertegenwoordigd. Hier werd de definitieve
tekst opgesteld. Het voorzitterschap was in Nederlandse handen (mr. J. Limburg). Het verdrag werd op de conferentie getekend door tweeëndertig landen, waaronder Nederland. De Verenigde Staten van Amerika tekenden het
verdrag niet, omdat het huns inziens niet ver genoeg ging. De Nederlandse
delegatie maakte ten aanzien van de samenspanning het volgende voorbehoud: 'dat Nederland zijn aanvaarding van het verdrag afhankelijk maakt van
het voorbehoud, dat het, overeenkomstig de grondbeginselen van het strafrecht, artikel 2 sub с slechts in het geval dat er een begin van uitvoering is,
kan nakomen'.
Het verdrag, in Nederland bekend als 'het Politieverdrag', trad op 26 oktober
1939 in werking.
De verdragspartners verbonden zich wettelijke bepalingen uit te vaardigen,
nodig voor strenge bestraffing, met name gevangenisstraf of andere vrijheids
straffen, van de volgende feiten:
a vervaardiging, omzetting, extractie, bereiding, bezit, aanbod, aanbod ten
verkoop, distributie, aankoop, verkoop, levering op welke voorwaarde ook,
makelaardij, verzending, verzending in doorvoer, vervoer, invoer en uitvoer
van verdovende middelen in strijd met de bepalingen van voornoemde ver
dragen;
b opzettelijke deelneming aan deze feiten, samenspanning tot het plegen van
een dezer feiten alsmede pogingen en, overeenkomstig de in de nationale
wet voorziene voorwaarden, voorbereidende handelingen.
Indien de feiten, gesteld onder a en b, in verschillende landen begaan waren,
werd elk feit als een afzonderlijk vergrijp beschouwd. Landen, die het begin
sel van de internationale recidive aanvaardden, erkenden, overeenkomstig de
door de nationale wet voorziene voorwaarden, als factoren voor een zodanige
recidive de buitenlandse vonnissen, welke naar aanleiding van bovengenoem
de feiten waren uitgesproken.
In landen, die het beginsel van uitlevering van hun onderdanen niet erkenden,
moesten de onderdanen, die zich schuldig hadden gemaakt aan overtreding
van bovenvermelde feiten, na terugkeer op hun grondgebied op dezelfde wijze
worden vervolgd en gestraft als wanneer het feit op genoemd grondgebied
was begaan. Deze bepaling was niet van toepassing indien in een soortge
lijke situatie de uitlevering van een vreemdeling niet kon worden toegestaan,
In de Slotakte staat vermeld dat de conferentie eveneens aannam dat de be
palingen van het verdrag niet van toepassing zouden zijn op feiten, welke
niet met opzet waren begaan.
2.3.14 Inwerkingtreding van het verdrag voor Nederland
In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ter goedkeuring van het
verdrag van 26 juni 1936 werd opgemerkt **dat wetswijziging noodzakelijk
zou zijn om naar aanleiding van opiumdelicten uitlevering mogelijk te maken,
alvorens het verdrag in Nederland toepassing zou kunnen vinden. Ook
kwam het gewenst voor, tegen opiumdelicten zwaardere straffen te bedreigen
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teneinde aan de geest van het verdrag te voldoen. Daarom werden tegelijkertijd ter goedkeuring voorgelegd een ontwerp van wet tot wijziging van de
Opiumwet en een ontwerp van wet tot wijziging van de Wet van 6 april 1875
tot regeling der algemene voorwaarden op welke, ten aanzien van de uitlevering van vreemdelingen, verdragen met vreemde mogendheden gesloten kunnen worden.
Door verschillende omstandigheden, waaronder de tweede wereldoorlog,
werden de voor bekrachtiging vereiste voorbereidingen vertraagd. Op 20 mei
1953 werd het wetsontwerp betreffende de goedkeuring van het verdrag van
26 juni 1936 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming door de
Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen.
Op 16 juni 1953 volgde hetzelfde inde Eerste Kamer der Staten-Generaal. De
akte van bekrachtiging werd op 19 maart 1959 gedeponeerd; als gevolg hiervan trad het verdrag op 17 juni 1959 voor Nederland in werking.
2.4. De Verenigde Naties en de verdovende middelen
2.4.1 Inschakeling van de Verenigde Naties en de
organisatie

Wereldgezondheids-

Bij protocol van Lake Success, New York, van 11 december 1946 werden 85
de werkzaamheden van de Volkenbond overgegeven aan de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie. Op 22 december 1947 werd het
protocol zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aangenomen; hetzelfde gebeurde op 14 januari
1948 in de Eerste Kamer.
De organisatie is als volgt.
Het Permanente Hof van Internationale Justitie heette voortaan het Internationale Gerechtshof.
Het belangrijkste orgaan werd de 'Commission on Narcotic Drugs', de Commissie voor Verdovende Middelen van de Economische en Sociale Raad.
Deze commissie bestudeert de eventuele vraagstukken welke uit het verdrag
voortvloeien. Ze doet aanbevelingen voor de juiste uitvoering van het verdrag, ze kan de lijsten, omschreven in het verdrag van 1961, wijzigen en ze
coördineert de diverse activiteiten.
Het Permanente Centrale Opiumcomité en het Orgaan van Toezicht werden
in 1961 vervangen door het Internationale Comité van Toezicht (International
Narcotics Control Board). Laatstgenoemd instituut is onder meer belast met
het toezicht op het stelsel van ramingen en statistieken en neemt eventuele
maatregelen ter naleving van het verdrag.
De Wereldgezondheidsorganisatie controleert, en adviseert de Commissie
voor Verdovende Middelen over medische en andere wetenschappelijke aangelegenheden.
Tot slot is er het 'Expert Committee on Dependence Producing Drugs', een
sub-orgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie dat zich met verdovende
middelen bezighoudt.
Een en ander levert het volgende schema op:
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Verenigde Naties

advisering

Commissie voor Verdovende Midde
van de economische en sociale raad

(Commission on Narcotic Drugs)

Internationale Comité van Toezichl
op verdovende middelen

(International Narcotics Control Board)

Wereldpezondheidsorcanisatie

Expert Committee on Dependence
Producing Drugs (suborgaan WHO)

Ondanks de veelheid aan verdragen viel toch een aantal hiaten in de uit
oefening van het toezicht te constateren. Het toezicht op de produktie en
binnenlandse handel in opium, cannabis en cocabladeren was niet afdoende.
Een wereldverbod van het gebruik van het cocablad, opium en Indische
hennep ontbrak. Ook de in opkomst zijnde synthetische verdovende middelen
gaven juridische problemen. Het gevolg hiervan was dat protocollen van 19
november 1948 en van 23 juni 1953 tot stand kwamen, die deze onderwerpen
regelden.
Het protocol van Parijs van 19 november 1948 bracht verdovende middelen,
die tot dan buiten de werkingssfeer van de internationale verdragen waren ge
bleven, onder internationaal toezicht.66
Het protocol van New York van 23 juni 1953 gaf regels omtrent de verbouw
van papaver, de produktie en de internationale handel en de groothandel in
en het verbruik van opium.
Het protocol van 1953 werd door Nederland niet bekrachtigd e 7
2.4.2 Het huidige enkelvoudig verdrag van New York van 30 maart 1961й6
Geleidelijk aan was de tijd rijp geworden voor een geheel nieuwe internatio
nale codificatie op het gebied van de verdovende middelen. Verwacht werd
dat door de vervanging van een aantal verdragen door één verdrag een overzichtelijker geheel verkregen zou worden.
De voorbereidingen voor het huidige verdrag waren langdurig. Tweemaal is
een ontwerptekst aan de lid-staten van de Verenigde Naties aangeboden geweest. In 1958 werd de derde ontwerptekst aan de regeringen van de lidstaten overhandigd. Het concept was in Nederland aanleiding tot interdepartementaal beraad en overleg in Benelux-verband.
Het verdrag bevat enige duidelijke verschillen met de vorige verdragen, te
weten:
1 het Permanente Centrale Opiumcomité, alsmede het orgaan van Toezicht
zijn vervangen door de Internationale Raad van Toezicht op verdovende
middelen;
2 artikel 49 omschrijft geleidelijke afschaffing van de produktie, de handel en
het gebruik van opium, cocabladeren en cannabis;
59

3 de inwerkingtreding van het verdrag, geregeld in artikel 41, is niet meer van
een aantal produktie- en fabriekslanden afhankelijk;
4 in tegenstelling tot het protocol van 1953 gaf dit verdrag geen limitatieve
opsomming van de opiumproducerende en -exporterende landen.
Het verdrag begint met de preambule, dat de partijen bezorgd zijn om de
gezondheid en het welzijn der mensheid. Zij erkennen dat verslaving aan verdovende middelen een ernstig kwaad vormt voor de mens persoonlijk en
vele sociale en economische gevaren met zich medebrengt voorde mensheid.
De partijen zijn zich bewust van hun plicht om dit kwaad te voorkomen en te
bestrijden; daarom dienen er doeltreffende maatregelen tegen het misbruik
genomen te worden.
Het verdrag kent een viertal lijsten.
Op lijst I worden de verdovende middelen vermeld die zijn onderworpen aan
alle maatregelen van toezicht.
Op lijst II zijn verdovende middelen vermeld die onder hetzelfde toezicht
staan, met als belangrijkste uitzondering de werking van artikel 30 lid 2, betrekking hebbende op het voorkomen van opkoping van voorraden bij handelaren, de personen die zich met de afgifte bezighouden, de staatsondernemingen en andere gerechtigden.
Ten aanzien van de preparaten vermeld op lijst III wordt een sterk vereenvoudigd regime toegepast.
Op lijst IV zijn opgenomen:
a verdovende middelen, welke in lijst I reeds zijn vermeld, die een sterk verslavende werking hebben of aanleiding kunnen geven tot misbruik zonder dat
dit gevaar wordt gecompenseerd door therapeutische voordelen, die geen ander bekend verdovend middel kan bieden;
b verdovende middelen waarvan het gebruik om specifieke medische redenen
als een gevaar voor de volksgezondheid moet worden beschouwd.
De verdovende middelen vermeld op deze lijst zijn dus tevens in lijst I opgenomen en derhalve onderworpen aan de maatregelen van toezicht van deze
lijst, terwijl bovendien:
a een verdragspartij bijzondere maatregelen van toezicht neemt in verband
met de extra gevaarlijke eigenschappen van een dergelijk verdovend middel;
b een verdragspartij, als ze dat de meest aangewezen wijze van bescherming
van de volksgezondheid en het openbaar welzijn vindt, de produktie, vervaardiging, in- en uitvoer, de handel, hel bezit of het gebruik verbiedt.
Op grond van deze motieven werden de cannabisprodukten op lijst IV geplaatst.
Tenzij de handel of afgifte van verdovende middelen plaatsvindt door een
staatsonderneming, is hiervoor verlof vereist. Partijen houden toezicht op
degenen die zich bezighouden met of deelnemen aan deze handel en ze onderwerpen de inrichtingen en gebouwen aan een vergunningenstelsel.
Te grote voorraden dienen voorkomen te worden. Slechts op geneeskundig
voorschrift is verstrekking mogelijk.
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Uitvoer van verdovende middelen is met toegestaan dan overeenkomstig de
wetten en regelingen van dat land en binnen de grenzen van het totaal der
ramingen voor dat land Toezicht en vergunningenstelsel zijn vereist Alvorens een uitvoervergunning wordt afgegeven wordt het overleggen van een invoercertificaat vereist
Partijen verbieden het bezit van verdovende middelen zonder wettige toestemming Regeringsinstanties, fabrikanten, handelaren, wetenschapsmensen,
wetenschappelijke instellingen en ziekenhuizen dienen registers bij te houden
waarin de diverse mutaties met de verdovende middelen verricht, worden aangetekend
Met inachtneming van de grondwettelijke bepalingen en de rechts- en administratieve stelsels dienen partijen regelingen te treffen voor de coördinatie - op
nationaal niveau- van preventieve en repressieve maatregelen tegen de sluikhandel Hiervoor kan een bepaalde instantie in het leven worden geroepen
Tevens dienen zij elkaar bij te staan en samen te werken tegen de sluikhandel
In Nederland fungeert de sectie verdovende middelen van het Bureau Bijzondere Delicten van het ministerie van Justitie te 's-Gravenhage als zodanig Dit
bureau staat voor de uitoefening van zijn taak in contact met het bureau Interpol te Parijs
Strafliepalingen
Gezien het belang van artikel 36 wordt de inhoud van het eerste lid letterlijk
geciteerd
'Met inachtneming van de beperkingen door haar grondwet opgelegd neemt
elke Partij maatregelen teneinde er voor te zorgen, dat de verbouw, productie, vervaardiging, extractie, bereiding, het bezit, aanbod, aanbod ten verkoop,
de distributie, aankoop, verkoop, levering op welke voorwaarde ook, makelaardij, verzending, verzending in doorvoer, het vervoer en de in- en uitvoer
van verdovende middelen m strijd met de bepalingen van dit Verdrag, alsmede elke andere handeling die naar de mening van die Partij in strijd is met
de bepalingen van dit Verdrag, als strafbare feiten worden beschouwd indien
zij opzettelijk worden begaan en dat het begaan van ernstige strafbare feiten
op passende wijze wordt gestraft, in het bijzonder door gevangenisstraf of
andere vrijheidsstraffen'
Met inachtneming van de beperkingen welke aan een partij worden opgelegd
door haar grondwet, haar rechtsstelsel en nationale wetgeving worden deze
feiten, indien ze in verschillende landen zijn begaan, als afzonderlijke strafbare feiten beschouwd Opzettelijke deelneming aan, samenspanning tot het
plegen van en pogingen tot het plegen van elk dezer strafbare feiten, opzettelijk gepleegde voorbereidende handelingen en financiële manipulaties worden
als strafbare feiten krachtens lid 1 beschouwd
Ook worden buitenlandse veroordelingen voor zulke strafbare feiten mede in
aanmerking genomen bij de recidivevraag Ernstige strafbare feiten door
eigen onderdanen of door vreemdelingen begaan, worden vervolgd door de
Partij op welker gebied het strafbare feit werd begaan of door de Partij op
welker gebied de dader wordt aangetroffen, indien uitlevering niet aanvaardbaar is overeenkomstig de wet van de Partij waaraan een desbetreffend verzoek is gericht en als een dergelijke dader niet reeds is vervolgd en berecht
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Het is gewenst, aldus het verdrag, dat de reeds vermelde strafbare feiten als
misdrijven worden opgenomen in de uitleveringsverdragen, waardoor uitlevering mogelijk is of als zodanig wordt erkend door partijen die uitlevering
niet afhankelijk stellen van een verdrag of van het wederkerigheidsbeginsel.
Weigering van uitlevering moet mogelijk zijn indien de partij, aan welke het verzoek is gericht, van mening is dat het strafbare feit niet voldoende ernstig is.
Geen enkele bepaling van artikel 36 tast het beginsel aan, dat de strafbare
feiten in deze worden omschreven, vervolgd en gestraft overeenkomstig de
nationale wetgeving van de Partij.
Inbeslagneming en verbeurdverklaring van de verdovende middelen, de
stoffen en benodigdheden bestemd of gebruikt voor eerder omschreven delicten, zijn mogelijk.
Bij inwerkingtreding van dit verdrag eindigden, op het verdrag tot onderdrukking van de sluikhandel in verdovende middelen van 1936 na, de hiervoren
omschreven verdragen tussen de partners.
Artikel 9 van het verdrag van 26 juni 1936 wordt tussen partijen, die eveneens
partner zijn bij dit verdrag, beëindigd en vervangen door artikel 36 lid 2 van
dit verdrag, tenzij een partij bepaalt dat artikel 9 van kracht blijft (beide artikelen hebben betrekking op uitlevering). Voor het overige blijft het verdrag
van 1936 tussen partijen van kracht, tenzij het, zoals door Nederland is gebeurd, wordt opgezegd.
Elke partij kan een voorstel doen het verdrag te wijzigen.
De Secretaris-Generaal deelt de tekst van deze wijziging mede aan Partijen
en aan de Raad. De Raad kan besluiten een conferentie bijeen te roepen overeenkomstig artikel 62, lid 4 van het Handvest van de Verenigde Naties om het
voorstel te bestuderen. De Raad kan ook aan de partijen vragen of ze de voorgestelde wijziging aanvaarden. Verwerpt geen partij haar binnen achttien
maanden na toezending, dan treedt ze terstond daarna in werking. Wordt een
wijziging door een partij verworpen, dan kan de Raad naar aanleiding van de
ontvangen opmerkingen beslissen of een conferenfie bijeengeroepen dient te
worden.
De conferentie nam nog een 5-tal resoluties aan.
De tweede resolutie heeft betrekking op de behandeling van verslaafden aan
verdovende middelen. Nadat verwezen wordt naar artikel 38 van het verdrag
verklaart de conferentie:
1 that one of the most effective methods of treatment for addiction is treatment in a hospital institution having drug-free atmosphere;
2 Urges Parties having a serious drug addiction problem, and the economic
means to do so, to provide such facilities.
In Nederland stelde de vaste commissie voor de Volksgezondheid, in het
bezit van het ontwerp van Rijkswet, aan de regering de vraag of ze beschikte
over andere adviezen dan die van het Technisch Comité van de Wereldgezondheidsorganisatie, voor wat betreft de vraag of het gebruik van marihuana
als gevaarlijk voor de volksgezondheid moet worden beschouwd. De regering legde, naar aanleiding hiervan het advies over van prof. dr. J. Booij,
zenuwarts te Amsterdam. Aan deze adviezen werden toegevoegd een rapport,
uitgebracht door een groep door de Wereldgezondheidsorganisatie aangewezen deskundigen, genaamd: 'Fifth report of the Expert Committee on drugs
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liable'to produce Addiction*, alsmede een gedeelte uit het verslag van de
zestiende vergadering van de Commissie voor verdovende middelen van de
Verenigde Naties. 69
Het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag van 1961 en van het voornemen tot opzegging van het op 26 juni 1936 te Genève gesloten verdrag tot
onderdrukking van de sluikhandel in verdovende middelen, met protocol van
ondertekening, werd na goedkeuring van de onderdelen en nadat de vaste
Commissie voor de Volksgezondheid tot aanvaarding adviseerde, zonder
hoofdelijke stemming aangenomen. (Bij wet van 2 maart 1964 Staatsblad 111
werd de wet door Nederland goedgekeurd. Op 15 augustus 1965 trad het verdrag voor Nederland in werking.)
2.4.3 Concept-protocol

en concept-verdrag

In een conferentie van de Verenigde Naties in Wenen in 1971 werd een ontwerp-protocol van de Economische en Sociale Raad, dat over psychotrope
stoffen handelt, besproken. 70
Via een internationaal controlesysteem wordt het gebruik, de produktie, de
handel en het vervoer van hallucinogène, opwekkende, kalmerende en slaapverwekkende middelen geregeld. Deze middelen worden in een viertal lijsten
opgesomd.
Artikel 22 van het protocol maakt, evenals het verdrag van New York van
1961, een onderscheid tussen strafbare feiten en ernstige strafbare feiten. De
formulering van dit artikel is:
1 a Met inachtneming van de beperkingen door haar grondwet opgelegd, beschouwt elke Partij als een strafbaar feit, indien het opzettelijk wordt begaan,
elke handeling in strijd met een wet of voorschrift aangenomen krachtens
haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en draagt zij er zorg
voor dat ernstige strafbare feiten op passende wijze worden gestraft, in het
bijzonder door gevangenisstraf of andere vrijheidsstraffen.
Nieuw is het in lid b geformuleerde, te weten:
b Onverminderd het bepaalde onder a kunnen de Partijen, indien personen
die misbruik maken van psychotrope stoffen, zodanige strafbare feiten hebben
begaan, bepalen dat zodanige personen zich, in plaats van aan veroordeling
of bestraffing of naast bestraffing, moeten onderwerpen aan maatregelen voor
behandeling, heropvoeding, nazorg, wederaanpassing en wederopneming in
de maatschappij overeenkomstig het eerste lid van artikel 20. In dit artikel
staat vermeld dat Partijen alle uitvoerbare maatregelen zullen nemen van
preventieve en curatieve aard teneinde misbruik van psychotrope stoffen te
voorkomen.
Uit het eerste lid van artikel 22 zou geconcludeerd kunnen worden dat het
gebruik van psychotrope stoffen niet als een ernstig strafbaar feit behoeft te
worden beschouwd, hetgeen dan inhoudt dat gevangenisstraf of vrijheidsstraffen niet op gebruikers van toepassing dienen te zijn.
Eventuele behandeling van de gebruiker wordt subsidiair gesteld door de
zinsnede: '...in plaats van een veroordeling of bestraffing of naast bestraffing, moeten onderwerpen enzovoorts
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Het protocol is nog niet in werking getreden
In een conferentie van de Verenigde Naties in maart 1972 is 71 door een aantal
landen een verdrag ondertekend met als doel het Enkelvoudig Verdrag van
New York van 1961 op diverse punten te verbeteren ('...desiring to amend
the Single Convention...')
De meest opvallende voorgestelde amendementen betreffen een strenger
toezicht op de uitvoering van de bepalingen van het verdrag van New York.
Als het comité redenen heeft om aan te nemen dat de bepalingen van het verdrag niet worden nagekomen, dan heeft het comité het recht de betrokken regering voor te stellen over deze aangelegenheid overleg te openen. Eveneens
mag het de betrokken regering voorstellen dat de aangelegenheid in dat land
wordt bestudeerd.
Besluit de regering dit onderzoek te beginnen, dan mag ze het comité vragen
een of meer deskundige personen beschikbaar te stellen die bij het onderzoek
zullen assisteren. Deze persoon (of personen) zal door de betrokken regering
aan goedkeuring onderworpen dienen te worden
De regering zal aan het comité de resultaten van het onderzoek meedelen en
tevens berichten welke maatregelen zij denkt te nemen ter oplossing van de
betrokken kwestie. Is het comité van mening dat deze maatregelen onvoldoende zijn of dat er ernstige redenen zijn die een gezamehjk internationaal
handelen rechtvaardigen, dan mag het comité de aandacht van Partijen, de
Raad en de commissie op de aangelegenheid vestigen.
Het comité kan de Partijen aanbevelen voor een bepaalde periode hun in- en/
of uitvoer van verdovende middelen naar het betrokken land te staken.
Bovenstaande procedure is uitgebreider dan die welke in het huidige verdrag
van 1961 is vermeld, in die zin dat aan het comité hulp gevraagd kan worden
bij een in te stellen onderzoek. Het initiatief hiertoe moet echter van de betrokken regering uitgaan Deze voorgestelde wijziging benadert de procedure,
omschreven m het protocol van New York van 23 juni 1951, echter met dat
verschil dat bij laatstbedoeld verdrag het initiatief tot het ter beschikking
stellen van deskundigen van het Comité uitging
Opvallend is de groter geworden bevoegdheid van het comité om, indien
nodig, in nationale situaties in te grijpen. De vraag kan gesteld worden waar
de grenzen van deze in feite ongecontroleerde internationale machtsuitoefening gelegd moeten worden
Ongeveer gelijkluidend als in het Protocol van Wenen van 21 februari 1971
vermeldt het nieuwe lid b van artikel 16
'Onverminderd het bepaalde in de voorgaande sub-paragraaf, kunnen de
Partijen, indien personen die misbruik maken van drugs, zodanige strafbare
feiten hebben begaan, bepalen dat zodanige personen zich, in plaats van aan
veroordeling of bestraffing, of naast veroordeling of bestraffing moeten onderwerpen aan maatregelen van behandeling, heropvoeding, nazorg, wederaanpassing en wederopneming in de maatschappij overeenkomstig het eerste
lid van artikel 38'
Artikel 38 zal gaan luiden'
'I Partijen zullen bijzondere aandacht besteden en alle uitvoerbare maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik van verdovende middelen en
voor de vroegtijdige herkenning, behandeling, nazorg, herstel en sociale
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herintegratie van de betrokken personen en zullen voor dit doel hun inspanningen coördineren
2 Partijen zullen zoveel mogelijk de training van personeel in de behandeling,
nazorg, herstel en sociale herintegratie van drugmisbruikers bevorderen
3 Partijen zullen alle uitvoerbare maatregelen nemen om personen, wier
werk dit verlangt, bij te staan, om begrip te kweken voor de problemen van
drugmisbruik en voor de preventie hiervan en zullen eveneens zulk begrip
onder het grote publiek bevorderen als er een risico is, dat drugmisbruik
verbreid gaat worden'
Het verdrag is nog met m werking getreden
2.5 Europese ontwikkelingen
2 5 1 Bespreking drugproblematiek binnen het \ erband van
de Raad van Europa
In de vergadering van het Europese Parlement van 17 januari 1971 is een
resolutie aangenomen 'nopens de noodzaak van een communautair optreden
ter bestrijding van het gebruik van drugs' 7 2 In deze resolutie werd verontrusting uitgesproken over de toeneming van dit verschijnsel Dit gevaar wordt
daarom zo groot geacht omdat over het effect van de drugs op lange termijn
weinig bekend is
Het Parlement beschouwt het druggebruik niet als een misdrijf, 'doch veeleer
als een ziekte' en is van mening dat de illegale handel met uiterste gestreng
heid - o n d e r meer door verhoging der straffen- moet worden veroordeeld,
aangezien deze handel nog steeds 'rendabel en voorspoedig is' Gepleit
wordt voor meer internationale samenwerking op dit gebied, in de vorm van
een in te stellen commissie van ministers die bij de drugbestrijding betrokken
zijn Gezocht moet worden naar vervangingscultures in gebieden waar de produktie van grondstoffen voor de vervaardiging van verdovende middelen
plaatsvindt
De voorgestelde maatregelen die betrekking hebben op de vraag naar verdovende middelen hebben een preventief karakter, door het uitwisselen van
gegevens en voorlichting op een breed terrein voor te stellen en een curatief
aspect door het openen van consultatiebureaus voor de opvang van verslaafden
Tot slot wordt aangedrongen op toetreding door de Staten tot het Enkelvoudig
Verdrag van New York van 1961 en tot het protocol van Wenen van 21
februari 1971 inzake psychotrope stoffen laatstbedoeld protocol treedt in
werking wanneer veertig staten zich er bij aansluiten
In maart 1972 vond in Straatsburg een drugsymposium plaats 73 Aan deze
bijeenkomst werd deelgenomen door een 150-tal afgevaardigden Het resultaat was een aantal resoluties, te weten
1 de organisatie van een netwerk van informatie- en onderzoekcentra door
geheel Europa,
2 drugonderwijs op scholen en voor ouders, leraren, doktoren en maatschappelijk werkers,
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3 soepele wetten, waarbij zowel strenge straffen voor handelaren en behandeling en resocialisatie van kleinere overtreders, alsook overplaatsing naar
behandelingssettings buiten het strafrechtsysteem, mogelijk zijn en waarbij
politie en andere autoriteiten geschikte middelen worden gegeven om de
handel te bestrijden en de samenwerking met andere landen te verhogen
2 5 2 Bespreking drugproblematiek binnen EEG-verband
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Op initiatief van de Franse minister-president Pompidou vond in oktober
1972 te Rome een ministeriele drugconferentie plaats tussen zes hd-staten van
de Europese Gemeenschappen, alsmede het Verenigd Koninkrijk
Gebleken is dat de wil om tot bepaalde vormen van samenwerking te komen
aanwezig is Een tweetal declaraties werd aangenomen, welke overigens door
de Nederlandse delegatie ad referendum werd aanvaard, aangezien de resultaten van deze conferentie nog in de ministerraad besproken dienden te
worden
Aarzelingen had de Nederlandse delegatie ten aanzien van de clausule in de
preambule van de eerste declaratie dat 'de beschikbaarheid van drugs moet
worden beperkt tot legitieme behoeften in de medische en wetenschappelijke
sector' In verband met een te voeren hennepbeleid werd deze passage minder
geslaagd genoemd Desondanks heeft de regering deze clausule niet onaanvaardbaar geacht, omdat zij 'kennelijk' ontleend is aan het verdrag van New
York en bovendien omdat deze opmerking slechts in de preambule is geplaatst en met verder is uitgewerkt
De eerste declaratie omvat afspraken inzake een werkprogramma, bestemd
voor de volgende periode van het internationaal overleg De tweede declaratie geeft een voorlopige regeling te zien voor de institutionele aspecten van
deze samenwerking Er komt een vijftal technische commissies, waarvan het
voorzitterschap in handen is van
het Verenigd Koninkrijk volksgezondheid
Duitsland
opvoeding en voorlichting
Italie
rechtshandhaving
België
harmonisatie van wetgeving
Frankrijk
coördinerend comité
In februari maart 1973 hebben vergaderingen plaatsgevonden van de technische comités I ('action sanitaire') en IV ('harmonisation de la legislation')
Op een onlangs gehouden Interpol-congres werd voorgesteld om, ter verbetering van de organisatie en coördinatie van de politiesamenwerking op het
gebied van drugs, Europa in zones in te delen Voor elke zone is er een liaisonofficer Deze officers rapporteren aan de Secretaris-Generaal van Interpol
m Parijs Ze hebben evenwel geen executieve bevoegdheden en verzamelen
eigenhandig geen informatie De opzet wordt als een experiment beschouwd
2.6. Nabeschouwing
De voorafgaande verdragen laten een ontwikkeling zien die zich zowel op
juridisch, als op economisch en sociaal terrein afspeelt
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In dejaren rond 1880 kreeg het produkt opium en zijn derivaten internationale
aandacht Door de ontwikkelingen in de chemie werden de schijnwerpers
hoofdzakelijk gericht op de synthetische Produkten Betroffen de eerste internationale afspraken stoffen als opium, morfine, heroïne en cocaïne, het
huidige verdrag van 1961 vermeldt in de vier lijsten in totaal bijna honderd
Produkten welke voornamelijk synthetisch zijn
Gedwongen door de zich snel verbreidende problematiek in China en in de
Verenigde Staten, zien we de noodzaak van internationaal overleg groeien
Voor de eerste maal neemt een aantal landen in Sjanghai aan de conferentietafel plaats Het is nog een aftasten van eikaars meningen en situaties De
bijeenkomst eindigt dan ook met een aantal aanbevelingen
Het op de resultaten van de bijeenkomst in Sjanghai gebaseerde opiumverdrag van 's Gravenhage van 1912 droeg ook een sterk vrijblijvend karakter
Economische belangen prevaleren ten opzichte van de sociale inzichten Met
de afzwakking van economische prioriteiten en een toenemende humanitaire
inzet als leidraad zien we geleidelijk sterker op de voorgrond tredende controlerende maatregelen op het gebied van de fabricage en de handel in verdovende middelen Want hoewel het in de bedoeling ligt het misbruik van verdovende middelen te keren, wordt hiervoor als middel de controle op de
voortbrenging en de distributie gehanteerd
De grotere gebondenheid van de verdragspartners uit zich vooral door het
bij het verdrag van 19 februari 1925 ingevoerde certificatenstelsel Deze
ontwikkeling wordt voortgezet in het verdrag van 13 juli 1931, waarin het
beginsel van het verbod van gebruik van verdovende middelen, anders dan
voor wetenschappelijke en medische doeleinden, tot uitdrukking wordt gebracht
Het verdrag van New York van 1961, de conventie inzake psychotrope stoffen van 1971 en het aanvullend verdrag van 1972 betekenen-op dit momenteen afsluiting van de reeks internationale verdragen
Toch heeft deze ontwikkeling ook zijn negatieve zijde Er kunnen namelijk
aan de verdragspartners verplichtingen worden opgelegd, welke, gelet op de
eigen nationale situatie, niet of nog niet geïndiceerd zijn, of niet parallel lopen
met de inzichten in het doel van het strafrecht van dat moment Dit kan een
spanningsveld veroorzaken op het ogenblik dat het betrokken land daadwerkelijk met een bepaald aspect van deze problematiek wordt geconfronteerd en op grond van de vigerende verdragen maatregelen dient te treffen die,
gelet op de strafrechtelijke inzichten van dat moment en ook ten aanzien van
de verdere aanpak van het probleem, wezenlijk verschillen van de gedachten,
neergelegd in deze verdragen Het is dan ook juist, om ondanks de internationale solidariteit de verdragspartners een dusdanige vrijheid van handelen
te geven, dat een adequaat nationaal beleid mogelijk is zonder deze verdragen
als gevolg hiervan op essentiële punten hun werking te moeten ontnemen
2 6 1 De

strafoepdlmgen

In de reeks verdragen valt een toeneming van de zwaarte der strafbedreigingen te constateren Het huidige verdrag van 1961 neemt op dit punt een
soepeleren meer genuanceerd standpunt in
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Het verdrag van 1912 uit zich min of meer vrijblijvend, als gesteld wordt dat
de verdragsluitende mogendheden een onderzoek zullen doen naar de mogelijkheid om wetten en reglementen uit te vaardigen, waarbij het onwettig
bezit van ruw opium en dergelijke strafbaar wordt gesteld Het verdrag van
1925 is minder vrijblijvend door in artikel 28 voor te schrijven dat ieder der
partiien zich verbindt de overtreding van dit verdrag strafbaar te stellen met
passende straffen, eventueel daaronder begrepen de verbeurdverklaring van
de betrokken stoffen
In het verdrag van 1936 verbinden de partners zich wettelijke bepalingen uit
te vaardigen, nodig voor strenge bestraffing, met name gevangenisstraf of
andere vrijheidsstraffen bij overtreding van de bepalingen van dit verdrag
Het huidige verdrag van 1961 zegt in artikel 36 dat elke partij maatregelen
neemt teneinde ervoor zorg te dragen dat de in dit artikel genoemde handelingen, in strijd met de bepalingen van het verdrag, als strafbare feiten worden
beschouwd, indien ZIJ opzettelijk worden begaan en dat het begaan van ernstige strafbare feiten op passende wijze wordt gestraft, in het bijzonder door
gevangenisstraf of andere vrijheidsstraffen Het verdrag laat derhalve aan de
partners over, vast te stellen, welke van de in artikel 36 omschreven - o f
daarbij inbegrepen- handelingen als ernstige strafbare feiten moeten worden
beschouwd Op deze wijze biedt het huidige verdrag de mogelijkheid van een
gedifferentieerd beleid ten aanzien van de strafrechtelijke benadering van
handelingen in strijd met dit verdrag Doordat gesproken wordt over strafbare feiten' en 'ernstige strafbare feiten' is een basis in het verdrag ingebouwd
voor een soepeler of strenger beleid bij de bepaling van strafsoort en strafmaat Deze mogelijkheden kwamen in de vroegere verdragen niet tot uitdrukking
Het huidige verdrag omschrijft overigens de diverse delicten op gelijke gedetailleerde wijze als het verdrag van 1936, terwijl het verdrag van 1925 benaderd wordt wanneer in algemene bewoordingen wordt gesteld ' alsmede
elke andere handeling die naar de mening van die Partij in strijd is met de bepalingen van dit verdrag '
Het verdrag van 1936 werd niet buiten werking gesteld, want volgens enige
Staten zouden de strafbepalingen van het huidige verdrag minder streng zijn
dan die van het verdrag van 1936 Vergeli|king van de hierop betrekking
hebbende teksten bevestigt deze gedachte In de memorie van toelichting op
het verdrag van 1961 merkte de regering op, dat zij het verdrag van 1936
wenste op te zeggen, aangezien zij zich niet ten opzichte van andere partijen
aan dit verdrag gebonden wilde zien
Doordat als gevolg van het verdrag van 1936 de strafmaat van de Opiumwet
werd verhoogd, was er juridisch geen reden deze verhoogde strafmaat te
continueren toen het verdrag van 1936 in 1961 door Nederland werd opgezegd
Echter bij de opzegging werd medegedeeld ' dat naar aanleiding van het
verdrag van 1936 de wetgeving terzake ingrijpend is gewijzigd, zodat in feite
de strafbepalingen van 1936 wel binnen het Koninkrijk zullen worden gehandhaafd'
Het protocol van Wenen van 21 februari 1971, alsmede het verdrag van Geneve van 24 maart 1972 tenslotte benaderen de omschrijving van het verdrag
van 1961 door de redactie, dat ernstige strafbare feiten op passende wijze
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worden gestraft, in het bijzonder door gevangenisstraf of andere vrijheidsstraffen.
Het toenemend aantal verdragen rechtvaardigt de conclusie dat de internationale samenwerking voorlopig nog geen oplossing voor de problematiek van
de verdovende middelen heeft gebracht. Daar staat tegenover, dat talrijke
landen het belang van de bestrijding inzien en trachten via internationaal
overleg tot bepaalde resultaten te komen. Overleg dat, voor wat Nederland
betreft, begon in een tijdsfase waarin van het gebruik van verdovende middelen praktisch nog geen sprake was, maar waardoor deze problematiek op
zich7elf door deelname aan de internationale conferenties en verdragen naar
Nederland werd overgebracht
In het volgende hoofdstuk zal nagegaan worden, hoe het probleem van de
verdovende middelen in Nederlands-Indie aangepakt werd. Daar werd
Nederland immers wel met deze problematiek geconfronteerd. Tevens zien
we dan wat de consequenties van de internationale verdragen in feite voor
deze voormalige Nederlandse kolonie betekenden.
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2.6.2 Historisch

Overzicht

Internadonaal
Verdrdg van 23-1-1912
Ruw- bereid- medicinaal opium,
morphine, heroine, cocaine

Basis
voor

Art 6
onderdrukking
bereid opium

Hoofdst I I
bereid opium

Aanvulling
sujfbcpdlmgen

Hoofdst I
Hoofdst I I I
Hoofdst V

—+• ruw opium
—*• median opium, morphine, cocaine enz
—*• onderzoek strafbaarstelling

T I

I

uitwerking

verzekering
uitvoering

Verdrag van 11-2-25

Protocol van 11-2-25

Verdrag van 19-2-25

onderdrukking gebruik
bereid opium
in bet Verre Oosten

in 15 jaar geen gebruik
van opium meer

opname meer producten
krachtiger bestrijding
vergunningenstelsel
permanent centr comité

i

vervangen
door

J_

geschillenprocedure

Τ

Protocol van 1У-2-25

Aanvulling

binnen 5 jaar geen

Aanvulling

Basis
voor "

strafbepalingen
Aanvulling

smokkelhandel meer

Overeenkomst
van Bangkok 27-11-31
verbod van rookopium
voor het Verre Oosten

Verdrag van 13-7-31

Verdrag van 26-6-36

(imitaties
orgaan van toezicht

verzwaring
strafbepalingen

Aanvulling
strafbepalingen

Aanvulling

Aanvullend verdrag
van maart 1972

Protocol van 23-6-53

Protocol van 19-11-48

Protocol van 1 1-12-46

bij opium
staatsmonopolie

meer synthetische
middelen

overdracht functies van
volkenbond aan V N

Verdrag New York
van 30-3-61

Aanvulling

Verdrag van Wenen
van 21-2-71

vervanging
oude verdragen

betr psychotogene
stoffen

Nationaal

Overeenkomst
van 4-10-19

70

Opiumwet
van 18-5-2H

De dubbclomlijndc verdrugen gelden nu
of treden nog m werking
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Hoofdstuk 3 - Overzicht van de NederlandsIndische ervaringen met het opiumgebruik

3.1 Inleiding
De bedoeling van de in het vorige hoofdstuk besproken verdragen was om
internationaal, maar ook nationaal maatregelen te treffen, welke voortvloeiden uit de acceptatie van deze verdragen
Voor wat Nederland betreft welen we dat de problematiek van de verdovende
middelen zich eerst rond dejaren zestig manifesteerde Het is echter interessant na te gaan op welke wijze de overheid getracht heeft in NederlandsIndie het probleem van de verdovende middelen en vooral het opiumprobleem op te lossen en of de diverse verdragen hierop invloed hebben uitgeoefend Bovendien is een bestudering van de Nederlands Indische periode
van belang omdat in de diverse internationale conferenties met name het
systeem van de Opium-Regie als voorbeeld ter navolging door de andere
landen werd aangeprezen
Tot slot komen we tot de constatering, dat in Nederlands-Indie verschillende
ordonnanties gehanteerd werden die dermate gedetailleerd van inhoud waren,
dat zij als voorbeeld zouden kunnen dienen voor het Nederlandse beleid in
deze
3.2 Het eerste opiumgebruik in Nederlands-Indie
Wanneer Nederlands-Indie voor het eerst met het opium kennismaakte, is
niet exact vast te stellen Mohammedanen uit Voor-Indie en emigrerende
Chinezen op strooptocht in de Archipel in de veertiende en vijftiende eeuw
zouden het opiumroken naar Indie hebben gebracht In de encyclopedie van
Nederlands-Indie wordt opgemerkt dat het opium als genotmiddel later in
gebruik schijnt te zijn gekomen dan als geneesmiddel Vermoedelijk zou het
middel door Arabieren naar het Oosten overgebracht zijn, naarmate de Islam
zich verspreidde, verbreidde zich ook het opium ' Beijerman2 vermeldt dat
reeds in de vijfde eeuw handelsbetrekkingen tussen China en Indie bestonden
Dat de gebruikswijze van het opium in Indie (roken) overeenkomt met die
der Chinezen, zou een aanwijzing kunnen zijn dat het gebruik toen al is begonnen Volgens Zegers 3 zou het gebruik rond het jaar 1600 miniem zijn geweest, aangezien uit de dagregisters van Batavia niet blijkt dat omstreeks die
tijd opium op wettige wijze werd ingevoerd Een onderzoek ten deze bevestigt deze mening 4 Omstreeks deze periode vermeldden diverse reisverhalen
het gebruik van opium in Oost-Indie De beschrijving van de vierde reis van
de Engelse Maatschappij naar Oost-Indie in 1608 zegt hierover 'Hier (te
Sinde) is ook overvloed van opium, die tot Bantam en in die gewesten zeer
goede waar is' 5
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In artikelen en instruttien tol dienst op de schepen , vermoedelijk van 1602,
staat in artikel 42 Een ieder sij gewaarschuwd, niet te eten van de coecken
en andere vruchten, die de menschen uitsinnig maken En of iemand daarvan
ate, die sal men terstond met de voeten in 't koud water stellen, want dat die
remedie is' Verondersteld wordt dat met coecken opiumkoeken werden be
doeld 6
De sultan van Bantam, Kei Aria, die in het begin der zeventiende eeuw re
geerde, 'wilde alle amphioensuygers t'eenemaele uijt sijn lant uytroeyen'
Een Javaan die opium verkocht had, liet hij beide handen afkappen en naar de
Lampong verbannen 7
Andere schrijvers echter laten het gebruik van opium onvermeld Jan Huijgen
van Linschoten (1583) bijvoorbeeld en ook Cornells de Houtman, Nederlands
zeevaarder, onder wiens gezag de eerste vaart naar Oost Indie plaatsvond,
spraken niet over opium 8
J С Baud 9 is de mening toegedaan dat op de Specerij-eilanden omstreeks
1600 opium werd gebruikt Minder zekerheid hieromtrent bestaat ten aanzien
van Bantam en andere Javaanse zeehavens, Atjeh en de peperhavens van de
Archipel
In ieder geval was bij de komst van de Nederlanders in Indie het opiumge
bruik reeds in bescheiden mate aanwezig
3.3 De Verenigde Oost-Indische Compagnie en het opium
3 3 1 Ree htstreekse handel door de VOC
Het gedrag van de Nederlandse kolonisators jegens het gebruik van opium in
Indie is nogal wisselvallig geweest Ten tijde van de VOC werd getracht zo
veel mogelijk gewin uit dit produkt te halen via een zo hoog mogelijke omzet
Later probeerde men dit streven te handhaven zonder uitbreiding van de om
zet Tenslotte werden meerdere systemen aangewend om het misbruik tegen
te gaan, een streven dat echter vaak doorkruist werd door economische mo
tieven
Wiselius 1 0 zegt hierover 'Zonder als apologeet voor opium op te treden,
moeten wij met den tijdgeest, die uitbreiding van dtt consumptie-artikel in al
de vijf werelddelen voorstaat, vrede sluiten In deze tegen den stroom op te
roeien, zou niet alleen niet tot het gewenschte resultaat leiden, doch wel financieele verliezen ten gevolge hebben ' En 'Practischer is het, wanneerde Staat
uit een dergelijke toenemende liefhebberij zoveel mogelijk voordeel tracht te
trekken '
In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht Ze verkreeg
van de Staten-Generaal het uitsluitend recht op de handel op Oost-Indie
Dit recht werd regelmatig verlengd De Compagnie handelde in die tijd in ge
ringe mate in opium In 1613 meldde Gouverneur-Generaal Both, dat in de
Molukken jaarlijks tweehonderd pond amfioen (opium) werd verkocht Door
dat het opium een handelsartikel van de Compagnie werd, steeg de invoer op
Java, vooral door de verkrijging van het handelsmonopohe van invoer in het
rijk Mataram m 1675, het Sultanaat Chenbon in 1678 en naderhand voor
Bantam "
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Reeds in 1612 verbood Gouverneur-Generaal Both iedere vorm van particuliere handel. Een plakkaat van 1678 verbood de verkoop van amfïoen binnen
de stad Batavia, met uitzondering van hetgeen uit de voorraad der Compagnie
werd afgenomen. Renovaties van 1680 en 1683 dreigden met zware straffen:
'Wie bevonden sal werden sich in den particulieren amphioen vergrepen te
hebben, 't sy dan hier ofte in Bengale ofte oock wel elders, waer 't wesen
mochte, 't sy te lande off in de scheepen, tegens deselve te sullen geprocedeert werden op d'allerstrengste wyse aan den lyve, tot bannissement incluys,
boven datte, buyten alle figuere van proces, niet alleen sullen verbeuren van
deselve, maer oock gepriveert ende gedeporteert te werden van haere qualiteyt ende bedieninge, sonder eenige conniventie...'. Tenslotte werd met de
doodstraf gedreigd.
De Compagnie voerde nu in het groot opium te Batavia in. Het produkt werd
aan de meestbiedende per pak (later per kist) verkocht. 12 De kopers ontvingen
licenties tot invoer in een der Mataramse zeehavens of tot uitvoer naar de andere eilanden van de Archipel. In de havens van Oostelijk Java werd het opium
onderworpen aan een inkomend recht, bij vervoer naar het binnenland aan de
belasting der tolpoorten. De omzet steeg. In 1640 bedroeg deze slechts 187
pond, in 1670 reeds 67.444 pond. Desondanks hadden de 'heren Zeventienen'
klachten over de toenemende smokkelhandel. De bewindvoerders der compagnie spraken van 'de enorme vuyligheden der lorredraayers (sluikers), die
dreigden de Compagnie de beenen onder het lyff wech te slaen'. In een brief
aan de bewindhebbers van 27 augustus 1692 stond onder meer: 'Door swaere
pijnen sullen sijlieden - de smokkelaars -daarvan moeten worden afgeschrikt.'
De werkelijke omvang van het gebruik in deze periode is vanwege de smokkelhandel onzeker. 13
In 1743 stelde Gouverneur-Generaal Van Imhoff vrijheid van handel voor.
De bedoeling was om de sluikhandel te verminderen. Dit plan werd niet
gerealiseerd. Aangezien door de smokkelhandel de verwachte financiële
resultaten uitbleven 14 werd de amfioensociëteit opgericht.
3.3.2. De

amfioensociëteit

Het plan van Van Imhoff tot oprichting van een particuliere associatie voor de
handel in opium werd wel gerealiseerd. De Compagnie zou de alleenhandel
afstaan aan deze associatie.
De handelingen van de Compagnie zouden uitsluitend bestaan uit het inkopen
van opium in Bengalen en het transport hiervan naar Batavia. De sociëteit zou
garant staan voor een jaarlijkse omzet van twaalfhonderd kisten opium, tegen
vaste prijs aan haar te leveren. In 1745 werd de 'Societeijt tot den handel in
Amphioen' opgericht. Het aandelenkapitaal bestond uit driehonderd aandelen
van 2000 rijksdaalders elk. ('De Societeyt sal bestaan uyt 300 actiën van 2000
rds. ieder, tot welkers subcriptie het boek sal werden g'opent met den eersten
October 1745 en na verloop van een maand gesloten'. Deelhebbers waren
voor het merendeel ambtenaren, die het recht van verkoop in het klein verkregen.
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De sociëteit kreeg een uitsluitend octrooi voor tien jaren. ('Dit octrooy sal
stand grypen voor den tijd van tien agter een volgende jaren, beginnende met
primo September 1745 en eyndigende met ultimo Augustus Ao. 1755'.15)
Tot 1792 is dit octrooi door de bewindhebbers verlengd. Doordat geen verdere verlenging plaats vond, hield de sociëteit rechtens op te bestaan. Het
doel van de oprichting van de sociëteit, te weten het onderdrukken van de
smokkelhandel en het verschaffen van financiële voordelen aan de Compagnie door een jaarlijkse omzet van twaalfhonderd kisten, was niet bereikt,
aangezien het aantal niet-aandeelhouders groot genoeg was om de smokkelhandel voort te zetten, terwijl bovendien de meeste aandelen in handen waren
van gerepatrieerden en van in Nederland wonende erfgenamen. Daar kwam
bij, dat de smokkelhandel weer lucratief werd door de stijging van de opiumprijs. De Compagnie eiste na verloop van tijd een winst van vijfhonderd à zeshonderd gulden per kist, een bedrag dat aan de kopers moest worden doorberekend.
Bij resolutie van 4 juni 1776 werd zelfs bepaald dat de amfïoensociëteit
naast de vastgestelde prijs ook de helft van de behaalde winst aan de Compagnie moest afstaan. In 1794 werd de amfïoensociëteit opgeheven.
3.3.3 De

amftoen-directie

Het beheer van het monopolie dat thans weer geheel aan de Compagnie
kwam, werd nu opgedragen aan de Amfioen-Directie. In de instructie voor
de Amfioen-Directie van de Nederlands-Oost-Indische Compagnie van 1794
stond: 'De handel in amfioen privativelyk aan de Compagnie gereserveert
zynde, zal de directie daar van voortaan alleen ten haaren behoeven geschieden, met uitsluiting van alle anderen en dus ook met intrekking van de tot
nu toe in stand geweest zynde Amfioen-Societeit. De directeur der AmfioenDirectie sal altoos een lid der hoge regeering moeten zyn en borge moeten
stellen voor twintig-duizend ryksdaalders'. 16
De Directie stelde pachters aan die het uitsluitend recht hadden tot verkoop
van opium, die zij voor 1500, later voor 1700 piasters (1 piaster = / 2 , 5 0 ) per
kist van de Compagnie moesten nemen.
Aangezien de directie vrijwel niets tegen de smokkelhandel kon of wilde
doen, werd dit systeem reeds in 1808 door Gouverneur-Generaal H. W.
Daendels afgeschaft.
3.4 Het pachtstelsel
Daendels voerde de verpachting in van het recht om opium te bereiden en in
daartoe aangewezen verkoopplaatsen in het klein te verkopen. Sindsdien
werd alle handel in opium een staatsmonopolie.
Was sinds 1677 het streven gericht geweest op sterke uitbreiding van het
opiumgebruik, vanaf de invoering van het pachtstelsel was het beleid van de
regering, uit de opiumpacht zoveel mogelijk profijt te trekken bij een zo gering mogelijke omzet. Men trachtte de omzet zo klein te houden, omdat
geleidelijk aan het besef terrein won dat, zoals Dirk van Hogendorp het in
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1799 noemde, de Opiumhandel een der nadeligste en schadelijkste zaken was,
die het bestuur van Oost-Indië onteerden. Had men voor die tijd het produkt
alleen uit handelsoogpunt beschouwd en getracht met tegengaan van de smokkelhandel daaruit de grootst mogelijke winsten te trekken, nu werd op de
voorgrond gesteld de leus dat het gebruik uit een oogpunt van zedelijkheid
moest worden beperkt.
3.4.1 Het

Tiban-Siramstelsel

De tijdens het pachtstelsel toegepaste systemen kunnen worden beschreven
als het 'tiban-siram-stelsel' en het stelsel der maximale en ongelimiteerde
verstrekkingen. Tiban was de hoeveelheid opium die men verplicht was tegen
een vastgestelde prijs van het Gouvernement af te nemen (de vaste verstrekking). Siram was de hoeveelheid die de pachter, zo hij dit wenste, als surplus
kon kopen. Dit stelsel is in de pachtperiode met diverse variaties toegepast.
Er waren periodes dat alleen tiban werd verstrekt. Een andere maal gold een
afname van tiban en een onbeperkte siramverstrekking. Dan weer werd de
hoeveelheid siram beperkt tot bijvoorbeeld een vijfde deel van de hoeveelheid tiban.
Het pachtsysteem werkte als volgt. Java en Madoera werden in pachtdistricten ingedeeld. Het recht om in door het Gouvernement aangewezen verkoopplaatsen bereid opium te slijten, werd voor een bepaalde periode toegewezen aan degene, die bij opbod de hoogste som voor dat recht bood. De pachter moest het opium voor een bepaalde prijs van het Gouvernement afnemen.
Er waren periodes tijdens het pachtstelsel dat geen pachtschat werd betaald.
In 1834 bijvoorbeeld werd de pacht gegund aan degene, die op zich nam de
grootste hoeveelheid tiban af te nemen tegen de prijs van ƒ 10.000,- per kist,
zonder betaling van een pachtschat.
De moeilijkheid bij de toepassing van het 'tiban-siram-stelsel' was dat de behoefte aan opium niet vaststond. Als de overheid te weinig opium verstrekte,
werd het tekort opgevuld door de smokkelhandel. Verstrekte de overheid te
veel, dan gaf dat aanleiding tot stijging van het verbruik.
Zo zien we tijdens de pachtperiode een afwisseling van maximum- en ongelimiteerde verstrekkingen. Was de regering van mening dat het officieel bekende gebruik van opium te hoog was, dan werd het stelsel van maximumverstrekkingen ingevoerd. Als gevolg hiervan steeg de smokkelhandel. Om
deze tegen te gaan volgde dan weer het stelsel van ongelimiteerde verstrekkingen, totdat het opiumgebruik volgens het Gouvernement weer te veel gestegen was. 17 Deze politiek van opiumverstrekking, alsmede het uitbreiden
en inkrimpen van verboden kringen - d i t waren landstreken binnen welker
grenzen geen opium ingevoerd of gebruikt mocht w o r d e n - en de vermeerdering en vermindering van het aantal kitten 18 waren kenmerkend voor de periode van het pachtstelsel.
De Roo 19 stelde dat de smokkelhandel geen gevolg was van het pachtstelsel,
maar van het monopoliestelsel. Een monopoliepositie ten aanzien van een
bepaald produkt, gecombineerd met een voor de consument hoge prijs,
moet onvermijdelijk leiden tot opkomst van de smokkelhandel. We zien
tijdens het pachtstelsel dan ook regelmatig een daling van de koopprijs
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voor opium om de sluikhandel te weren. Daar komt bij dat de bestrijding
van de smokkelhandel onvoldoende aandacht kreeg. De grootste smokkelaars in deze periode waren onder de pachters zelf te vinden. Dit scheen een
logisch gevolg te zijn van de stijging der pachtsommen, aangezien de prijs
die de pachters voor het opium aan het Gouvernement moesten betalen
hoger was dan de opbrengst voor hetzelfde opium. Mede door het aantal niet
officieel erkende kitten steeg de omzet.
3.4.2 Het

Patoengan-stelsel

Het 'Patoengan-stelsel' ontstond. Dit hield in het voor gezamenlijke rekening
kopen en geleidelijk verbruiken van een zekere hoeveelheid opium. Daardoor
ontstonden veel besloten kitten, de zogenaamde 'Patoengan-huizen'. Deze
ontwikkeling werd toegestaan onder één voorwaarde: alleen zij, voor wier
rekening het opium bij de pachter gekocht was, mochten zich in het Patoengan-huis van opium voorzien. In een dergelijke kit mocht nimmer meer dan
één thail opium tegelijk in voorraad zijn. Dit systeem werd veel toegepast
door arbeiders, die een tussenpersoon naar de pachter stuurden en het verkregen opium op een bepaalde plaats in de nabijheid van de fabriek gebruikten. De overheid liet deze ontwikkeling toe, omdat ze bang was dat men zich
door afschaffing van dit stelsel van gesmokkeld opium zou voorzien.
Bovendien was het stelsel niet in strijd met het Reglement van 1874, waarvan
artikel 5 luidde: 'Met onwettige verkoopplaatsen worden gelijkgesteld alle
plaatsen, waar, buiten machtiging van het hoofd van het gewestelijk bestuur,
aan het algemeen gelegenheid wordt gegeven om meegebracht opium te verbruiken.' Had de resident derhalve een machtiging afgegeven, dan was aan de
wettelijke bepalingen voldaan.
Ingevolge hetzelfde artikel konden speciale vergunningen uitgereikt worden,
om op plaatsen buiten de kitten gelegenheid te geven tot het gebruik van
opium. Uit het koloniaal verslag van 1886 bleek dat deze vergunningen
praktisch niet werden verstrekt. 'Er zijn', aldus het verslag, 'immers nagenoeg
overal geheime kitten met medeweten van het bestuur.' Het pachtstelsel werd
wel eens omschreven als een Opium-Regie, een staatsmonopolie met de pachter als zetbaas van de regering. De Roo stelde voor het monopoliestelsel afte
schaffen, de invoer van opium op Java geheel vrij te laten en geen hinderpalen
aan de verkoop te stellen, waardoor de smokkelhandel zou verdwijnen.
In een voordracht schetste dr. H. J. A. M. Schaepman het pachtstelsel als
volgt: 'Men heeft in dat gebruik eene bron van inkomsten willen vinden; men
heeft een middel gevonden om uit den verkoop geld te trekken en door verpachting uit den verkoop in het klein eene bron van inkomsten voor de schatkist willen scheppen. 20
Duidelijk is, dat het pachtstelsel niet gebracht heeft wat ervan werd verwacht.
De oorzaak lag in het hanteren van een 'dubbele moraal', namelijk het verminderen van het opiumgebruik enerzijds teneinde verslaving tegen te gaan en het
opvoeren van de staatsinkomsten anderzijds. Voeg daarbij de enorme smokkelhandel, mede gestimuleerd door de pachters zelf, en het falen van dit
stelsel wordt verklaarbaar. 21
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3.5 De Opium-Regie
Reeds m 1865 stelde een der hoofden van het gewestelijk bestuur voor op
Java de pacht af te schaffen en de verkoop van opium door ambtenaren te
laten plaatsvinden
De Directeur der Middelen en Domeinen stelde een proef voor, door het
beheer van het opiummonopolie direct voor 's lands rekening te laten nemen
Het voorstel werd door de Raad van Indie verworpen. De in 1890 opgerichte
anti-opiumbond en zijn oprichter jhr mr W Elout van Soeterwoude en ook
22
N J Struyck wezen op de gebreken van het pachtstelsel Een lid van de
Raad van Indie, W Ρ Groeneveldt, kreeg opdracht in Indo-China de wer
23
king van de opiumregie te bestuderen In een rapport, als bijlage gevoegd bij
de Indische begroting van 1892, werd aangedrongen op invoering van dit
stelsel
Een krachtige tegenstander van het voorgestelde systeem was dr L W de
24
Roo Niettemin werden op 31 oktober 1893 door de toenmalige minister van
Kolomen, mr W К baron van Dedem, voorstellen gedaan om tot een proef
neming met gouvernementsexploitatie te komen
25
Op 1 september 1894 vond deze eerste proefneming in Madoera plaats In
Meester Cornells bij Batavia werd een fabriek ingericht voor de voorlopige
bereiding en verpakking van opium Het ruwe opium werd, aangezien de pa
paver-cultuur m Nederlands-Indie verboden was, vanuit Brits-Indie geïmporteerd In 1904 werd de regie op Java en Madoera ingevoerd, in 1920 was zij
in geheel Indie een feit
De bedoeling van het stelsel van de Opium-Regie was, om via verkoop van
opium door de overheid een geleidelijke vermindering van het opiumgebruik
in Indie door te voeren Verschillende schrijvers echter achtten het staatsmonopolie een wettelijke sanctionering van het opiumgebruik Anderen verdedigden het systeem, maar drongen aan op een krachtiger bestrijding van het
gebruik Een algeheel verbod van het gebruik werd met zinvol geacht want,
zo merkte De Kat Angelino op, 'een volkseuvel laat zich niet door papieren
maatregelen afschaffen, vooral niet in een maatschappij, welke vrijwel niets
gevoelt voor sociale volksactie en die bovendien nog te onverschillig staat
tegenover dergelijke misbruiken' 26
De middelen van de regie waren
1 uitschakeling van tussenpersonen, de verkoop vond plaats door rijksambtenaren met een vaste bezoldiging,
2 prohibitieve prijzen voor het regie-opium,
3 opiumverboden in bepaalde streken,
4 persoonlijke licenties voor de kopers in 'open' streken,
5 verpakking in tubes, om knoeienjen met inhoud en verpakking gemakkelijk
te kunnen vaststellen,
6 het aanbrengen van een geheim kenmerk m het bereid opium,
7 het opstellen van bepalingen betreffende verkoop en gebruik m streken
waar licenties niet werden vereist (iedere inlander of Chinees - g e e n Europeaan - kon in een verkoopplaats van de Regie een hoeveelheid opium verkrijgen tot een maximum van 25 mata, zijn naam werd ingeschreven in een
register)
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Tijdens de Opium-Regie was Nederlands-Indie verdeeld in 'open kringen',
'gemengde kringen', 'licentieknngen' en 'gesloten kringen'
In een gesloten kring was het een ieder verboden regie-opium te gebruiken In
een licentieknng was alleen gebruik toegestaan krachtens een gebruikslicentie (schriftelijke vergunning op naam, vaak met een aangegeven maxi
mum) In een gemengde kring was alleen gebruik van opium toegestaan aan
bepaalde personen, een bepaalde groep, of bepaalde groepen van de bevol
king Overigens was de gebruikshcentie in deze kringen voorgeschreven voor
hen voor wie het gebruik niet was vrijgegeven, voor Europeanen en voor
degenen die opium vrij mochten gebruiken, maar die meer zouden willen
bezitten dan de hoeveelheden, welke voor de betrokken kring waren vastge
steld In een open kring was gebruik aan een ieder toegestaan, behoudens het
verbod voor degenen die jonger waren dan 18 jaar Het licentiegebruik was
overeenkomstig het gestelde voor de gemengde kringen
Er waren legale opiumkitten, door de Regie verpacht Het opium bracht men
mee De verdiensten van de pachter zaten m de as, die m de pijp achterbleef
De Regie betaalde aan de pachter een prijs voor de as, welke die van het ruwe
opium te boven ging Daarom was het niet aantrekkelijk voor de pachter om
zelf ruw opium te kopen Buiten de pachter van de staatskit mocht niemand
meer dan twee pijpen bezitten
3 5 1 Omvanfi ι an het opiumgebruik
Een goed overzicht van de omvang van het opiumgebruik kan afgelezen wor
den uit onderstaand overzicht van de omzet en de bruto-opbrengst van de
Regie van 1914 tot en met 1932 "
opJa\ a en Madoeru
jaar

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
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in de Вшіепцен esU η

m Nederlands

Indie

debiel
(in ікаііч)

brino
opbrengst
(m guldens)

debiet
(in Iliads)

hmlo
opbreng si
(m guldens)

ί/ί biel
bruto
(in lluiils) opbreng st
(in guldens)

917 494
859 174
946 334
1009 704
984 487
976 823
1 162 433
996611
813 923
670 743
626 977
611657
561 675
614 279
655 393
615 330
527 006
418 050
293 152

18 774 780
17551719
19 402 680
20 762 260
20 294 693
21 559 756
28 988 958
29 898 336
24 417 697
20 122 302
18 809 322
18 349 697
16850 257
18 428 363
19 661785
18 459 891
15810 174
12 541 507
8 794 565

1642 338
1471247
1423 484
1428 731
1351789
1 399 198
1 445 407
I 198 118
881 678
716 146
677 208
756418
868002
916891
945 574
908 133
749 640
509 090
339680

16 213 088
15 038 221
15 942 480
17 442 S61
18 455 492
20 927 381
24 601640
23 366 425
19 767 892
17 443 447
16 486 709
18 270805
20 847 556
22 151688
23 164 541
22 478 396
18 738 454
12 770 322
8 552 998

2 559 832
2 330 422
2 369 818
2 438 435
2 336 276
2 376 021
2 607 840
2 194 729
1 695 602
1 386 889
1 304 185
1368 074
I 429 678
I 531 170
1600 967
1 523 463
1 276 646
927 140
632 832

34 987 868
32 589 941
35 345 161
38 204 820
38 750 185
42 487 137
53 590 598
53 264 762
44 185 589
37 565 749
35 2 % 031
36 620 501
37 697 813
40 580052
42 826 326
40 938 286
34 548 627
25 311829
17 347 563

De hoogste omzet werd bereikt in 1920, terwijl vanaf dat jaar een daling in
zette tot 1924. Na een geleidelijke stijging tot 1928 zien we wederom een ver
minderde afzet tot 1932. In de hierna volgende grafiek komen deze schomme
lingen duidelijk tot uitdrukking.
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[η de paragraaf over de economische invloeden wordt op deze cijfers terug
gekomen. Uit dezelfde verslagen lezen we dat het aantal opiumgebruikers
schommelde tussen de 150.000 en 180.000. Als-voorbeeld moge het onder
staande dienen:

1925
1926
1927

Europeonen

Inlanders

9
8
7

91.635
85.864
92.873

Vreemde
oosterlingen
62.056
64.923
83.242

Totaal

153.700
150.795
176.122

Hieruit blijkt dat de Chinezen (vreemde oosterlingen) relatief meer opium
gebruiken dan de inlanders. Deze cijfers dienen geplaatst te worden tegen de
achtergrond van een inwoneraantal van ongeveer 60.000.000.
3.5.2 Bestrijding van het opiumgebruik
De eerste jaren bepaalde de Regie zich tot het voorzien in de behoefte aan
opium. Geleidelijk volgde bestrijding van het opiumgebruik. Dit tempo lag
niet te hoog, om de gebruiker niet aan de sluikhandel te laten wennen.
De regering belette dat personen die nog niet geschoven hadden met het ge
bruik zouden beginnen. Degene die als verslaafde aan opium bekend stond
werd onder beperkende voorwaarden vergunning verleend om op wettige
wijze regie-opium te gebruiken.
In 1908 begon de daadwerkelijke bestrijding van het opiumgebruik. De mid
delen die hierbij toegepast werden, moeten mede gezien worden tegen de ach
tergrond van de internationale verdragen, welke in die tijd tot stand kwamen.
Een reeks bepalingen volgde, niet alleen ter bestrijding van het gebruik
van opium, maar ook van andere verdovende middelen (zoals morfine, morfmepreparaten en -derivaten, cocaïne en ancaïne). Invoer van deze stoffen
werd alleen toegestaan voor geneeskundige doeleinden. Een volgende beperkende maatregel was de geleidelijke prijsverhoging zonder echter de smokkelhandel te prikkelen. Er kwam verscherping van het toezicht op de kitten. Het
aantal vergunningen werd tot het hoogst noodzakelijke beperkt. Alleen personen, gerechtigd tot het bezit van opium, mochten het door hen meegebrachte opium consumeren.
Bij de invoering van de Regie waren er 927 kitten. In 1930 bedroeg dit aantal
49. Het aantal verboden kringen werd uitgebreid. Het betrof meestal geen
absoluut verbod, maar het gebruik werd beperkt door een licentiestelsel. Een
licentie werd verleend indien de betrokkene reeds aan het schuiven gewend
was en geruime tijd ter plaatse was gevestigd. Zo kwamen er geen nieuwe
schuivers en de betrokken streek werd op de duur opiumvrij.
Op 1 augustus 1923 werd het opiumgebruik op Java, Madoera en een groot
deel van de buitenbezittingen, anders dan krachtens gebruikerslicentie, verboden, Van 1920 tot 1925 gaf het bekende gebruik een teruggang te zien van
50%. De hoofdoorzaken moeten echter gezocht worden in de heersende
malaise en de toenemende smokkelhandel.
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3 5 3 Mautregelen ter beitnjdiiifi van de smokkelhandel
De dalende afname van het overheidsopium en de stijging van de omzet via
de smokkelhandel werd verontrustend Tussen dejaren 1916 en 1926 daalde
de verkoop van het regie-opium met bijna 50% Volgens de dienst der OpiumRegie werd gemiddeld 1% van het smokkelopium m beslaggenomen, de rest
was ongeveer evenveel als de hoeveelheid verkochte regie-opium
Van Wettum wees op deze ongunstige situatie in een vergadering van de
Volkenbond in 1926 2e De hoofdoorzaken waren zijns inziens de grote hoeveelheden beschikbare Chinese opium en het feit dat de beperkende bepalingen inzake het wettig gebruik te ver doorgevoerd waren
Daarom werden m 1926 een drietal maatregelen afgekondigd in de verwachting dat deze het gewenste effect zouden bieden Deze maatregelen waren
1 het stelsel van vergunningen en rantsoenering in die streken, waar toepassing onmogelijk was zonder stijging van de smokkelhandel, werd tijdelijk
buiten werking gesteld (onder meer op Java),
2 voor de bestrijding van de smokkelhandel werd meer geld ter beschikking
gesteld (enige motorboten werden aangeschaft),
3 de prijs van het opium werd verlaagd
In 1926 werd ten behoeve van de rechtstreekse bestrijding de 'Centrale
Dienst der Opiumrecherche' bij het hoofdkantoor der Opium Regie opgericht
Het hoofd van de dienst der Opium-Regie werd voorzitter Hierop werd nogal
veel kritiek geuit vanwege onverenigbaarheid der functies
3 5 4 Behandeling \ an aan opium

\erslaafden

Gelet op de bedoelingen van de invoering van de Opium-Regie lag het voor
de hand dat ook -juridisch - aan de behandeling van de aan opium verslaafden aandacht besteed zou worden
Op 7 mei 1930 kwam de 'subsidieregeling voor opiofagen' tot s t a n d 2 ' De
subsidie was bestemd voor 'zelfstandige gemeenschappen en andere rechtspersonen, die de verpleging van opiofagen ter genezing van de opiumzucht
als eene bijzondere taak op zich nemen'
De volgende tegemoetkomingen waren mogelijk
1 kosteloze verstrekking van de voor de onthoudingskuren benodigde geneesmiddelen,
2 volledige vergoeding van de kosten voor de bouw, met inbegrip van de
terreinkosten en de inrichtingskosten,
3 volledige vergoeding van het tekort der beheersuitkomsten van de exploitatie voor zover was aangetoond dat het beheer deugdelijk en zinnig was
geweest
Voorwaarden voor genoemde tegemoetkomingen waren onder meer
1 de betrokken rechtspersoon mocht niet het behalen van winst als oogmerk
hebben,
2 een geneeskundige moest de leiding hebben over een dergelijke inrichting,
3 de opgenomen opiumschuivers moesten behoorlijk worden behandeld, ver84

pleegd en verzorgd. Dit was ter beoordeling van het hoofd van de Dienst der
Volksgezondheid, die overigens belast was met de uitvoering van deze regeling.
De verpleging van verslaafden werd voor 50% verricht door het zendingshospitaal 'Emmanuel' te Bandoeng. De overige verpleegden waren verspreid
over een aantal particuliere ziekenhuizen Poliklinisch werden gemiddeld 500
patiënten per maand behandeld.
Onderstaand overzicht uit een bepaalde periode geeft een idee over de aantallen verslaafden, alsmede over het effect van de medische behandeling.
Behandelde
jaar

1932
1933
1934
1935
1936

Europeanen

9
9
10
1
6

nanoticomanen
inlan- aard der
nezen ders versla vmg
opimorum
fine
C/ii-

1847 647
1479 310
1434 242
1054 184
900
81

2434
1681
1540
1059
806

80
117
146
180
181

reeds
eerder
kuur ondergaan
252
311
277
239
201

behande-

als gene-

ling ontij- zen ont-

dig onder- slagen
broken
177
171
239
154
119

2179
1486
1402
1020
792

In 1930 onstond de idee om de opiofagen zelf een gedeelte van de verpleegkosten te laten betalen. Als motivering hiervoor werd opgegeven dat de patienten tijdens de verpleegpenode geen uitgaven voor het aanschaffen van
opium hadden, terwijl ze bovendien, door hun bijdrage, te kennen gaven van
goede wil te zijn om bij hun verslavingsmoeilijkheden geholpen te worden.
De Bataviasche Anti-Opium-vereemging, de Nederlands-Indische GrootLoge der Internationale Orde van Goede Tempelieren alsmede de Nederlands-Indische Opium-vereemging beijverden zich om het gebruik van opium
tegen te gaan. Voor dit doel werden zij ten dele door de overheid gesubsidieerd.
3.5.5 De internationale verdragen en de Opium-Regie
Gedurende de tijd van het regiestelsel zijn een vijftal internationale verdragen
tot stand gekomen Deze verdragen hebben praktisch geen invloed uitgeoefend op de Nederlands-Indische situatie
Het verdrag van 's-Gravenhage van 1912 schreef een reglementering voor, betrekking hebbende op de in- en uitvoer en de controle op de voortbrenging
en het in omloop brengen van ruw opium. In het tweede hoofdstuk werd aangedrongen op onderdrukking van de vervaardiging, de handel en het gebruik
van bereid opium. Het verdrag betekende in feite een sanctionering van het
regiestelsel.
In de Vnemorie van toelichting 30 werd opgemerkt- 'Voor wat NederlandsIndie betreft, zijn intusschen geenerlei wettelijke maatregelen meer ver85

eischt als gevolg van de inwerkingtreding van het verdrag, vermits de vigeerende wetgeving daar te lande zich reeds geheel aansluit aan de in het verdrag
aangenomen beginselen.'
De commissie van rapporteurs (Van Deventer - Nierstrasz - Jansen - Kleerekoper en Boissevain) stelde dat in Nederlands-fndië geenszins al het mogelijke was gedaan om tot inperking van het opiummisbruik te komen. 31 Naar
aanleiding van dit verslag merkte de minister van Koloniën, Th. B. Pleijte,
op dat de opiumpolitiek in Nederlands-Indië reeds jaren was gericht op bestrijding van het verbruik binnen de grenzen van het bereikbare. 32
Ook het verdrag van Genève van 11 februati 1925 gaf geen aanleiding tot wijziging van de in Nederlands-Indie geldende voorschriften. In de memorie
van toelichting 33 werd hierover gezegd: 'Aangezien de regelen, welke te
dien aanzien in de overeenkomst worden gesteld, overeenkomen met de thans
in Nederlands-Indië bestaande regelen, behoeft de overeenkomst geen aanleiding te zijn tot wijziging van de thans in Nederlands-Indië geldende voorschriften.'
Een van de essentialia van deze overeenkomst was dat het gebruik van bereid
opium via een staatsmonopolie gerealiseerd diende te worden. Dit was een
voor Nederlands-Indië overbodig uitgangspunt.
Het verdrag van Genève van 19 februari 1925, dat een strenger toezicht beoogde, werd via het in Nederlands-Indië toegepaste licentiestelsel voldoende
nageleefd.
In het voorlopig verslag 34 (Van Boetzelaer van Dubbeldam, Hermans, Wintermans. Ketelaar en Veraart) werd tot uitdrukking gebracht dat het prestige
van Nederland op de eerste opiumconferentie zeker niet was verhoogd. Er
werd aan toegevoegd dat dit prestige door het beleid van de NederlandsIndische regering nog verder gedeukt zou worden.
In de memorie van antwoord 35 werd gerepliceerd dat het Nederlands-Indië
tot eer kon strekken dat zijn standpunt inzake de bestrijding van het gebruik
van bereid opium algemene erkenning had gevonden. De door middel van de
Opium-Regie gevoerde politiek werd de juiste geacht om het gebruik te onderdrukken. De nieuwe overeenkomst legde aan Nederlands-Indië vrijwel geen
nieuwe verplichtingen op.
De overeenkomst van Genève van 13 juli 1931 was eveneens zonder invloed
in Nederlands-Indië. 'De in de Overzeesche Gewesten van kracht zijnde
bepalingen op het stuk van opium en andere verdovende middelen zijn voldoende om de naleving van de verdragsbepalingen te kunnen verzekeren',
aldus de betrokken memorie van toelichting.
Door de overeenkomst van Bangkok van 27 november 1931 tenslotte werden
aan de regie-opiumordonnantie de volgende bepalingen toegevoegd. De verkoop van regie-opium mocht slechts tegen contante betaling plaatsvinden. De
leeftijdsgrens voor het verbod van het gebruiken, bezitten en vervoeren van
opium, alsmede van het binnengaan van een opiumkit werd verhoogd van 18
jaar tot 21 jaar. Nieuw was ook de bepaling dat jongeren tot 21 jaar niet aangezet mochten worden om bereid opium te gebruiken, een opiumkit binnen te
gaan of zich bereid opium te verschaffen. Ook het begunstigen van het begaan
van een dergelijke handeling door zulk een persoon was verboden. Hiermede
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is de geringe invloed van de destijds geldende internationale verdragen afdoende aangetoond.
3.5.6 Uitkering van opium-premies
Tijdens de Opium-Regie werd in 1936 een nieuwe regeling ten aanzien van
het uitkeren van opiumpremies vastgesteld. 38 Hierin stonden bepalingen vermeld 'betreffende de uitkeering van opiumpremiën en de toekenning van belooningen aan hen, die zich bij de bestrijding van den opiumsluikhandel bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt'.
Aan allen die rechtstreeks of zijdelings hun medewerking hadden verleend bij
een inbeslagneming van ruw of bereid opium werd een geldsom betaald, die
bestond uit het maximum van de gezamenlijke geldswaarden en de opgelegde
boetes. Voor elke thail opium - van goede kwaliteit - werd ƒ I,- verstrekt.
Maximaal kon aan een persoon voor één en dezelfde inbeslagneming ƒ 5000,uitgekeerd worden.
De uitkering van een als straf opgelegde boete vond plaats nadat de veroordeling in kracht van gewijsde was gegaan en de boete was voldaan. Enkele
categorieën van ambtenaren waren uitgesloten van de verwerving van deze
financiële voordelen. Toekenning vond plaats door het hoofd van de Opiumen Zoutregie als de inbeslaggenomen partij in aanmerking kwam voor verbeurdverklaring of op andere wijze ten bate van het land kwam. Werd niet
het maximum van de gezamenlijke geldswaarde en boete als opiumpremie
uitgekeerd, dan bleef het resterende gedeelte ter beschikking voor het toekennen van beloningen aan hen, die zich bij de bestrijding van de opiumsluikhandel bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt. Deze bepaling had betrekking op enkele categorieën van ambtenaren beneden een bepaalde rang.
Op 1 september 1936 trad dit besluit in werking. Gelijktijdig werd het besluit
van 9 november 1927 ingetrokken.
3.5.7 Strafrechtelijk

optreden

Thans zal nagegaan worden hoe getracht werd via strafbepalingen het illegale opiumgebruik te doen keren.
Omstreeks 1820, ten tijde van het pachtstelsel, werd overtreding van de voorwaarden van de amfioenpacht, zoals het door de pachters bereiden en verkopen van opium in het klein in niet daartoe vastgestelde plaatsen, met geldboete gestraft. Kon deze geldboete niet worden betaald, dan volgden lijfstraffen. Voor elke ƒ 100,- kwam dit neer op 'één maand confinement in de
ketting en arbeid aan de gemeene werken' voor inlanders en Chinezen en
'één maand confinement op water en rijst' voor Europeanen. 37 In 1842 werd
de strafbedreiging op overtreding van de bepalingen van de opiumpacht
vergroot van ƒ 1000,- tot maximaal ƒ 10.000,- boete. Bij herhaling moest de
maximale boete opgelegd worden. 38
Differentiatie in de strafbepalingen
Vanaf 1869 kwam er een grotere differentiatie in de strafbepalingen. Artikel
26 van het pachtreglement van 18693e luidde: 'Alle overtredingen der bij dit
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reglement gemaakte bepalingen, waarop geen bijzondere straffen zijn gesteld,
worden gestraft met eene boete van ƒ 1000,- tot ƒ 10 000,- voor elke hoeveelheid van honderd kattis opium of daar beneden, waarmede de overtreding is
gepleegd en ƒ 100,- voor elke katti meer, en bovendien met gevangenisstraf,
de eerste maal voor den tijd van eene maand tot drie jaren en bij herhaling
voor den tijd van drie maanden tot vijfjaren '
Inbeslaggenomen en niet uit 's lands voorraad of van een pachter afkomstige
opium werd verbeurdverklaard, evenals alle tot het bevorderen van het bezit
der voorschreven opium of tot bewerking daarvan dienende gereedschappen
In gevallen van eenvoudig bezit van onwettige opium en indien de onwettig
bezeten opium niet meer bedroeg dan een thail opium, waren de hierboven
gestelde straffen niet van toepassing, maar werden de eigenaren en bezitters
van die onwettig bezeten opium gestraft met een geldboete van ƒ 100,- tot
ƒ 1000,- en met verbeurdverklaring van de achterhaalde onwettig bezeten
opium
In I S ? ^ 0 werd gevangenisstraf ten aanzien van inlanders en met hen gelijkgestelden vervangen door dwangarbeid buiten de ketting van gelijke duur Bij
eenvoudig bezit van onwettige opium tot een hoeveelheid van niet meer dan
een thail werden Europeanen en met hen gelijkgestelden gestraft met een
geldboete van ƒ 100,- of gevangenisstraf van maximaal acht dagen en inlanders
en met hen gelijkgestelden met een geldboete v a n / 1 0 0 , - o f tenarbeidstelling
aan de publieke werken voor de kost zonder loon van ten hoogste drie
maanden
Reduterinfi van het aantal van kracht zijnde ordonnanties
Tot aan 1927 waren er tientallen ordonnanties welke het gebruik van opium
regelden Het jaar 1927 bracht meer eenheid in de verschillende wettelijke
bepalingen Bovendien werden de bepalingen inzake het wettig gebruik van
rookopium afzonderlijk opgesteld Vierenveertig ordonnanties werden vervangen door twee ordonnanties en drie besluiten, te weten
1 de Verdovende-Middelenordonnantie,
2 de Regie-opiumordonnantie,
3 het Krmgenbesluit,
4 het besluit 'opiumpremiebepalingen',
5 het besluit 'opiumverpakkingsbepalingen'
Ze golden voor geheel Nederlands-lndie, met inbegrip van de zelfbesturende
landschappen
Hieronder volgen in grote lijnen de belangrijkste bepalingen van de Regieopiumordonnantie en van de Verdovende-Middelenordonnantie, welke alle
in werking traden op 1 januari 1928, in hetzelfde jaar dus als de huidige Nederlandse Opiumwet
De Regie-opiumordonnantie van 12 mei I92741
Deze ordonnantie regelde het gebruik van regie-opium Artikel 1 gaf aan dat
onder 'bezit' eveneens diende te worden begrepen het m eigendom of in voorraad hebben De ordonnantie gaf een omschrijving van een opiumkit, namelijk
elke plaats waar, anders dan in besloten gezelschap, gelegenheid werd gegeven tot het gebruik van tjandoe
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Artikel 2 had betrekking op het monopolie van de overheid in opium, de verkoop van tjandoe geschiedde bij uitsluiting door de Opium-Regie en alleen aan
of ten behoeve van personen, die overeenkomstig de bepalingen van deze
ordonnantie tot het gebruik van regie-opium gerechtigd waren. Gebruik van
opium was te allen tijde verboden voor personen van Land- en Zeemacht en
voorde Politie.
De Gouverneur-Generaal bepaalde het gebruik m de gemengde kringen en in
de licentieknngen Hij bepaalde tevens voor elke gemengde en open kring de
grootste hoeveelheid regie-opium en regie-djitjing42, welke iemand, aan wie
het gebruik van regie-opium zonder gebruikshcentie was toegestaan, in die
kring zonder vergunning mocht bezitten en vervoeren Voor grotere hoeveelheden was een vergunning nodig door middel van een gebruikshcentie. Een
gebruikshcentie werd alleen verstrekt aan degene van wie de verslaving aan
het opiumgebruik vaststond; gelegenheidsschuivers kregen derhalve geen
licentie.
Ten aanzien van de kitten werd het volgende bepaald:
1 men was alleen gerechtigd een kit te houden met een kitvergunnmg;
2 het was verboden bediende te zijn in een kit zonder kitvergunnmg,
3 kitvergunningen werden verstrekt door het hoofd van het gewestelijk bestuur en door Resident-Afdelingshoofden of daartoe bevoegd verklaarde
ambtenaren
Vergunningen voor het houden van een opiumkit op een plaats waar nog geen
kit werd gehouden, door het verlenen waarvan het bestuur het aantal kitten
1er plaatse zou vermeerderen, werden slechts verleend in overleg met het
hoofd van de Dienst der Opium-Regie.
Een kitvergunnmg kon te allen tijde worden ingetrokken door degene, die
bevoegd was ze te verlenen Gewapenden en beschonkenen hadden geen toegang tot de kit. Aan een bezoeker van een kit mocht geen opium worden verstrekt
De artikelen 20 tot en met 22 gaven de strafbepalingen van deze ordonnantie,
te wetengeldboete van maximum f ¡00,- voor
- het aanstellen van bedienden zonder vergunning;
- het niet duidelijk aangeven van de plaats waar een kit gevestigd was;
- het toegang verlenen aan iemand die daarop geen recht had;
- het toelaten van dobbel- of andere spelen m de opiumkit;
- het overtreden van of handelen in strijd met de voorwaarden waaronder een
gebruikshcentie, een vervoerslicentie of een kitvergunnmg was verstrekt,
voor zover deze feiten niet strafbaar waren als verkoop, gebruik, bezit of
vervoer van verdovende middelen in strijd met de terzake geldende bepalingen.
Voor zover met strafbaar ingevolge de Verdovende-Middelenordonnantie,
werd gestraft met hechtenis van maximaal dne maanden of geldboete van
j 100,- het overtreden van het verbod van:
- het bezitten of vervoeren van regie-opium in een andere verpakking dan die
der Opium-Regie;
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- het vervreemden van regie-djitjing anders dan door verkoop aan de OpiumRegie;
- het bereiden, gebruiken, bezitten of vervoeren van djitjingko;
- het vervaardigen, kopen, verkopen of het op andere wijze vervreemden of
bezitten van tubes of verpakkingen welke geleken op die der Opium-Regie
(tenzij niet geschied met het oogmerk ze te doen doorgaan voor verpakkingen
der Opium-Regie);
- het houden van een opiumkit anders dan krachtens een kitvergunning;
- het als bediende werkzaam zijn in een kit, waarvoor geen vergunning was
verleend;
- bezoekers van een kit van regie-opium te voorzien.
(Strafbepalingen betreffende het onwettig gebruik, bezit en vervoer van regieopium en regie-djitjing stonden in de 'Verdovende-Middelenordonnantie'.)
De verdovende-middelenordonnantie van 12 mei I92743
In artikel 1 werd gesproken over de volgende produkten: papaver, opium
(ruw, bereid en regie-, regie-djitjing en medicinaal opium), morfine, diacetylmorfine, cocablad, ruwe cocaïne, ecgonine, Indische hennep en de hars van
Indische hennep.
De definitie van Indische hennep luidde: 'zoowel de plant cannabis sativa L.
als de bloeiende of vruchtdragende gedroogde toppen van de vrouwelijke
planten, waaraan de hars nog niet onttrokken is onverschillig onder welke
benaming zij in den handel worden gebracht'. Hars van Indische hennep
werd omschreven als: 'de uit Indischen hennep getrokken hars, alsmede de
gebruikelijke praeparaten, waarvan die hars de grondstof is, zoals hasjisj,
bhang, gandja, esrar, chira, charras en djamba'.
Onder 'verdovende middelen' werden verstaan:
1 de hierboven genoemde zelfstandigheden, met uitzondering van cocabladeren en het gewas Cannabis Sativa L en papaver;
2 alle preparaten van de onder 1 genoemde stoffen;
3 zouten en andere derivaten van morfine, diacetylmorfine en cocaïne;
4 de galenische preparaten (extract en tinctuur) van Indische hennep;
5 mengsels, welke een of meer van de onder 1 tot en met 4 bedoelde zelfstandigheden bevatten;
6 alle hiervoren niet omschreven door het hoofd van de Dienst der Volksgezondheid aan te geven stoffen en preparaten alsmede mengsels daarvan,
welke als surrogaten van morfine kunnen worden aangewend en waarvan het
misbruik even schadelijke gevolgen kan hebben als dat van morfine.
De ordonnantie bevatte voorts de volgende bepalingen:
a De teelt van papaver en Indische hennep werd verboden.
b De invoer, het bezit, het in eigendom, in voorraad of in bewaring hebben,
het vervoer, de bereiding, de fabricatie, de verwerking, de verkoop, het gebruik en de uitvoer van verdovende middelen, papaver en Indische hennep,
alsmede de invoer en uitvoer van cocabladeren waren, behoudens het bepaalde in de volgende artikelen, verboden.
с In daarna volgende bepalingen werden uitzonderingen gemaakt op deze ver
boden door het toestaan van invoer van verdovende middelen (met uitzon90

dering van ruw en bereid opium, ruwe cocaine, ecgonine en hars van Indische
hennep) ten behoeve van geneeskundige of wetenschappelijke doeleinden
(door apothekers, veeartsen op plaatsen waar geen apotheek was gevestigd,
door groothandelaren in geneesmiddelen - mits met toestemming - en door
fabrikanten van geneesmiddelen)
d Artikel 11 schreef ten aanzien van genoemde groepen van personen het
hanteren van een register voor de registratie van de diverse stoffen voor
e Artikel 12 verbood het toedienen, het verschaffen en het gelegenheid geven
tot het gebruiken van een verdovend middel aan personen, die ter plaatse
niet gerechtigd waren tot het bezit daarvan Dit verbod gold niet voor genees
kundigen en tandartsen in de uitoefening van hun praktijk
De Verdovende-Middelenordonnantie gaf de navolgende onderverdeling in
de strafrechtelijke bepalingen
/ Bedreiginf; met geldboete van ten hoogste honderd gulden bijvoorbeeld
bij het niet bewaren van verdovende middelen in afgesloten kasten door de
genen die deze middelen onder zich mochten hebben
Waren tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren verlopen, sedert een
vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onher
roepelijk was geworden, dan kon een geldboete van ten hoogste vijfhonderd
gulden worden opgelegd
2 Bedietgmg met geldboete \an ten hoogste duizend gulden bij overtreding
van het verbod van het telen van papaver en Indische hennep De geteelde of
aangeplante papaver of Indische hennep werd op kosten van de veroordeelde
uitgeroeid
Bij recidive kon in plaats van geldboete hechtenis van ten hoogste zes maan
den worden opgelegd
3 Met hechtenis \un ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste
honderd gulden werd gestraft invoer, uitvoer, bezit, het in eigendom, m
voorraad of in bewaring hebben, vervoer, gebruik, bereiding, fabricatie, ver
werking, verkoop en aflevering van verdovende middelen, papaver en In
dische hennep, alsmede invoer en uitvoer van cocabladeren, in strijd met de
bepalingen van deze ordonnantie, gepleegd met
a ruw of bereid opium tot een hoeveelheid van maximaal 120 gram tjandoe
van goede hoedanigheid,
b andere verdovende middelen dan onder 1 bedoeld, tot een hoeveelheid van
maximaal 10 gram,
с papaver, Indische hennep en cocabladeren tot een hoeveelheid van maxi
maal 10 kg
4 Met hei litems ι an ten hoogste \ ter maanden of geldboete \un ten hoogste
duizend gulden of met deze beide straffen tezamen, werd gestraft indien de
onder 3 vermelde strafbare feiten werden gepleegd met grotere hoeveelheden
dan daar vermeld Bij recidive kon hechtenis van ten hoogste eenjaar of geld
boete van ten hoogste tweeduizend gulden of konden deze beide straffen
tezamen worden opgelegd
5 Met ge\angeni\stiaf \an ten hoogste drie jaren en een geldboete van ten
hoogste tienduizend yiilden »erden gestuijt de strafbare feiten vermeld
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onder 3 indien zij opzettelijk werden gepleegd. Was de hoeveelheid, waarmede de overtreding werd gepleegd, gelijkgesteld aan meer dan 40 kilogram
tjandoe van goede hoedanigheid, of groter dan 3 kilogram voor zover het
andere middelen betrof dan ruw of bereid opium, dan wel groter dan 3000
kilogram voor zover het betrof papaver, Indische hennep of cocabladeren,
dan kon de boete worden verhoogd met ten hoogste tweehonderdvijftig gulden voor elke kilogram tjandoe, elke 75 gram andere verdovende middelen
dan ruw en bereid opium en elke 75 kilogram papaver, Indische hennep of
cocabladeren boven eerstbedoelde hoeveelheden.
6 De in lid 5 vermelde strafbare feiten werden - indien opzettelijk geschied als opiummisdrijven beschouwd. De overige in dit artikel strafbaar gestelde
feiten werden als opiumovertredingen beschouwd.
De onder de punten 3 tot en met 6 weergegeven strafbare feiten kunnen als
volgt geschematiseerd worden:
overtredingen:
max. gewicht:
opium:
120 gram
overige verdovende
middelen:
10 gram
papaver, hennep,
cocabladeren:
10 kg
sanctie:

recidive:
opzet:

daarboven:

misdrijven:
vanaf:
40 kg voor elke kg
3 kg voor elke 75 gram
3000 kg voor elke 75 kg

ƒ 100,-of
ƒ 100,-en/of
met ƒ250,-boete
3 mnd. hech- 4 mnd. hechte verhogen
tenis
tenis
/2000,-of
1 jr. hechtenis
ƒ 10.000,-en max.
(= misdrijven)
3jr. gev.-straf

De van een opiummisdrijf verdachte personen konden in voorlopige hechtenis worden gesteld.
Bij invoer, uitvoer, bezit, vervoer, bereiding of verwerking van meer verdovende middelen of cocabladeren dan was toegestaan, mocht de totale hoeveelheid in beslag genomen worden, doch werd als de hoeveelheid waarmede het
strafbare feit was gepleegd, slechts beschouwd die, waarmede de toegestane
hoeveelheid was overschreden. Eveneens vond verbeurdverklaring plaats
van de verdovende middelen, papaver, Indische hennep en cocabladeren.
Artikel 26 ging over de poging tot een opiumovertreding. Hierop stond een
strafbedreiging van ten hoogste 2/з van het maximum der hoofdstraffen,
tegen de overtreding zelf bedreigd, terwijl ten aanzien van verbeurdverkla
ring voor een dergelijke poging hetzelfde gold als voor de overtreding zelf.
Het opzettelijk behulpzaam zijn bij, of het opzettelijk gelegenheid, middelen
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of inlichtingen verschaffen tot het begaan van een opiumovertreding werd
gestraft met maximum 2/з van het maximum der hoofdstraffen, tegen de over
treding zelf bedreigd, en met verbeurdverklaring, voor zoveel deze tegen de
overtreding zelf bedreigd was. We zien hier dus dat poging tot en medeplich
tigheid aan een opiumovertreding strafbaar waren gesteld.
Opvallend is de gedetailleerde weergave van strafsoorten en strafmaten bij
overtreding van deze ordonnantie, waarbij bovendien de gewichtsindeling
naar voren springt. Deze omschrijving is des te opmerkelijker, omdat onge
veer tegelijkertijd de Nederlandse Opiumwet van 1928 in werking trad, een
wet die deze nuanceringen niet vertoonde en mede daardoor bij de toepas
sing tot moeilijkheden leidde.
Effect van de ordonnanties van 1927 tot 1933
Hoewel in de Verdovende-Middelenordonnantie meerdere produkten werden
opgenomen ging het voornamelijk om opium en morfine. Uit voorzorg dat
door een strenge bestrijding van deze middelen, de aandacht zich op andere
verdovende middelen zou richten, werden ook deze in de betrokken ordon
nanties ondergebracht.
Onderstaande cijfers, ontleend aan de verslagen van de Opium- en Zoutregie,
geven een indruk van het aantal inbeslagnemingen ruw en bereid opium over
de periode van 1927 tot en met 1932.

jaren

1927
1928
1929
1930
1931
1932

inbeslaggenomen
hoeveelheden in
thails (1 thail =
38,6 gram)

aantallen
inbeslag
nemingen

omzet in
duizend
tallen
thails

inbeslaggenomen hoeveel
heid in % van
de omzet

36.468
19.918
9.366
13.776
5.302
31.472

1124
702
612
538
423
609

1531
1601
1523
1277
927
633

2,3%
1,2%
0,6%
1,0%
0,5%
4,9%

Aangezien in de diverse verslagen het vermoeden uitgesproken wordt, dat
illegaal een nagenoeg gelijke hoeveelheid opium wordt verbruikt als de cijfers
van de legale distributie aangeven, is het duidelijk dat de totale hoeveelheid
inbeslaggenomen opium gering genoemd mag worden. Als een der hoofdoor
zaken werd aangegeven de grillige kustlijn van Nederlands-Indië, die een
effectieve controle vrijwel ondoenlijk scheen te maken.
Hierna volgt een overzicht over een gelijk aantal jaren van het optreden van
de rechterlijke macht tegen overtreding van de in die periode van kracht
zijnde ordonnanties.
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¡aren

preventieve
hechtenis

berecht

vrijgeldspraak boete

1927

121

2165

129

1629 276

131

1928

146

1861

113

1332

278

138

1929

89

1742

111

1384

170

77

1930

61

1594

120

1359

150

156

1931

34

1208

69

1108

91

70

1932

91

1023

96

888

89

63

vrijheidsstraffen

Iteldb./
vrijheidsstraf

boeten v. ƒ 0,25 tot
ƒ 1 0 0 0 - ; vrijheidsstraf v. 1 dag tot 2 jr.
van ƒ0,25 totƒ2500,vrijh.str. v. 1 dag tot
2 jr. en6mnd.
van ƒ0,25 tot ƒ 5000,vrijh.str. v. 1 dag tot
2jr.
van ƒ0,25 totƒ5000,vrijh.str. v. 1 dag tot
2 jr.
van ƒ0,25 tot ƒ600,vrijh.str. v. 1 dag tot
Ijr.
van ƒ0,50 tot ƒ600,vrijh.str. v. 2 dg. tot
2jr.

Opvallend is het hoge aantal vrijspraken. Het aantal vrijheidsstraffen is in
verhouding tot de opgelegde geldboetes aan de geringe kant.
De toepassing van de preventieve hechtenis werd algemeen als een voordeel
gezien als middel 'om sneller de waarheid te kunnen achterhalen'.
3.5.8 Beëindiging van de Opium-Regie
In 1944 werd de Opium-Regie afgeschaft. Op 21 december 1944 werd de
Regie-Opiumordonnantie ingetrokken, evenals de op deze ordonnantie betrekking hebbende besluiten. 'Willende overgaan tot algehele afschaffing in
geheel Nederlands-lndië van het gebruik van verdovende middelen voor nietgeneeskundige of wetenschappelijke doeleinden', aldus luidde de motivering. 44
Bij besluit van 17 januari 194845 werd de handhaving van de wettelijke regelingen omtrent verdovende middelen, papaver, Indische hennep en cocabladeren aan de Dienst der Volksgezondheid opgedragen.
3.5.9 Heeft het stelsel der Opium-Regie aan de verwachtingen

beantwoord?

Zoals reeds weergegeven, was het de bedoeling in de eerste jaren der OpiumRegie het werkelijke verbruik van het opium te leren kennen. Tot 1908 vond
derhalve een op de behoefte afgestemde distributie van opium plaats. Vanaf
1908 trachtte het Gouvernement tot een geleidelijke vermindering van het
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gebruik te komen en werd met de daadwerkelijke bestrijding van het gebruik
een aanvang gemaakt. Hiertoe werden een aantal maatregelen aangewend,
namelijk de toepassing van het vergunningen- en rantsoeneringsstelsel en een
verhoging van de prijs van het opium. In 1919 bijvoorbeeld steeg de prijs van
ƒ 1 4 - per thail tot ƒ20,- en ƒ25,- per thail. Het aantal verkoopplaatsen van
regie-opium liep terug van 1480 in 1915 naar 1051 in 1930. Het aantal kitten
daalde van 927 bij de invoering van de regie naar 49 in 1930. De hoeveelheid
verboden kringen breidde zich uit. Vaak werd de regering verweten dat de
Opium-Regie niet was ingevoerd om sociale, maar om budgettaire redenen.
In 1909 legde de Nederlandse regering in Sjanghai de volgende verklaring
af: '...de Nederlandsche regeering, overtuigd van de wenschelijkheid tot
bestrijding van het opiumgebruik, zich nimmer door fïnancieele overwegingen
zal laten weerhouden tot het nemen van maatregelen, waarvan volgens Haar
oordeel te verwachten is, dat zij inderdaad tot geleidelijke vermindering van
het gebruik zullen leiden...'.
Inkomsten uit de Regie
Van den Bussche 48 stelt dat de betekenis van de inkomsten uit de OpiumRegie voor het budget van Nederlands-Indië werd overschat. Hij stelt dat
meer gelet wordt op de bruto-opbrengst uit de verkoop van opium dan op de
nettowinst, terwijl bovendien uit het oog wordt verloren dat de bruto-opbrengst boven een bepaald bedrag (/"34.000.000,-) ten goede komt aan de
buitengewone dienst. Ter adstructie wijst hij op de volgende gegevens.
jaar

bruto
inkomsten
der OpiumRegie

bate voor de idem voor de• zuivere gegewone
buitengewo- wone landsdienst
uitgaven
ne dienst

bedragen van
kolom 3 in %
van die van
kolom 5

1

2

3

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

53.640.000
53.318.000
44.220.000
37.583.000
35.317.000
36.640.000
37.727.000
41.617.000
42.871.000
40.982.000
34.599.000

42.671.000
43.471.000
35.098.000
31.061.000
28.494.000
28.755.000
29.471.000
24.955.000
25.727.000
26.200.000
26.921.000

4

5

6

6.581.000
8.828.000
6.939.000
564.000

672.982.000
586.740.000
514.054.000
440.801.000
408.024.000
421.110.000
437.860.000
472.726.000
510.213.000
514.993.000
523.995.000

6,3
7,3
6,8
7,6,9
6,8
6,7
5,2
55,5,1

In 1922, toen de commissie van advies in opiumaangelegenheden van de
Volkenbond vroeg, wanneer het gebruik van bereid opium totaal verboden
zou zijn, antwoordde de regering: 'Het streven is, het gebruik zooveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat zich een nieuwe generatie van schuivers
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vormt, Hun die reeds verslaafd zijn aan opium, dit te onthouden, zou noodeloos hard zijn en tot zeer nadeelige gevolgen voor hun gezondheid leiden.
Zoolang er nog geen afdoende internationale maatregelen getroffen zijn,
waardoor een eind gemaakt is aan den sluikhandel in verslavingsgiften, zal
het afschaffen van het Regeeringsmonopolie in Nederlandsch-Indië er niet
toe kunnen bijdragen, het opiumgebruik te doen verminderen'. 47
Het gevolg van deze liberale politiek was een sterke stijging van het gebruik,
in gebieden waar het licentiesysteem werd verruimd (in Bangka en onderhorigheden met ruim 21%, in Batavia en Semarang met 8% en in Soerabaja
met ruim 4%). 48
Economische invloeden
Het verbruik geeft in de periodes van 1920 tot 1924 en van 1928 tot 1933 een
daling te zien, terwijl van 1918 tot 1920 en van 1924 tot 1928 een stijging van
het gebruik werd geconstateerd. Volgens Jasper zouden de schommelingen
in de omzet niet uit de regeringspolitiek in deze voortgevloeid zijn, maar
veeleer een gevolg zijn van economische schommelingen. Ook Van der Velden 4 9 onderstreept deze gedachte door te stellen dat het gebruik van opium
dermate conjunctuurgevoelig is, dat de economische omstandigheden zich
in de omzet van opium weerspiegelen. Met onderstaande cijfers adstrueert
hij deze opmerkingen.
1914
1915/1919
1920
1921
1922
1923/1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

eerste regie jaar
gelijkvormig, gemiddeld per jr.
topjaar
eerste crisis, teruggang
idem
gelijkvormig, gemiddeld per jr.
herziening opiumpolitiek
verbetering ec. toestand
idem
einde jaar: intrede crisis
Ie crisisjaar
2e crisisjaar
3e crisisjaar
4e crisisjaar
5e crisisjaar
6e crisisjaar
eerste jaar prij vermeerdering

2.560.000 thails (100%)
2.370.000
"
93%
2.608.000
" 102%
2.195.000
"
86%
65%
1.696.000
"
1.353.000
"
53%
1.430.000
" 56%
1.531.000
"
60%
1.601.000
"
63%
1.523.000
" 60%
1.277.000
"
50%
36%
937.000
"
633.000
" 25%
476.000
"
19%
431.000
"
17%
376.000
"
15%
404.000
"
16%

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat slechts de economische oorzaken bepalend zijn geweest voor de verschillen in omzet en niet het systeem
der Opium-Regie.
3.6 De ideologische achtergronden van de strijd tegen het opiumgebruik
In welke periode we ons ook in de opiumhistorie verdiepen, regelmatig zijn
er stemmen opgegaan die tegen dit gebruik hebben gewaarschuwd.

%

Van Dedem 50 vermeldt dat de staatscommissie, die belast was met het ontwerpen van een nieuw charter voor de Oost-Indische bezittingen - nadat die
van de Compagnie door de Bataafsche Republiek waren overgenomen - de
Opiumhandel uit zedelijk oogpunt veroordeelde Deze commissie stelde voor
maatregelen te treffen om het opiumgebruik op Java te verminderen en, als
het mogelijk zou zijn, geheel te doen ophouden
Ook Raffles wilde een einde aan het gebruik maken Via zijn publikatie van
1815 verbood hij het opiumgebruik, behalve in de steden Batavia, Semarang
en Soerabaja en in de Vorstenlanden Het opperbestuur in Bengalen dwong
Raffles om de publikatie in te trekken Tijdens het pachtstelsel werd gestreefd
naar een optimale winst bij een zo gering mogelijke omzet, een streven dat
duidelijk gericht was op twee onverenigbare doeleinden, namelijk een zo
groot mogelijke beperking van het gebruik en tevens een maximale opbrengst
Het pachtstelsel bracht geen oplossing voor de toenemende problematiek
Om deze reden werd gepleit voor de instelling van een Regie, opdat de overheid greep zou krijgen op de ontwikkelingen, teneinde aan de 'groóte ramp
voor den Inlander1 en aan de 'vergiftiging van de Javaan', zoals in 1859 en in
1861 door de commissies Sprenger van Fyck en- Loudon was opgemerkt, een
einde te maken 51
Meer algemeen werd ingezien dat het gebruik als nadelig voor de gezondheid
kon worden beschouwd Het feit, dat slechts economische invloeden duidelijk hun stempel drukten op het gebruik en dat het regiestelsel in wezen geen
afdoende oplossing heeft geboden, doet niets af aan de m deze richting door
de overheid ondernomen pogingen het gebruik te keren De in 1890 opgerichte anti-opiumbond had in zijn oprichter mr Elout van Soeterwoude een vurig
pleitbezorger Ook minister Van Dedem en dr A Kuyper schudden het geweten van de natie wakker'
'Niet alleen de feitelijke opiumschuivers zijn wandelende ruines doch hunne
nakomelingen evenzoo, en mannen met krachtige vrouwen telen slechts
zwakke kinderen, die vaak hereditair met de zucht naar opium zijn belast en
gevaar loopen eveneens een 'ellendig, afschuwelijk, beklagenswaardig
menschelijk wezen' te worden'
Van Kol relativeerde deze ontwikkeling met de opmerking dat het opiumgebruik bij vrouwen dikwijls tot steriliteit leidt 52
In 1909 benadrukte Van der Bieten in een nota, gevoegd bij het Voorlopig
Verslag der berste Kamer, de negatieve gevolgen van het opiumgebruik 53
Augustin vestigde de aandacht op dit probleem door te stellen Ik heb opgemerkt, dat ZIJ die verslaafd waren aan de opiumdeugd, terzelfder tijd verslaafd
waren aan andere ondeugden, bij voorbeeld dobbelen, hanengevechten, enz **
Ook dr J G Scheurer, lid van de I weede Kamer in 1911 en Indiekenner van
formaat, wees bij de behandeling van de Indische begroting op het gevaar
Dat het regiestelsel niet datgene heeft gebracht wat ervan werd verwacht 55 ,
vloeide voort uit omstandigheden waarop de overheid geen greep had Dat
neemt met weg dat al het mogelijke is gedaan om in Nederlands Indie het
opiumgebruik te keren
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3.7 Nabeschouwing
De Nederlanders hebben t.a.ν. het gebruik van verdovende middelen in
Nederlands-lndië in de loop der jaren twee houdingen aangenomen: werd
geruime tijd het opium als winstgevend handelsobject voor de staat beschouwd, geleidelijk ontwikkelde zich de strijd tegen het opiummisbruik, een
streven dat echter vanwege economische motieven vaak tot tegenstrijdige
belangen leidde.
Ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie werden verschillende
systemen beproefd om de handel in opium een optimaal rendement te verschaffen. De particuliere handel werd verboden, maar de smokkelhandel verbreidde zich snel. De oprichting van de Amnoen-Sociëteit had tot doel de
smokkelhandel te onderdrukken en de financiële voordelen uit de Opiumhandel voor de VOC veilig te stellen. Doordat de winst uit de Sociëteit niet in
voldoende mate naar de Compagnie vloeide, was de Sociëteit gedoemd te
verdwijnen. De oprichting en ook weer snelle opheffing van de AmfioenDirectie was eveneens een gevolg van de zich uitbreidende smokkelhandel.
De invoering van het pachtstelsel door Daendels betekende een eerste kentering in het streven naar optimaal gewin. Het besef drong door dat het opiumgebruik zeer schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de gebruiker kon
teweegbrengen.
Het hiervoren reeds aangestipte dualisme kreeg in deze periode gestalte,
doordat enerzijds de omzet van opium zo gering mogelijk werd gehouden,
terwijl van de andere kant gestreefd werd naar zo groot mogelijke financiële
voordelen. Door tussenkomst van de residenten werd het recht verpacht tot
het houden van kitten of de verkoop van opium in het klein. De pachter
kreeg het uitsluitende recht van Opiumhandel in een bepaald gebied gedurende
een bepaalde periode. De verplichting voor de pachter bestond uit het kopen
van staatsopium en het betalen van een pachtsom.
Het tiban-siram-stelsel werd op verschillende wijzen uitgevoerd.
In 1858 vaardigde de minister van Koloniën J. J. Rochussen maatregelen uit,
welke gericht waren op vermindering van het gebruik van opium met opoffering van de aan deze handel verbonden financiële voordelen. Er werd een
maximumstelsel ingevoerd, het aantal verboden kringen steeg. De smokkelhandel breidde zich uit. In 1874 werd particuliere papaveraanplant, alsmede
de opiumbereiding in bepaalde gebieden, verboden.
Als men opium wilde kopen, mocht dit alleen van het Gouvernement afgenomen worden. De maximumverstrekking werd meerdere malen verlaagd. Het
aantal officiële opiumkitten nam af. Hierdoor kwam het 'Patoengan-stelsel'
opzetten. De opdrijving van de pachtsommen liet zien dat ook in de periode
van het pachtstelsel slechts 's lands economische belangen primair waren.
Via de in 1865 geëntameerde en later ingevoerde Opium-Regie werd getracht
het opiumgebruik te doen afnemen door het streven naar de opvoering van
het aantal verboden kringen, de handhaving van het ingevoerde licentiestelsel en de doorvoering van prijsverhogingen. De smokkelhandel werd bestreden via een minder radicaal rantsoeneringssysteem en door een eventueel
toe te passen prijsverlaging. Het aantal kitten daalde aanzienlijk. Het officiële gebruik liep terug. Deze teruggang werd hoofdzakelijk toegeschreven
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aan de heersende economische malaise en de toenemende smokkelhandel
Het aantal ordonnanties, in eerste instantie gericht op de bescherming van
de Opiumhandel van gouvernementswege, werd in 1927 teruggebracht tot een
drietal ordonnanties en twee besluiten Ook deze ordonnanties en besluiten
verstevigden het staatsmonopolie in de Opiumhandel.
De oprichting van het Regiestelsel hield een gouvernementspoging in om,
onder meer via het verminderen van het beschikbaar stellen van opium, het
gebruik te kanaliseren en uiteindelijk te doen verdwijnen Bovendien kreeg
de bestrijding van de smokkelhandel, waarop via het verdrag van Genève
van 11 februari 1925 werd aangedrongen, extra impulsen
Via een in 1930 ingevoerde subsidieregeling werd de verpleging van de opiofagen geactiveerd Het stelsel der Opium-Regie gaf met het gewenste resultaat te zien, ondanks de internationale erkenning welke het systeem allerwegen ondervond en het feit dat de beteugeling van de consumptie m hoofdzaak plaatsvond via de regulering van de produktie van het opium. In 1944
tenslotte werd de Regie ingetrokken teneinde over te kunnen gaan tot algehele afschaffing van het gebruik van verdovende middelen voor andere dan
medische of wetenschappelijke doeleinden
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Hoofdstuk 4 - Nederlandse ontwikkelingen
op het gebied van de verdovende
middelen

4.1 Ontwikkelingen van wetgevende aard
In dit gedeelte zal aangegeven worden op welke wijze de overheid via diverse
reglementeringen een bijdrage leverde en nog levert aan de oplossing van
het probleem der verdovende middelen.
Tot 1919 werd de 'opiumkwestie' geregeld in een tweetal wetten die betrekking hadden op de artsenijbereidkunst en de veeartsenijkunst. In 1919 kwam
de eerste Nederlandse Opiumwet tot stand. Door de diverse ontwikkelingen op
internationaal gebied trad in 1928 de thans vigerende Opiumwet in werking.
Naast deze wet zijn er nog een aantal overheidsmaatregelen welke betrekking
hebben op verdovende middelen.
4.1.1 Wet van ¡juni 1865 regelende de uitoefening van de

artsenijbereidkunst1

De eerste Nederlandse wet die onder meer gericht was op beperkingen met
betrekking tot de omgang met opium was de wet van 1 juni 1865. Opium
mocht, door anderen dan apothekers en geneeskundigen, slechts verkocht
worden bij hoeveelheden van meer dan 50 gram. Beneden dit gewicht vond
verkoop plaats door apothekers en geneeskundigen, tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd.
Artikel 30 van deze wet omschreef dit als volgt: 'Behalve door apothekers
en door de geneeskundigen, tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd,
mogen de geneesmiddelen, door onzen Minister van Binnenlandsche Zaken,
eene commissie van deskundigen gehoord, aan te wijzen, niet worden verkocht beneden de hoeveelheid daarbij voor elk dier middelen te bepalen.'
Voor veeartsen gold een gelijke bepaling, welke was geregeld in de navolgende wet.
4.Ì.2 Wet van 8 juli 1874 tot regeling van de uitoefening der

veeartsenijkunst2

Artikel 3 van deze wet gaf hieromtrent te lezen: 'Zij die een akte van bevoegdheid als veearts bezitten, zijn bevoegd ten behoeve van vee, de geneesmiddelen, door onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, volgens artikel 30 der
Wet van 1 Junij 1865 aangewezen, ook beneden de hoeveelheid te verkopen,
daarbij voor elk dier bepaald'.
Boven de hoeveelheid van 50 gram mocht derhalve iedere winkelier vrij verkopen, zonder enige aantekening te houden van de dag of van de hoeveelheid
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en van de persoon aan wie werd verkocht en geleverd. Teneinde overeenstemming te verkrijgen tussen het verdrag van 19123 en onze nationale wetgeving werd niet gewacht op een herziening van de wet op de uitoefening
van de artsenijbereidkunst, doch werd een nieuwe wet (de eerste'Nederlandse Opiumwet) tot stand gebracht.
4.1.3 Opiumwet van 4 oktober ¡919*
De eerste wet op het gebied van de verdovende middelen was de Opiumwet
van 4 oktober 1919. Deze was een gevolg van het internationale Opiumverdrag van 's-Gravenhage van 23 januari 1912.
De Opiumwet verbood het bereiden, verwerken, vervoeren, verkopen, afleveren, ten verkoop of ter aflevering voorhanden hebben en het in- en uitvoeren van opium en alle derivaten daarvan ('waaronder ook te verstaan ruw
opium, toebereid opium, medicinaal opium, morphine en heroïne'), alsmede
van cocaïne (artikel 1).
Hoewel Nederland geen opium in het groot bereidde, werd dit verbod juist
geacht voor het geval de tuinbouw in de toekomst in staat zou zijn de bezwaren tegen de bereiding van opium in het groot, te overwinnen. 5
Het verbod was niet van toepassing op apothekers, die deze stoffen invoerden, vervoerden, bewerkten of verwerkten teneinde ze als geneesmiddelen te verkopen of af te leveren. Wel dienden deze apothekers de wet van
1 juni 1865, regelende de uitoefening van de artsenijbereidkunst, in acht te
nemen.
Hetzelfde gold voor veeartsen, die echter met de bepalingen van de wet van
8 juli 1874 tot regeling van de uitoefening van de veeartsenijkunst rekening
moesten houden. Uitgezonderd waren ook enige groepen van personen die
van de minister van Arbeid een verlof hadden ontvangen (groothandelaren
in geneesmiddelen, zij die deze stoffen voor wetenschappelijke doeleinden
gebruikten en degenen die genoemde stoffen doorvoerden).
Verlof tot uitvoer naar landen, waar invoer verboden was, werd niet verleend,
tenzij de ontvanger vergunning van zijn regering had. Het door de minister
van Arbeid verleende verlof was herroepbaar.
Door deze regeling was tevens uitvoering gegeven aan artikel 5 van het verdrag van 1912, dat luidde: 'De verdragsluitende mogendheden zullen den inen uitvoer van ruw opium slechts toestaan aan personen, die daartoe behoorlijk gemachtigd zijn'.
Strafrechtelijk optreden
Het sanctie-artikel stelde op overtreding van de bepalingen van artikel 1 een
hechtenis van maximaal drie maanden of een geldboete van ten hoogste
duizend gulden. Inbeslaggenomen stoffen konden verbeurd worden verklaard.
Waren tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren verlopen sinds een
vroegere veroordeling van betrokkene wegens eenzelfde overtreding onherroepelijk was geworden, dan werd de overtreding gestraft met maximaal zes
maanden hechtenis of drieduizend gulden boete. De in deze wet genoemde
strafbare feiten werden als misdrijven beschouwd. Het wetsontwerp werd
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zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming door de Tweede en de
Eerste Kamer goedgekeurd. 6
Het gebruik van verdovende middelen was in de wet van 1919 derhalve niet
strafbaar gesteld.
4.1.4 Opiumwet van 12 mei 1928''
Deze wet, de huidige Opiumwet, dient ter invoering van het verdrag van 19
februari 1925. Dit verdrag, dat een aanvulling betekende op de hoofdstukken
1, 3 en 5 van het verdrag van 1912, had een uitgebreider werkingsgebied,
doordat ook produkten als cocablad, ruwe cocaïne, ecgonine, Indische hennep en de hieruit bereide stoffen in het verdrag waren opgenomen, terwijl
overeenkomstig artikel 10 de bepalingen van het verdrag op andere stoffen
van toepassing konden worden verklaard. 8
Officieel is de huidige wet genaamd: Wet van 12 mei 1928, tot vaststelling
van bepalingen betreffende het opium en andere verdovende middelen.
De bepalingen van de Opiumwet kunnen in een drietal grote groepen ingedeeld worden, namelijk:
a de verbodsbepalingen;
b de beperkingen hierop;
с de bepalingen betreffende de opsporing en de sancties van overtredingen.
De verbodsbepalingen
De verbodsbepalingen zijn te vinden in de artikelen 2,3 en 4.
Artikel 2: 1 Het is verboden:
a opium, waaronder te verstaan ruw opium en medicinaal opium,
b bereid opium,
с ruwe cocaïne en ecgonine,
d morfine, diacetylmorfïne, cocaïne en haar respectieve zouten,
e enige bereiding van de onder a, b, с of d bedoelde stoffen,
f extract en tinctuur van hennep,
g de verdovende middelen, door Onze Minister aan te wijzen,
A in, uit of door te voeren,
В te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te
verstrekken ofte vervoeren,
С te bezitten, aanwezig te hebben of aan te wenden,
D te vervaardigen, waaronder begrepen raffineren en omzetten.
Op het tweede lid wordt hierna ingegaan.
Overeenkomstig punt g van artikel 2 zijn de volgende beschikkingen tot
stand gekomen.
Op de eerste plaats is dit de beschikking van 24 februari I958. 9 Hierin worden
onder meer vermeld bolkaf - alle delen van de plant papaver na het oogsten,
met uitzondering van het zaad -, concentraat van bolkaf, de preparaten, welke
rechtstreeks van cocablad zijn gemaakt, de hars, afkomstig van een plant
van het geslacht cannabis, alsmede elk vast of vloeibaar mengsel, dat zoda
nige hars bevat, met uitzondering van likdoorntinctuur en likdoornpleister,
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welke blijkens aard, samenstelling en aanduiding uitsluitend voor uitwendig
gebruik kunnen worden bestemd 1 0 , en daarnaast nog een honderdtal middelen.
De tweede beschikking is die van 27 juli 1971. l l Hierin worden bepaalde
psychotogene stoffen als verdovend middel aangewezen. Hieronder vallen
onder meer tetrahydrocannabinol en L S D . 1 2
Bij wetswijziging van 18 juni 1953 13 werd aan artikel 2 eerste lid onder С de
zin: 'te bezitten of aanwezig te hebben' uitgebreid met de woorden: 'of aan
te wenden'.
Opvallend was de motivering voor deze toevoeging. In de memorie van toe
lichting 14 werd hier namelijk over opgemerkt: 'De wenselijkheid is gebleken
om, gelijk bij de Engelse wetgeving het geval is, de mogelijkheid open te
stellen, dat opsporingsambtenaren opiumpijpen en opiumlampen in beslag
nemen, wanneer ter plaatse wordt geconstateerd, dat daar kortelings opium
aanwezig is geweest en dat aldaar opium is geschoven. Zulks kan blijken uit
het feit, dat de opiumpijpen en opiumlampen nog warmte afstralen, wat er
dan op wijst, dat deze voorwerpen zeer korte tijd geleden voor bovengenoemd
doel zijn aangewend.
Artikel 10 van de Opiumwet regelt naast de inbeslagneming van verdovende
middelen de inbeslagneming van voorwerpen, waarin verdovende middelen
zijn verpakt, doch niet de inbeslagneming van voorwerpen, welke tot de aan
wending van die verdovende middelen hebben gediend.
Een oplossing is gevonden door artikel 2, lid 1, onder С van de Opiumwet
achter de woorden 'aanwezig te hebben' toe te voegen 'of aan te wenden',
waardoor in verband met het bepaalde in artikel 10, lid 4, de mogelijkheid
wordt geopend om de voorwerpen, welke tot het gebruiken van opium heb
ben gediend, in beslag te nemen en verbeurd te verklaren'.
Hierdoor werd derhalve het begrip 'aanwenden' gebruikt om een ander
strafrechtelijk doel te bereiken dan het verbieden van het aanwenden als
zodanig. Door het huidige artikel 33a van het wetboek van strafrecht heeft
deze motivering zijn kracht verloren.
Onder D werd de tekst 'te vervaardigen' uitgebreid met 'waaronder begrepen
raffineren en omzetten'. Bovendien werden een derde en vierde lid toege
voegd. 1 5 (Bereiding van preparaten, rechtstreeks van ruw opium of medici
naal opium, en meer dan 20 pet. morfine bevattende, wordt aangemerkt als
vervaardiging van morfine. Met omzetten, in lid 1, onder D genoemd, wordt
alleen bedoeld het omzetten langs scheikundige weg; daaronder is niet be
grepen het omzetten van alkaloïden in hun zouten.)
Deze wetswijzigingen vloeiden voort uit het verdrag van Genève van 13 juli
1931.
Artikel 3: 1 Het is verboden:
a cocabladeren,
b hennep,
с de hars, die uit hennep wordt getrokken,
d de gebruikelijke bereidingen, waaraan deze hars ten grondslag ligt (zoals
hashish, esrar, chiras en djamba),
A in, uit of door te voeren,
В te bezitten, aanwezig te hebben of aan te wenden.
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Op het tweede lid wordt hierna ingegaan
De bepalingen van het eerste lid van artikel 3 zijn terug te voeren op de ver
plichtingen van het verdrag van 19 februari 1925 Doordat het gebruik van
cannabisprodukten na de tweede wereldoorlog internationaal sterk toenam,
werd aan artikel 3 punt В toegevoegd, te weten 'te bezitten, aanwezig te
hebben of aan te w e n d e n ' 1 β
Het derde lid luidt 'Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van be
stuur ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde middelen regelen te stellen,
welke Wij nodig achten, om naleving van de bepalingen van de Opiumver
dragen en van deze wet te verzekeren en misbruiken te voorkomen '
Artikel 4, derde lid, verbood aanvankelijk het aanbieden van 'enig op een
recept gelijkend geschrift' teneinde een middel, vermeld in artikel 2, te ver
krijgen Dit artikel is bij de wet van 18 juni ІЭЗЗ11 gewijzigd, doordat ook een
verbod kwam te rusten op de vervalsing van een recept ter verkrijging van
verdovende middelen
Zo zien we dat praktisch elke handeling met verdovende middelen verboden
is, behoudens de hierna te noemen beperkingen
Beperking der verbodsbepalingen
De eerste beperking is te vinden in het tweede lid van artikel 2 Hierin staat
'Onze Minister kan bereidingen, bedoeld onder letter e van het eerste lid van
dit artikel, aanwijzen, waarop het verbod, m dit artikel gesteld, geheel often
dele niet van toepassing is ' Van deze mogelijkheid is tol nu toe geen gebruik
gemaakt
Bij wet van 28 juni 19561β werd aan artikel 3 een tweede lid toegevoegd
Hierdoor is de mogelijkheid geopend om bij algemene maatregel van bestuur
gevallen aan te wijzen waarbij het verbod, genoemd in het eerste lid onder В
niet van kracht is Het Koninklijk besluit van 20 oktober 1958 19 is een voor
beeld van een dergelijke algemene maatregel van bestuur
In dit besluit staat vermeld 'Het verbod als bedoeld in artikel 3, eerste lid,
onder В van de Opiumwet geldt niet ten aanzien van hennep, welke kennelijk
is bestemd voor de winning van zaad of vezel of uitsluitend als windkenng in
de land- en tuinbouw wordt gebruikt '
In- uit- doorvoer Het verbod van in , uit- of doorvoer, vermeld in de artikelen
2 en 3, is overeenkomstig artikel 5 'niet van toepassing indien dit geschiedt
met ministerieel verlof en indien de door Onze Minister gegeven voor
schriften nageleefd worden' De beschikking van 8 december 1933 regelt deze
kwestie 2 0 De in-, uit- en doorvoer van bereid opium en van bereidingen hier
van mag alleen plaats vinden voor wetenschappelijke of politionele doelein
den
Handel-vervaardigtng-wetenschappehjke
doeleinden De verboden, neerge
legd in artikel 2, eerste lid onder В, С en D en artikel 3, eerste lid onder В
gelden met voor zover de minister schriftelijk verlof verleende en bovendien
voor zover de minister dit heeft bepaald ten aanzien van een verdovend mid
del, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder g
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De verloven als hier bedoeld zijn die, welke bestemd zijn voor de handel, de
bereiding, de vervaardiging en voor wetenschappelijke doeleinden
Apothekers, apotheekhoudende fieneeskundi^en en dierenartsen De verboden, omschreven in artikel 2 onder B, alsmede het bezitten en aanwezig
hebben van de in dat artikel genoemde verdovende middelen (met uitzondering van bereid opium) en van cocabladeren en hennep, zijn met van toepassing op gevestigde apothekers, apotheekhoudende geneeskundigen en gevestigde dierenartsen De verdovende middelen mogen echter slechts voor een
geneeskundig doel gehanteerd worden, terwijl bovendien de bepalingen van
de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, respectievelijk de Wet op de uitoefening van de Diergeneeskunst, alsmede eventuele nadere door de minister
te geven voorschriften, in acht genomen dienen te worden
In een tweetal beschikkingen, te weten van 8 december 193321 en van 14
december I93922, zijn voorschriften neergelegd welke gelden bij de aflevering
van verdovende middelen
Arts, t(indart\ dierenarts en \er\oerder Het verbod van het vervoeren, be
zitten, aanwezig hebben of aanwenden van cocabladeren en hennep en van
de verdovende middelen, genoemd in artikel 2 (met uitzondering van bereid opium) is niet van toepassing bij de uitoefening van het beroep van arts,
tandarts en dierenarts
Met uitzondering van het aanwenden geldt de opheffing van deze verboden
ook voor hen die aantonen, dat zij genoemde handelingen verrichten in opdracht van een daartoe bevoegde
Verstrekking van een \erlof Tot slot omschrijft artikel 6 de omstandigheden
waaronder en personen aan wie een verlof voor handel, bereiding, vervaardiging of wetenschappelijk doel kan worden verleend (Het verlof wordt onder meer verleend voor wetenschappelijke doeleinden of demonstraties,
voor de groothandel of bereiding in het groot van geneesmiddelen en ten
behoeve van de Staat als het gaat om belangen van volksgezondheid in oorlogssituaties ) Een verleend verlof is herroepbaar
De bepalingen betreffende de opsporing en de sancties \ano\ ertredingen
De Opiumwet vermeldt als opsporingsambtenaren de reeds door het Wetboek van Strafvordering in artikel 141, Ie en 3e tot en met het 6e lid, als zodanig aangewezen groep, alsmede de ambtenaren, belast met het staatstoezicht op de volksgezondheid, de ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen (op grond van artikel 142 Sv ) en de ambtenaren van rijks en gemeentepolitie
Artikel 9 regelt de bevoegdheden van de opsporingsambtenaren met betrekking tot de toegang tot bepaalde plaatsen, onderzoek aan lichaam en kleding, inbeslagneming en uitlevering De opsporingsambtenaar heeft toegang
tot voer- en vaartuigen, waarvan hem bekend is, of waarvan redelijkerwijze
door hem kan worden vermoed, dat daarmede verdovende middelen worden
ingevoerd, vervoerd of bewaard Eveneens heeft de opsporingsambtenaar
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toegang tot de plaatsen, waar bepalingen van de Opiumwet worden overtreden, of ook weer, waar redelijkerwijze vermoed kan worden dat zodanige
overtreding gepleegd wordt.
Het begrip 'waar redelijkerwijze vermoed kan worden' is ruimer dan het begrip 'verdenking', dat gehanteerd wordt in artikel 55, lid 2 van het Wetboek
van Strafvordering. Hierin staat namelijk: 'Zoowel in geval van ontdekking
op heeterdaad als buiten dat geval kan iedere opsporingsambtenaar, ter aanhouding van den verdachte, elke plaats betreden.'
In titel VIII van het vierde boek van het Wetboek van Strafvordering vinden we eveneens deze ruimere bevoegdheden aangegeven. Artikel 551, lid 2
zegt namelijk dat de opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 141 Sv., te allen
tijde vrije toegang hebben tot alle plaatsen, waar redelijkerwijs vermoed kan
worden dat een strafbaar feit, vermeld in het eerste lid van artikel 551, wordt
begaan. Het gaat hier om bepaalde misdrijven tegen de veiligheid van de staat
en om bepaalde misdrijven en overtredingen tegen de zeden.
Ook artikel 552 van het Wetboek van Strafvordering biedt deze ruime mogelijkheden. De in artikel 141 Sv. vermelde opsporingsambtenaren hebben te
allen tijde toegang tot alle lokaliteiten en alle plaatsen, waar redelijkerwijs
kan worden vermoed dat de in dit artikel genoemde beroepen worden uitgeoefend.
In woningen of in plaatsen die alleen toegankelijk zijn via een woning, kon
volgens de Opiumwet van 1919 tegen de wil van de bewoner slechts binnengetreden worden op vertoon van een schriftelijke bijzondere last van de burgemeester of van de kantonrechter. De huidige Opiumwet biedt deze mogelijkheid bij het tonen van een algemene of bijzondere schriftelijke last van de
procureur-generaal bij het gerechtshof of van de officier van justitie, of van
een bijzondere schriftelijke last van een van zijn hulpofficieren. Bovendien is
binnentreding mogelijk in gezelschap van de kantonrechter, van een commissaris van politie of van de burgemeester van de betrokken gemeente. Deze
verruiming is geheel in overeenstemming met artikel 120 van het Wetboek van
Strafvordering.
Nieuw is de bepaling dat personen, verdacht van overtreding van deze wet,
bij het bestaan van ernstige bezwaren tegen deze, door alle in de wet genoemde opsporingsambtenaren aan het lichaam en de kleding onderzocht
mogen worden. Deze bevoegdheid gaat verder dan artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering, alwaar slechts de officier van justitie of de hulpofficier een verdachte aan lichaam of kleding mag onderzoeken. De overige
opsporingsambtenaren mogen, overeenkomstig lid 2 van artikel 56, de verdachte slechts zijn kleding onderzoeken. Bovendien mag, overeenkomstig
laatstgenoemd artikel, een onderzoek aan lichaam of kleding slechts plaats
vinden na aanhouding van de verdachte. Dit is, bij verdenking van het plegen
van een misdrijf uit de Opiumwet, niet vereist.
In het oorspronkelijk wetsontwerp stond de zinsnede '...bij het bestaan van
ernstige bezwaren...' niet vermeld. Bij de mondelinge behandeling van dit
ontwerp in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal van 7 december 192723
werd opgemerkt, dat de bepaling van het betrokken lid van artikel 9 te ver
ging. 'Immers volgens die bepaling heeft elke politieagent of veldwachter de
108

bevoegdheid iemand op grond van verdenking van de aldaar bedoelde straf
bare feiten, aan lichaam en kleding te onderzoeken Dat kan aanleiding geven
tot ergerlijke misbruiken', aldus deze leden In verband daarmede werd meer
aansluiting gezocht bij artikel іб van het Wetboek van Strafvordering en
bovengenoemde zinsnede ingevoegd
Fnerzijds zien we dus ruime mogelijkheden voor de opsporingsambtenaar,
doordat hij reeds bepaalde plaatsen mag beireden indien hij redelijkerwijze
vermoedt dat de Opiumwet wordt overtreden, terwijl hij, als hij de bewuste
lokaliteit is binnengetreden, pas tot fouillering mag overgaan indien er sprake
is van 'ernstige bezwaren' Dit is weer een verenging van zijn mogelijkheden.
Aanwezigheid van bepaalde personen op zichzelf lijkt niet voldoende voor
een onderzoek aan lichaam of kleding
Naast de/e opsporingstechnische problematiek is de vraag van belang óf en
op welke wijze bepaalde lokaliteiten door de justitie moeten worden bezocht
In de Rijksbegroting voor het jaar 1974 staat over dit onderwerp 'Omdat er
vooral een behoefte blijkt te bestaan aan meer duidelijkheid en coherentie in
het beleid van politie en justitie ten aanzien van gebruik van en handel in
drugs in jeugdhuizen en -sociëteiten hebben de procureurs-generaal echter
medio van dit jaar besloten een werkgroep m te stellen onder leiding van de
hoofdofficier van justitie te Amsterdam en verder bestaande uit een lid van
het openbaar ministerie per ressort om te trachten op dit gebied richtlijnen te
formuleren '
Inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen is mogelijk. Eerder genoemde opsporingsambtenaren kunnen hiertoe een vordering tot uitlevering
doen Deze bepaling gaat verder dan de overeenkomstige bepalingen in het
Wetboek van Strafvordering, waarin deze vordering is voorbehouden aan de
rechter-commissans en in bijzondere omstandigheden aan de officier van
justitie (artikel 105,resp artikel 100).
Het overtreden van de bepalingen van deze wet werd, indien het feit opzettelijk werd gepleegd, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een
jaar en anders met hechtenis van maximaal drie maanden of geldboete van
maximaal/ 1000,- Bij recidive binnen 2jaar sedert het onherroepelijk worden
van een vroegere veroordeling, werd het feit gestraft met maximaal twee jaar
gevangenisstraf en met maximaal zes maanden hechtenis of maximaal f'3000,geldboete
Bij wetswijziging van 18 juni I953 24 werd de maximum straf voor deze soort
van misdrijven verhoogd tot vier jaar gevangenisstraf en anders met hechtenis van maximaal zes maanden of geldboete van maximaal ƒ3000,-. Hierdoor
werden de strafbepalingen m overeenstemming gebracht met het bepaalde in
artikel 2 van het verdrag van 26 juni 1936, dat onderdrukking van de sluikhandel m verdovende middelen beoogde. (Eerst in 1953 werd het verdrag van
1936 goedgekeurd.) Hierdoor werd ook de toepassing van voorlopige hechtenis mogelijk. Door deze strafverzwanng is aan de bepaling met betrekking tot
de recidive geen behoefte meer, omdat door deze wijziging reeds in geval van
eerste overtreding een zware straf opgelegd kon worden.
De motivering voor het neerleggen van de strafverzwanng in de Opiumwet
wordt vermeld inde Memorie van Toelichting, zitting 1951-1952 2S
Het eerste motief was om de strafbepalingen van de Opiumwet meer in over109

eenstemming te brengen met artikel 2 van het verdrag van 1936. Het tweede
argument was om de Nederlandse wetgeving op dit punt aan te passen aan de
buitenlandse wetgevingen. Als voorbeelden werden genoemd: de Engelse
'Dangerous Drugs Act' van 1920 met een strafmaximum van lOjaar, de Canadese Opium and Narcotic Drug Act 1929' met een maximum gevangenisstraf van 7 jaar, de Oostenrijkse 'Bundesgesetz vom 29. Oktober 1946 über
den Verkehr und die Gebarung mit Suchgiften' met een minimum straf van
1 jaar en een maximum van 5 jaar kerkerstrafen de Amerikaanse 'Regulation
no. 2 relating to the importation, exportation, and transhipment of opium or
cocaleaves or any compound, manufacture, salt, derivative or preparation
thereof waarin bij artikel 57 een maximum straf van 10 jaar is vermeld.
Eventuele toepassing van voorlopige hechtenis werd juist geacht, omdat
'in de regel bij het plegen van een dergelijk delict meer dan één verdachte
betrokken is en het onderzoek zich veelvuldig in verscheidene richtingen uitstrekt. Zonder deze mogelijkheid is te vrezen, dat bewijsmateriaal verloren
zal gaan door de contacten, die de verdachten anders onderling kunnen opnemen'.
Worden één of meer van de in deze wet genoemde verdovende middelen
ongeoorloofd aangetroffen bij de gebruiker, huurder of eigenaar van een voerof vaartuig, gebouw, erf of besloten terrein, dan geeft artikel 10 een strafbedreiging in de vorm van een geldboete van maximaal ƒ 1000,-. Niet strafbaar
is degene die alle maatregelen trof om de ongeoorloofde aanwezigheid van de
middelen te voorkomen. Dit betekent dat hij dient aan te tonen, dat hij de
verdovende middelen rechtmatig onder zich heeft. Het is een omkering van
de bewijslast, een systeem dat in het Engelse strafrecht wordt gehanteerd.
Overeenkomstig lid 3 van artikel 10 vindt een verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer plaats. 26
Artikel 36a van het Wetboek van Strafrecht vermeldt dat onttrekking aan het
verkeer kan plaats vinden. Artikel 10 lid 3 van deze wet biedt een dergelijke
ruimte niet. Hetzelfde geldt voor verbeurdverklaring, vermeld in artikel 33
van het Wetboek van Strafrecht, welke een facultatief karakter heeft. Ook verbeurdverklaring is in de Opiumwet imperatief voorgeschreven.
De strafbare feiten, omschreven in deze wet, worden - indien ze opzettelijk
worden gepleegd - als misdrijven beschouwd en anders als overtredingen.
Nabeschouwing
Het ontwerp van wet werd zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen in de vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 27 In de vergadering van de Eerste Kamer 28 werd het na enige beraadslaging, onder andere over de late indiening van het wetsontwerp, zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
Bij Koninklijk besluit van 2 juni 192829 trad de Opiumwet op 1 oktober 1928
in werking. Op hetzelfde tijdstip verviel de wet van 4 oktober 1919.
Bij wet van 18 juni 195330 betreffende wijziging van de wet van 6 april 187531
tot regeling der algemene voorwaarden op welke, ten aanzien van de uitlevering van vreemdelingen, verdragen met vreemde mogendheden kunnen
worden gesloten, werd de volgende passage toegevoegd: 'één der misdrijven
met betrekking tot opium of andere verdovende middelen, strafbaar gesteld
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bij de Opiumwet...'. Hierdoor is uitlevering ook ten aanzien van deze categorie van personen mogelijk, althans voor zover er sprake is van misdrijven.
De juridische problematiek rondom de hennepprodukten
Bij de interpretatie van het begrip 'hennep' hebben zich in de praktijk verschillende malen moeilijkheden voorgedaan. Deze waren het gevolg van een
sinds 1956 gewijzigde redactie van het begrip 'hennep' (artikel 1, eerste lid
onder j).
Het verdrag van Genève van 1925 spreekt voor de eerste maal over Indische
hennep. De omschrijving hiervan luidt: 'de gedroogde, bloeiende of vruchtdragende toppen van de vrouwelijke planten van Cannabis sativa L., waaraan
de hars nog niet onttrokken is, onverschillig onder welke benaming zij in den
handel worden gebracht'.
Aanvankelijk hield de Opiumwet van 1928 deze definitie aan. In 1956 werd
de definitie, met als motivering dat deze vertaling juister werd geacht, als
volgt gewijzigd32: 'hennep = de gedroogde toppen, of delen daarvan, van de
bloeiende of vruchtdragende planten van Cannabis sativa L., waaraan de
hars niet onttrokken is, onverschillig welke benaming in de handel ook zij'.
Dit betekent derhalve dat, mede gelet op de definitie in het verdrag van 1925,
niet meer onder hennep worden verstaan de bloeiende of vruchtdragende
toppen van de Cannabis, doch slechts de gedroogde toppen hiervan. Dit
houdt in dat de groene, bloeiende plant geen hennep is in de zin van de
Opiumwet, evenmin als de vers geplukte toppen van de bloeiende of vruchtdragende hennepplanten. Dientengevolge is bijvoorbeeld de teelt van de
hennepplant in Nederland niet verboden.
Doen zich door deze definitieverschillen in de rechtspraak moeilijkheden
voor, de complicaties worden nog vergroot wanneer het produkt hashish in
het geding is. Nu namelijk de hars ook gewonnen wordt uit andere delen van
de hennepplant dan alleen uit de gedroogde toppen, en deze andere delen
door bovenstaande definitie buiten de werkingssfeer van de Opiumwet zijn
geplaatst, is de basis gelegd voor een interessante jurisprudentie op dit
punt.
Via een tweetal beschikkingen werd getracht deze onvolkomenheid te redresseren. Bij beschikking van de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 27 juli 197133 werd tetrahydrocannabinol, dat een werkzaam
bestanddeel is van de hars uit de hennep, aangewezen als verdovend middel,
zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder g van de Opiumwet. Bij beschikking van 29 december 1971:M van hetzelfde ministerie werd hars, afkomstig
van een plant van het geslacht Cannabis, alsmede elk vast of vloeibaar mengsel, dat zodanige hars bevat, onder de werkingssfeer van de Opiumwet gebracht (opgenomen in de beschikking van 24-2-1958).
Het is niet juist de aan de minister overeenkomstig artikel 2, eerste lid onder
g van de Opiumwet verleende machtiging te laten gebruiken ter aanvulling
van een onvolledigheid in de bepalingen van de Opiumwet. Immers de bedoeling van deze machtiging is om nieuwe verdovende middelen, welke onder
het verdrag van New York gebracht worden, op deze wijze in de Opiumwet
op te nemen. Dit is hier niet het geval, zodat wetswijziging via het parlement
de aangewezen weg was.
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Jurisprudentie Het is interessant om na te gaan hoe de verschillende rechtscolleges zich uit deze juridische problematiek trachtten te redden
Door de Amsterdamse rechtbank werd bij vonnis van 11 november 197135
hierover opgemerkt dat de oude definitie (van voor 1956) werd vervangen
' omdat deze tengevolge zou kunnen hebben dat een kruidenkweker, land
bouwer of particulier die hennep verbouwt m overtreding zou zijn en het verbouwen van hennepplanten voor de produktie van vezel, het gebruik daarvan
als windkenng, het kweken van zaad als kippe- en vogelvoer en als lokmiddel
van vis geheel en al zou zijn verboden'
De tweede overweging was 'dat aan de in 1956 aangebrachte beperking in
de bewoordingen van artikel 1 geen argument kan worden ontleend voor de
op zichzelf al irrationele opvatting, dat het bezit van uit hennep getrokken
hars en de gebruikelijke bereidingen van die hars zonder reden en zonder
toelichting opeens werd vrijgegeven, indien die hars zou zijn gewonnen uit
«/«•/-gedroogde plantedclen als meergenoemd'
De eerste stelling is discutabel, omdat bij afzonderlijk besluit van 20 oktober
19583e duidelijk werd aangegeven dat bij de vermelde groep de bepalingen van
artikel 3, eerste lid onder b van de Opiumwet niet van toepassing waren
Hiervoor was derhalve geen wijziging van de definitie noodzakelijk
Het Gerechtshof te Amsterdam overwoog naar aanleiding van een ander
proces hierover op 3 januari I97237 dat de door hem onderzochte stof wel is
hashish doch dat hem niet is gebleken dat de hars waarvan zij is bereid getrokken is uit hennep m de zin van artikel I, eerste lid onder j van de Opiumwet, met name uit de gedroogde toppen, ot delen daarvan van de daarbedoelde cannabisplant,
'dat de deskundige hieraan heeft toegevoegd dat dit hem ook onmogelijk is
kunnen blijken, omdat, ook al moge de meest doeltreffende winning van de
hars geschieden door onttrekking aan de gedroogde toppen, ook winning uit
andere dan gedroogde toppen of plantedelen voorkomt, en dat bij beide bereidingswijzen hetzelfde produkt ontstaat, van dezelfde samenstelling en
met dezelfde werking, zodat niet is vast te stellen of de onderhavige hashish
al dan met uit hars is bereid die is gewonnen door onttrekking uit gedroogde
toppen of delen daarvan, dat derhalve niet is komen vast te staan dat de onderhavige hashish is bereid uit hars, getrokken uit hennep in de zin van artikel
1 der Opiumwet
Het Hof overweegt verder dat de tekst van artikel I en van artikel 3 (die met
name hashish noemt) voor onderscheidene uitleg vatbaar is, zodat nagegaan
moet worden wal de strekking is Het Hof stelt dat de wetswijziging van 1956
niet bedoelde de werking van artikel 3 te beperken tot hashish welke bereid
is uit hars die louter uit gedroogde toppen of delen daarvan is getrokken Was
dit anders geweest, dan zou men in 1961, bij het sluiten van het verdrag van
New York, respectievelijk in 1964 toen dit verdrag bij de wet van 2 maart
1964 werd goedgekeurd, naar aanleiding van de m dat verdrag opgenomen ruimere beschrijving van "cannabis ' - waarin het woord "gedroogde ' niet
voorkomt - artikel 3 der Opiumwet wel hebben gewijzigd Bovendien is er
aanleiding de beperkte definitie van artikel 1 niet in artikel 3 te doen doorwerken, omdat daardoor het verbod voor een deel van de hashish wel en voor
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een deel niet zou gelden, terwijl beide van dezelfde samenstelling zijn en
dezelfde werking hebben.'
Het mag dan zijn dat de wetswijziging van 1956 niet beoogde de werking van
artikel 3 te beperken, de motivering van het Hof is dubieus te noemen. Het
Hof stelt namelijk, dat als dit wèl de bedoeling was geweest, in 1961, respectievelijk in 1964 de Opiumwet wel in deze - ruime - zin zou zijn gewijzigd.
Men zou ook kunnen stellen dat in 1961 de tijd aangebroken zou zijn geweest
om de in 1956 gemaakte fout te corrigeren, juist omdat het verdrag van 1961
het ruime begrip hanteert. Bovendien wist men in 1956 nog niet dat het verdrag van 1961 een ruimer begrip zou hanteren. Hier is derhalve ten onrechte
een correlatie gelegd.
De Hoge Raad besliste op 29 februari 197238:
'In artikel 3, lid 1 onder с van de Opiumwet heeft het woord "hennep" de
gebruikelijke betekenis van de plant die bekend staat als Cannabis sativa L.,
en derhalve is in artikel 3, lid 1 onder c, onder "hars die uit hennep wordt
getrokken" en in artikel 3, lid 1 onder d, onder "deze hars" niet slechts te
begrijpen de hars, die wordt verkregen uit de gedroogde toppen, of delen
daarvan, van de bloeiende en vruchtdragende planten van Cannabis sativa L.,
doch alle hars uit evengenoemde plant.'
In een beschikking van de Hoge Raad op een verzoek tot herziening van 7
3e
maart 1972 tenslotte merkt de Hoge Raad over deze kwestie onder meer op:
'dat toch een redelijke uitlegging van de bepalingen van de Opiumwet in
onderling verband en samenhangend beschouwd medebrengt, dat de om
schrijving van hennep in artikel 1, eerste lid onder j , geacht moet worden
alleen betrekking te hebben op voorschriften waarin hennep als zodanig het
voorwerp is van een gedragsvorm, hetgeen niet het geval is met de - niet op
hennep maar op hars en de op hars berustende bereidingen betrekking heb
bende - verboden vervat in artikel 3, eerste lid aanhef en onder с en d.'
Deze uitspraak houdt derhalve in, dat aan het begrip 'hennep' in de betekenis
van artikel 1 een andere inhoud wordt gegeven dan aan het begrip 'hennep',
aangehaald in de verbodsbepaling van artikel 3.
Het komt wel juist voor dat een redelijke uitlegging van de Opiumwet mee
brengt, dat deze wet betrekking heeft op hashish uit de gehele plant. De
motivering dat het bij de omschrijving van het begrip 'hennep' in artikel I,
eerste lid onder j gaat om voorschriften waarin de hennep het voorwerp is
van een gedragsvorm, ondergraaft het nut en de zin van een betekenis-arti
kel. Van een dergelijk artikel mag toch primair verwacht worden dat het om
schrijvingen geeft welke in de daarop volgende bepalingen gehanteerd dienen
te worden.
Inmiddels heeft deze kwestie haar belang verloren door de eerder vermelde,
in werking getreden beschikking van 29 december 1971.
4.1.5 Overige overheidsmaatregelen
Naast de Opiumwet hebben nog enige andere maatregelen betrekking op ver
dovende middelen.
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De wet op de geneesmiddelenvoorziening van 28 juli ¡958*°
Deze wet schrijft voor dat het bereiden en afleveren van geneesmiddelen
allen toegestaan is aan met name genoemde personen en aan personen die
hiertoe een vergunning hebben ontvangen. Overtreding van deze bepalingen
kan gestraft worden met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.
Met ingang van 1 april 196841 werd een aantal wekaminen als geneesmiddel
aangewezen. Het gevolg is, dat aflevering van deze middelen slechts op
medisch voorschrift mag plaatsvinden. Bovendien is het verkeer van deze
middelen aan een vergunningstelsel gebonden. Na uitbreiding bij beschikking van 1 april 196942 kwam op 7 april 197143 via een wijziging van de Wet
op de Geneesmiddelenvoorziening tevens een verbod te rusten op het aanwezig hebben van amfetaminen, alsmede op de door de minister aangewezen
andere zelfstandigheden met soortgelijke werking.
In- en uitvoerbeschikking amfetaminen 1972.**
Bij deze beschikking werden de in- en uitvoer van amfetaminen en andere
zelfstandigheden met soortgelijke werking zonder vergunning van de minister van Economische Zaken, verboden. Overtreding van deze beschikking
kan krachtens de Wet op de Economische Delicten worden bestraft met maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Hierdoor is uitlevering ter zake mogelijk.
De wegenverkeerswet van 13 september 1935.*s
Ook deze wet spreekt, met name in de artikelen 26, 35, eerste lid en 36, over
het gebruik van verdovende middelen.
Het is overeenkomstig artikel 26, eerste lid verboden aan de bestuurder van
een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig om daarmee over een
weg te rijden, terwijl hij onder zodanige invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig, het rijwiel of het andere rij- of voertuig naar behoren te besturen.
Met alcoholhoudende drank wordt gelijkgesteld elke stof waarvan de bestuurder weet of redelijkerwijze moet weten, dat het gebruik de rijvaardigheid kan verminderen.
De strafbedreiging op overtreding van dit artikel is maximaal drie maanden
gevangenisstraf.
Overkomt iemand een verkeersongeval, waarbij als gevolg van diens gedrag
de dood van een ander te verwijten is, dan kan maximaal eenjaargevangenisstraf of hechtenis opgelegd worden.
Is er sprake van zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel dat
tijdelijk ziekte of verhindering in de uitoefening van ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, dan is de bedreiging maximaal 9 maanden gevangenisstraf
of hechtenis.
Was de schuldige tijdens het ongeval onder zodanige invloed van het gebruik
van alcoholhoudende drank of van een stof, zoals eerder omschreven, dat hij
niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen,
dan kan hij worden gestraft met gevangenisstraf van respectievelijk 3 jaren
en 2 jaren.
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Besluit eisen zedelijk gedrag drank- en horecawet**
Op basis van artikel 5, derde lid van de Drank- en Horecawet is op 29 mei
1967 een besluit tot stand gekomen, waarin een aantal eisen vermeld staan
ten aanzien van het zedelijk gedrag van bedrijfsleiders en beheerders in deze
sector.
Artikel 4 haalt in het tweede lid onder a de Opiumwet aan. Het artikel luidt:
1 Onverminderd het in artikel 3 bepaalde mag een bedrijfsleider of beheerder
niet in de omstandigheid verkeren dat te zijnen aanzien
a binnen de laatse vijfjaar onherroepelijk zijn geworden twee of meer veroordelingen als in het tweede lid bedoeld, of
b binnen het laatste jaar onherroepelijk is geworden de laatste van twee of
meer veroordelingen als in dit lid bedoeld, indien de overtredingen, waarop de
veroordelingen onderscheidenlijk betrekking hebben, binnen een tijdvak van
vijfjaar werden begaan.
2 Het eerste lid heeft betrekking op veroordelingen, anders dan tot een geldboete van ƒ50,- of minder voor wat de hoofdstraf betreft wegens overtreding
van bepalingen, gesteld bij of krachtens:
a de Drankwet, de Drank- en Horecawet, de Opiumwet of de Absintwet.
4.2 Gebruik van verdovende middelen tot 1967
Tot en met 1966 is Nederland nauwelijks geconfronteerd geweest met de
problematiek van de verdovende middelen. Het illegale gebruik van voornamelijk opiaten beperkte zich tot in Nederland wonende Chinezen.
Bovenstaande stellingname kan uit een drietal punten afgeleid worden. Op
de eerste plaats bestaat over deze periode nauwelijks enige literatuur betrekking hebbende op het gebruik van verdovende middelen door Nederlanders. Vervolgens is bij de bespreking van de diverse internationale verdragen
in de Eerste en Tweede Kamer alleen de aandacht gevestigd op het opiummisbruik in het voormalig Nederlands-Indië. Indien Nederland ook met deze
problematiek te kampen zou hebben gehad, was dit ongetwijfeld via de volksvertegenwoordiging ter sprake gebracht. Op de derde plaats zijn de cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek een indicatie voor deze stelling.
Aantal onherroepelijke veroordelingen van de Opiumwet
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

33
45
42
22
24
29
28
23
24
34

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

25
10
7
5
14
6
onbekend
onbekend

5
15

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

37
35
41
36
17
11
14
14
24 ( 8)
16 ( 7)

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

10 ( 5)
14(12)
25(14)
24(13)
20(17)
20(16)
25(14)
38(18)
48(26)

totaal: 860
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De tussen haakjes geplaatste cijfers betreffen de sepots (niet in de eerste
cijfers begrepen) Het gemiddeld aantal onherroepelijke veroordelingen over
deze jaren bedraagt derhalve 23
Zelfs indien deze cijfers alleen op het gebruik van verdovende middelen betrekking zouden hebben en niet op de handel hierin, dan nog valt het geringe
aantal onherroepelijke veroordelingen op
In een schrijven van de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 1924
stond dat in dejaren 1921, 1922 en 1923 verbruik van bereid opium in Nederland niet voorkwam, uitgezonderd bij enkele vreemdelingen uit China en
Nederlands-lndie 47 Ook in 1925 werd het verbruik van opium van geringe
betekenis geacht 4e
In het verslag betreffende de handel in opium en andere verdovende middelen
over dejaren 1931 en 1932 stond onder meer vermeld dat opiumroken onder
de Nederlandse bevolking niet voorkwam, wel bij Chinezen in de havenplaatsen Rotterdam en Amsterdam Officiële statistieken van het aantal verslaafden werden niet bijgehouden Geschat werd dat in die periode het aantal
verslaafden 33 bedroeg Hiervan waren 28 personen morfinist 49
De activiteiten van Nederland beperkten zich tot de produktie van ruwe
cocaïne, ecgonine, morfine en diacetylmorfine, vervaardigd door de chemische industrie Er was een gennge opiumcultuur Het gewas werd hoofdzakelijk gekweekt om daarvan zaad te winnen Dit zaad werd voornamelijk
gebruikt voor het uitpersen van papaverolie, dat diende voor de vervaardiging van vernissen 50
Voor wat de hennepprodukten betreft, schreef Van Wolferen in 194951 dat de
marihuana na de tweede wereldoorlog op twee manieren illegaal ons land
binnenkwam en wel via schepen uit Noord-Afnka en Midden Amerika en
vanuit Luxemburg, waar het verlofcentrum van het Amerikaanse bezettingsleger in Duitsland was Het gebruik beperkte zich in deze periode tot negers
en muzikanten De concentratiepunten van de handel lagen in Rotterdam
(Katendrecht) en m Amsterdam (Zeedijk en Nieuwedijk)
Van Wolferen concludeert dat in de genoemde periode het gebruik van hennepprodukten, evenals de handel hierin, minimaal was
In een serie artikelen in Intermediair in 1970 merkt Cohen onder meer op, dat
in de periode van 1958 tot 1967 zich in Amsterdam reeds enig gebruik voordeed De justitiële aandacht was echter, in verhouding tot latere jaren,
gering
Hieruit mogen we vaststellen dat in Nederland in deze periode vrijwel geen
problematiek met betrekking tot de verdovende middelen bestond
Zoals werd gesteld, werd het illegale gebruik van hoofdzakelijk opiaten toegeschreven aan in Nederland wonende Chinezen Het grootste aantal Chinezen in Nederland was gesitueerd in de wijk Katendrecht te Rotterdam Van
Heek52 geeft hierover een interessante uiteenzetting
Meer dan75% van de Chinese bevolking in Katendrecht (in dejaren 19291931 van 534 naar 1306) zou opium gebruikt hebben Omdat zich hier een
belangrijke smokkelhandel in opium ontwikkelde, werd een apart opgeleide
opiumrecherche ingeschakeld Strafvervolging van de gebruikers van opium
vond plaats indien zij meer opium in voorraad hadden ('aanwezig hadden')
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dan voor een dag nodig was. Deze hoeveelheid werd geschat op 2 gram. Er
werden boetes opgelegd van ƒ25,- tot ƒ 50 -, terwijl bij inbeslagneming van
grotere partijen gevangenisstraf van maximaal een maand werd opgelegd. Het
gevolg van een veroordeling was dat uitwijzing uit Nederland plaats vond.
Zo zien we dat in de praktijk de Chinese gebruikers van opium door de overheid ongemoeid werden gelaten.
Gelet op het ontbreken van problematiek met betrekking tot de verdovende
middelen is het opvallend te noemen dat de wetgever in 1953 het aanwenden
verbood. Deze uitbreiding van de Opiumwet was, vanuit de Nederlandse
situatie gezien, niet strikt noodzakelijk. We kunnen haar dan ook alleen in
verband brengen met de verruiming van de opsporingsmogelijkheden in het
kader van artikel 10 van de Opiumwet, indien het althans om het produkt
opium gaat.
Het verbod van het gebruik van cannabis in hetzelfde jaar wordt, althans
voor wat de nationale situatie betreft, niet gerechtvaardigd.
4.3 Gebruik van verdovende middelen van 1967 tot heden53
De Opiumwet leidde van 1928 tot en met 1972 tot 3233 onherroepelijke veroordelingen. Tussen de jaren 1929 tot en met 1966 is het gemiddeld aantal
onherroepelijke veroordelingen 23, van 1967 tot en met 1972 is dit gemiddelde
jaarcijfer 3%.
Indien we de cijfers van het CBS verder bezien, valt het grote verschil op
tussen het aantal onherroepelijke veroordelingen en sepots tot en met 1966
en vanaf 1967 tot heden. Van 1956 tot en met 1966 bedroeg dit gemiddelde 38,
vanaf 1967 tot en met 1972 was dit 970. De vraag is waarom deze - snelle stijging zich nu juist in 1967 inzette.
We mogen, dachten wij, aannemen dat de sterk gestegen justitiële aandacht
voor het gebruik van verdovende middelen samenhangt met de snelle verspreiding van deze middelen. Een rapport van het Wetenschappelijk Voorlichtings- en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage54 geeft aan dat het gebruik omstreeks de jaren '67 - en met name in de steden Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage - hoofdzakelijk cannabisprodukten betrof. Ook het
Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dat in die periode hoofdzakelijk
(meer dan 50%) cannabisprodukten werden aangetroffen.
In de nota van de Stichting voor de Geestelijke Volksgezondheid worden een
aantal factoren genoemd die mogelijk tot een snelle verspreiding hebben bijgedragen. Deze zijn:
1 vrienden deelgenoot maken van het cannabisgebruik;
2 mogelijke uitbreiding van het aantal personen, dat zich vrijer opstelde ten
aanzien van het gebruikelijke gedrag in de maatschappij. Factoren die ten
aanzien van dit verschijnsel een bijdrage geleverd zouden kunnen hebben zijn:
a ongewenste nevenverschijnselen van de welvaart;
b het ontstaan van onzekerheden en angst ten gevolge van de zich veranderende maatschappij;
с verlies van een duidelijk zicht op en vertrouwen in de toekomst;
d vervreemding van instituties die samenhangen met belangrijke waarden
in de maatschappij;
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e toename van de kennis met betrekking tot de farmacologie en de medische
wetenschap, waardoor er een verlangen ontstaat om ook de psychische
processen te beïnvloeden.
Andere factoren zouden, aangezien het gebruik zich hoofdzakelijk onder de
jeugd afspeelt, slechte gezinsrelaties zijn en autoritaire verhoudingen op
school en in de arbeidssituatie.
Deze gegevens mogen het snelle gebruik beïnvloed hebben, hiermede is de
vraag nog niet beantwoord waarom juist in 1967 de justitiële diensten in hoge
mate met de gebruikers werden geconfronteerd.
De mogelijkheid mag niet uitgesloten worden geacht, dat de vanf 1966 ingezette publiciteitsgolf aan de snelle verspreiding heeft medegewerkt. Hierbij
mogen we wijzen op het gezaghebbende rapport van het Advisory Committee
on Drug Dependence Cannabis, het zogeheten 'Wootton-report' dat in 1968
verscheen en dat zich ten aanzien van het cannabisgebruik niet negatief opstelde. Ook in de Nederlandse pers en vakliteratuur, via forums en conferenties
werd ruimschoots aandacht aan deze materie besteed. Vermoedelijk zal deze
aandacht de publieke opinie beïnvloed hebben in die zin dat het gebruik
hierdoor toenam, waardoor in verhouding ook het aantal contacten met de
justitie steeg. Bewijsbaar is deze stelling echter niet.
We beperken ons verder tot de gegevens over de laatste zes jaren. Het aantal
justitiële interventies in deze periode geeft het volgende beeld:
Slaat I
Jaar

omo 'orwaardelijke
veroordelingen

sepots

totaal

sepots in %
van het totaal

1967
1968
1969
1970
1971
1972

153
258
247
469
593
653

59
99
297
609
1102
1280

212
357
544
1078
1695
1933

27%
27%
54%
56%
60%
66%

2373

3446

5819

Totaal

Opvallend is de stijging van het aantal sepots. Het percentage van de laatste
twee jaren ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van het aantal sepots
terzake misdrijven (tussen de 45 en 55%). Ingedeeld in leeftijdsgroepen verschaft het aantal sepots tezamen met de onherroepelijke veroordelingen het
volgende overzicht:
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Slaat ¡I
Leeftijd

1967

¡968

1969

1970

1971

1972

totaal

12-17
18-20
21-24
25-29
30-39
40-49
50 en ouder

28
67
49
33
24
7
4

26
123
84
44
51
14
15

92
178
137
70
48
10
9

212
410
266
109
56
15
10

377
618
444
152
71
18
15

337
701
542
195
122
25
11

1072
2097
1522
603
372
89
64

212

357

544

1078

1695

1933

5819

Totaal

De meeste overtreders van de Opiumwet die met de justitie werden geconfronteerd bevinden zich in de leeftijdsgroepen tussen 12 en 24 jaar. De groep
tussen 18 en 20 jaar is hierbij het grootst in aantal. Bovengenoemde cijfers
nemen af naarmate de leeftijden stijgen.
Ten aanzien van de soort overtredingen van de Opiumwet zien we dat het
totaal aantal onherroepelijke veroordelingen en sepots over de laatste zes
jaren als volgt uitgedrukt kan worden:
Staat Ш
Invoeren:
217 maal (14%)
Gebruiken vals recept:
38 maal ( 3%)
Verhandelen:
380 maal (24%)
Aanwenden:
936 maal (59%)
Onbevoegd voorhanden hebben: 2471 maal
In 1777 gevallen was de juiste handeling niet meer te identificeren.
De bepalingen betreffende het verhandelen en aanwenden kunnen opsporings- en bewijstechnisch moeilijkheden opleveren. Om deze reden is het
onbevoegd voorhanden hebben eveneens strafbaar gesteld. Het onbevoegd
voorhanden hebben kan betekenen dat er sprake is van bezit, kennelijk
bestemd voor eigen gebruik, voor gebruik door derden of voor de handel.
Hoewel het onbevoegd voorhanden hebben als aparte categorie wordt be
schouwd, kan dit gevolgen hebben voor de categorieën verhandelen en aanwenden. In welke omvang is echter niet na te gaan, aangezien de confrontatie met de justitie plaatsvond op het moment van het illegaal voorhanden
hebben en niet bij de aanwending of verhandeling zelf. Het onbekende aantal
handelingen van 177 zal, absoluut gezien, bovenstaande cijfers verhogen.
De stijging naar de aard van de handelingen, gespecificeerd per jaar, is
(veroordelingen en sepots):
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Staat IV
1967
Invoeren:
17
Gebruiken vals recept:
4
Verhandelen:
8
Aanwenden:
31
Onbevoegd voorhanden hebbenι 124

1968

1969

1970

1971

1972

27
15
22
37
153

19
5
27
100
234

29
8
72
218
376

45
3
143
327
681

80
3
108
223
903

Voor wat betreft de aard van de produkten krijgen we het volgende beeld te
zien (totaal aantal veroordelingen en sepots):
Staat V
art. 2 Opiumwet

1967

1968

/969

/970

1971

/972

opium
morfine
palfium
cocaïne
LSD
overige (niet bekend)

9
3
2
8
6
13

33
4
3
_
1
26

39
2
1
5
14
22

45
7
3
3
56
35

88
7
2
1
116
85

83
5
3
2
109
48

art. 3 Opiumwet
(in percentages van het totaal):
hennep, hashish e.d.
onbekend

161
269
441
840
1300 1545
(76%) (75%) (80%) (78%) (77%) (86%)
10
21
20
89
%
138

Opvallend is de sterke stijging van het aantal veroordelingen en sepots,
betrekking hebbende op de cannabisprodukten. Hoewel artikel 3 ook cocabladeren vermeldt, is, gelet op bovenstaand overzicht, niet aan te nemen dat
dit produkt enige invloed heeft op laatstgenoemde cijfers. De percentages,
betrekking hebbende op de cannabisprodukten, stegen de laatste jaren tussen
de 76 en 86%.
De strafsoorten en strafmaten over de laatste zes jaren worden als volgt
gespecificeerd:
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Staat VI
1967
Gei<inf>ents\tr(ij
meer dan 1 lot
beneden 3 jaar
Ijaar
onvoorw
ged onvoorw
6 mnd tot 1 jaar
onvoorw
ged onvoorw
voorw
2 mnd tot 6 mnd
onvoorw
ged onvoorw
voorw
1 mnd tot 2 mnd
onvoorw
ged onvoorw
voorw
tot 1 mnd
onvoorw
ged onvoorw
voorw
6 eldboete
uitsluitend
meer dan ƒ 100,ƒ50,-tot/100,tot/50,met voorw gev str
meer dan/100,/50,-tot/100,tot/50,Hec litems
(uitsl tot 2 mnd
onvoorw
ged onvoorw
voorw
Tuchtschool
onvoorw
ged onvoorw
voorw
Arrest
onvoorw
voorw
Berisping
Totaal

1968

1970

1969

(2)

4

(3)

5

(1)

3
4

(2)

(1)

3
4

(1) 4
1

(1) 3
4

(1) 11
(8) 2S
1

9
(1) 13

(3) 17
(16) 41

(2) 12
(14) 20

_

3

(2)

-

6

1971

1972

(1) 3

(1)

9

2
4

(1)
(2)

4
4

(2)

'(6) 23
"(4) 19

(12) 27
(11) 45

-

-

(21) 54
"(ЗІ) 84
(1) 14

(23) 74
(16) 74
(2) 6

24

45) 20
(3) 31
1

(4) 16
'(12) 61
(1) 7

5
6
2

(2) 25
(3) 10
(2) 10

(1)
(2)
(1)

7
9
6

(5) 24
(3) 7
(5) 13

(8) 29
(7) 19
(3) 23

(17) 62
(3) 22
(3) Il

3

(2)

4
7
(1) 9

(2) 17

(7) 17
(5) 7
(5) 18

(15) 36
(3) Il
(14) 25

(18) 45
(1) 4
(8) 19

2
6

(2) 8
(11) 38

(12) 41
(50) 90
(9) 21

(17) 42
(46) 90
(4) 19

(6) 21
(24) 57

-

(14) 45
(12) 36
(1) 1

1

(1) 1

(1)
(1)

(1)

3

(1)
(4)

(4)

-

6

3
2

(2)

-

-

(7) 25
(37) 91
(3) 10

5
9
2

(6) 13
(3) 33
3

(6) 15
(11) 48
(1) 5

(4)21
(15) 65
(2) 4

-

_

-

_
(1)

(6) 20
(3) 27
(2) 5

( l l ) 35
(16) 34
(4) 8

e

7
3

2
2

(1)

1

_

_

_

_

1
3

-

-

_
-

(36)153

»(53)258

1
<<l) 3
(4) 3

2

1
(1)

-

(4) 3
(4) 4

1

(53)247

-

-

1

1
4

(1)

4

7

(4)

-

1

2
1
5

(1) I
(1) 2
4
0) 3

_

(1) 1
(1) 2
(1) 1

4

(2) 3
1

(I52)469 »(219)593

,0

(22l)653

mmderj ) en 2 uitsl ondertoez st
8
h o 1 tevens onvoorw en 2 tevens voorw
TBR
" h o l uitsl verbeurdverkl, 1 uitsl verb
verkl + onttr л h verkeer, 1 uitsl voorw
TBR en I uitsl ondertoez st
10
h o 1 uitsl onv ter besch st en I schuldig
verkl ζ toep ν straf of maalr (m ν ν )
N В Tussen haakjes verbeurdverklaringen of onttrekkingen aan het verkeer van goe
deren (in de navolgende cijfers begrepen)
* h o I tevens voorw TBR
2
h o 2 tevens voorw TBR
3
h o 1 tevens onvoorw TBR
* h o 1 tevens ondertoez st
5
h o 2 dubbele hoofdstraffen
" h o l uitsluitend verbeurdverkl
7
h o I schuldigverkl ζ toep ν str of maalr
(m ν ν ), 1 (t besch st Reg o ν (strfr
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Samengevat en uitgedrukt in percentages levert dit het volgende schema op:
Staat Vil
overtredingen

/967

1968

1969

onherr. veroord. totaal
sepots totaal

153
59

260
99

Totaal

212

359

Opiumwet

1970

1971

¡972

247
297

469
609

593
1102

653
1280

544

1078

1695

1933

waarvan:
Staat Vili
/967
/965
/969
/970
1971
1972
geh./ged.onv.gev.str.
108(71%) 171(65%) 110(45%) 195(42%) 284(48%) 370(57%)
voorw.gev.str.
6 (4%) 27(13%) 17 (7%) 39 (8%) 62(10%) 36 (5%)
geldboete sec.
5 (3%) 8 (3%) 46(19%) 126(27%) 152(26%) 151(23%)
geldboete gecomb. m.
16(10%) 49(18%) 68(27%) 90(19%) 77(13%) 82(13%)
voorw.gev.str.
18(12%) 5 (1%) 6 (2%) 19 (4%) 17 (3%) 12 (2%)
rest
Uitwerking van de aangegeven percentages leidt tot de navolgende grafiek:
Opgelegde sancties, in percentages uitgedrukt (opiumwet)

70

- ^ \

60

\

50

\

,

\

^

30

¡J «f
19 67

>

_.«· "*--« χ*
.»*'V · - . - .
У*
19 68

^
. —· —
•

19 69

19 70

geldboete, gecomb met voorw gevangenisstraf
uitsluitend geldboete
voorwaardelijke gevangenisstraf

122

^ · """"».

\

geh /ged onvoorwaardelijke gevangenisstraf

rest

^

„..··

^ ^
^

**

19 71

19 72

Toepassing van de voorlopige hechtenis vond als volgt plaats:
Staat IX

*

1965/1968 1969
tot en met 4 dagen
5- 10 dagen
11 - 20 dagen
21-30 dagen
1 - 3 maanden
3 maanden of meer

¡970

1971 1972

totaal

12
17
25
32
171
103

6
15
9
19
50
28

6
20
11
13
99
61

10
36
40
31
38
40

13
18
28
51
171
67

47
106
113
146
529
299

360

127

210

195

348

1240

Dit houdt in dat bij 5949 justitiële interventies in 1240 gevallen voorlopige
hechtenis werd toegepast, ofwel in 21% van het totaal aantal interventies. Bij
24% van het totaal aantal ingeslotenen was de duur van de preventieve
hechtenis drie maanden of langer.
De reclasseringsbemiddeling via het uitbrengen van voorlichtingsrapporten,
al of niet gecombineerd met psychiatrische rapportage, was:
Staat X

voorlichting:
psychiatrische rapportage:
combinatie van beide:

1965/1968 1969 1970

¡971

1972

totaal

160
22
78

122
3
30

301
5
51

381
6
45

189
1
23

1153
37
227

260

155

357

432

213

1417

Op het totaal aantal justitiële interventies bezien, komt dit neer op een of
andere vorm van rapportage in 24% van het totaal aantal gevallen. Gespecificeerd per jaar liggen de percentages waarin werd voorgelicht:
1965/1968: op 37% van het totaal
1969:
op 28% van het totaal
1970:
op 33% van het totaal
1971:
op 25% van het totaal
1972:
op 11% van het totaal
Opvallend is de relatieve en voor 1972 ook de absolute daling van het aantal
uitgebrachte rapporten.
43.1

Samenvatting

De samenvattende conclusies worden met het nodige voorbehoud getrokken.
Ten eerste omdat het om een groep personen gaat, die maar een gedeelte uitmaakt van het totaal aantal overtreders van de Opiumwet en bovendien omdat
het maatschappelijk verschijnsel van het gebruik van verdovende middelen,
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gelet op de eerder vermelde cijfers die een groeiend gebruik te zien geven,
zich uitbreidt. Dit houdt in, dat onderstaande conclusies slechts signaleringen
zijn voor eenbepaald moment en ten aanzien van een bepaalde groepering,
namelijk die welke om een of andere reden door overtreding van de Opiumwet met de justitie in aanraking kwam.
Het justitiële apparaat wordt hoofdzakelijk met gebruikers geconfronteerd,
die voor het overgrote deel gebruikers van cannabisprodukten zijn (staten III
en V). Dit zou kunnen betekenen dat ten aanzien van onderzoek of farmacologisch, sociologisch, medisch, psychologisch en psychiatrisch terrein
voorrang gegeven zal dienen te worden aan de bestudering van het gebruik
van deze middelen en de motivaties hiervan.
Het gebruik van verdovende middelen speelt zich hoofdzakelijk af in de
leeftijdsgroepen tussen 12 en 24 jaar, met een piek bij de leeftijden tussen 18
en 20 jaar. Dit houdt in dat laatstgenoemde groep, gelet op de leeftijd, kennelijk het meest open staat voor het gebruik van verdovende middelen. Van de
andere kant zal deze groep ongetwijfeld gevoelig zijn voor eventuele gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting over de diverse
middelen, of voor een geïndiceerde behandeling bij de constatering van verslavingsverschijnselen.
Op bladzijde 118 werd melding gemaakt van het aantal sepots bij het vervolgingsbeleid. Geplaatst tegen het totaal aantal onherroepelijke veroordelingen zien we dat het aantal sepots over de laatste zes jaren 59% bedraagt.
Opvallend is dat in 1969, 1970, 1971 en 1972 het aantal sepots- respectievelijk
met 54%, 56%, 66% en 66% - het aantal onherroepelijke veroordelingen overtreft. Bestudering van de staten III, IV en V lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat het aantal sepots de laatste zeven jaren hoofdzakelijk betrekking
moet hebben gehad op het aanwenden en onbevoegd voorhanden hebben van
verdovende middelen, vooral van cannabisprodukten.
De gronden voor het sepot zijn niet bekend. Mostert55 stelt, dat het opportuniteitsbeginsel onder zorgvuldige afweging van bijzondere en algemene belangen dient te geschieden en dat daarin een consequent en evenwichtig beleid
dient te worden gevoerd. De vraag is derhalve, welke bijzondere en algemene
belangen in concreto, als het om de toepassing van de Opiumwet gaat, worden
gehanteerd.
In 24% van het totaal aantal justitiële interventies over de laatste acht jaren
werd een voorlichtings- en/of psychiatrisch rapport uitgebracht. Het is aannemelijk dat de reclassering, indien het om gebruikers van verdovende middelen gaat, in haar rapportage aan het Openbaar Ministerie slechts tot het - al
of niet vrijwillig - opnemen van contact met de reclassering zal adviseren.
Desalniettemin is dit slechts een adviserende en partiële bijdrage, welke geenszins een planmatig gevoerd landelijk sepotbeleid behoeft te ondersteunen.
Wel zou gesteld kunnen worden dat een concentratie van het sepotbeleid de
mogelijkheid biedt eventuele bepalingen uit de Opiumwet, welke in de huidige
tijdsomstandigheden minder voor toepassing vatbaar zijn, via een dergelijk
beleid buiten toepassing te laten.
Hoe ligt de verhouding tussen de toepassing van het opportuniteitsbeginsel
en het optreden van de rechter in deze soort zaken? Is deze soepele lijn doorgetrokken bij de straftoemeting? Uit de hiervoor afgedrukte grafiek blijkt, dat
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de rechter aanvankelijk in stijgende lijn onvoorwaardelijke gevangenisstraf
oplegde. In 1967 bestond 71% van het totaal aantal onherroepelijke veroordelingen uit gehele of gedeeltelijke gevangenisstraf. In 1972 lag dit percentage
op 57. De opmerkelijkste ontwikkeling vertoont de toepassing van straf in de
vorm van geldboete, namelijk van 3% in 1967 naar 23% in 1972, met de sterkste stijging vanaf 1969. Zowel de toepassing van het opportuniteitsbeginsel
als de rechterlijke uitspraken wijzen derhalve op versoepeling van de aanpak
van dit probleem. Hoe is de uitkomst wanneer deze laatste ontwikkelingen
geplaatst worden tegen de achtergrond van het totaal aantal onherroepelijke
veroordelingen op grond van misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht?
Uit de criminele statistiek blijkt, dat het aantal onherroepelijke veroordelingen wegens misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht voor wat de vrijheidsstraffen betreft de laatste jaren schommelt tussen 28% en 32% en het
aantal opgelegde boetes - al of niet gecombineerd met voorwaardelijke gevangenisstraf - tussen 61% en 68%. Indien dit beeld vergeleken wordt met
dezelfde soort op grond van overtreding van de Opiumwet opgelegde straffen, dan valt op dat bij deze wet het percentage opgelegde gevangenisstraffen
schommelt van (in 1967) 71 tot (in 1972) 57; voor wat betreft de opgelegde
boetes liggen deze percentages (in 1967) op 13 en (in 1972) op 36. Dit betekent
dat het justitiële apparaat, toen het in ernstige mate werd geconfronteerd met
overtredingen van de Opiumwet, aanvankelijk heeft getracht via het opleggen
van vrijheidsstraffen deze ontwikkeling te keren. Geleidelijk trad een versoepeld optreden in, waarbij, overeenkomstig het algemene landelijke beeld van
de straftoemeting, het aantal opgelegde boetes steeg en het aantal opgelegde
vrijheidsstraffen daalde, echter nog niet in dezelfde mate als de algemene
tendenzen op dit punt vertonen.
Gezien de ontwikkelingen (staat VIII) zou te verwachten zijn, dat - bij
continuering van het huidige beleid - ook ten aanzien van de handhaving
van de Opiumwet zich op den duur hetzelfde beeld zou aftekenen als bij de
overige opgelegde straffen op misdrijven voorkomende in het Wetboek van
Strafrecht. Echter de percentages van 48 (voor 1971) en 57 (voor 1972),
betrekking hebbende op opgelegde geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke
gevangenisstraf, vertonen ten opzichte van 1970 een stijging, terwijl bovendien het totaal aantal opgelegde boetes in 1971 (39%) en 1972 (36%) daalde
ten opzichte van 1970 (46%).
Meer conclusies zijn uit het voorgaande niet te trekken. De vraag blijft wat
de landelijke beleidsmotieven zijn. Mogelijk dat de wisselende opvattingen
over de effecten van het gebruik van verdovende middelen meespelen bij de
hieromschreven ontwikkeling.
4 4 Huidige problematiek als gevolg van de toepassing der opiumwet
4.4.1 Inleiding
De wetgever heeft voor het uiterste middel gekozen door wettelijke bepalingen in het leven te roepen, die inhouden dat praktisch elke handeling
met verdovende middelen - medische en wetenschappelijke uitgezonderd verboden is, bepalingen welke via het strafrecht gehandhaafd worden.
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Nederland heeft in de beginfase van de internationale juridische ontwikkelingen op het gebied van de verdovende middelen, mede vanwege de ervaringen in deze in Nederlands-lndië, een vooraanstaande rol vervuld. Dit blijkt
reeds uit de 'Opiumconventie van Sjanghai in 1909, waarin diverse, in Nederlands-lndië toegepaste maatregelen werden gepropageerd. Bij de hierop volgende conferenties werd de internationale positie van Nederland bevestigd.
In 1927 kwamen in Nederlands-lndië een tweetal ordonnanties en een drietal besluiten tot stand, die vrij gedetailleerde bepalingen bevatten op het gebied van de verdovende middelen. Vanuit die invalshoek gezien is de vraag
gewettigd, waarom de huidige Opiumwet van 1928 niet méér rekening houdt
met deze ervaringen. Immers bij nadere bestudering van bovengenoemde ordonnanties en besluiten zouden, als gevolg hiervan, verschillende bepalingen in de Opiumwet een meer genuanceerde omschrijving hebben kunnen
krijgen, waardoor mogelijk verschillende moeilijkheden, welke momenteel
juist door een discutabele reactie van diverse artikelen zijn ontstaan, voorkomen hadden kunnen worden.
De formele basis van de huidige Opiumwet is het verdrag van Genève van
1925. Een juiste nationale ontwikkeling ware geweest dat de hierop gevolgde
verdragen, met als - voorlopig - sluitstuk het verdrag van New York van
1961, hun stempel op de Opiumwet zouden hebben gedrukt. Zoals uit de voorafgaande pagina's blijkt, is dit slechts gedeeltelijk het geval geweest. Voor
wat de te hanteren strafbepalingen betreft, is in 1953 het verdrag van 1936
gevolgd, terwijl, na opzegging van dit verdrag door Nederland en ratificatie
van het huidige verdrag van 1961. de op dit onderdeel humanere bepalingen
niet zijn overgenomen.
De Opiumwet heeft de handel in en het gebruik van verdovende middelen in
de illegale sfeer geplaatst. Daarnaast zien we dat een zestigtal landen, waaronder Nederland, het verdrag van New York ondertekend hebben, daarmede
de verplichting op zich nemende in internationaal verband, maar ook nationaal, gebruik en handel te bestrijden. Dit betekent, dat de overheid via bedreiging met strafrechtelijke sancties tracht inhoud te geven aan de verplichtingen
welke zij op zich heeft genomen. Dit roept vragen op, die betrekking hebben
op de legitimiteit van het overheidsoptreden als zodanig en op de inschakeling van het strafrecht teneinde dit doel te bereiken.
Deze vragen kwellen des te meer omdat, zoals Frenkel 56 het uitdrukt, 'de
opiumconventies en de daaruit voortvloeiende wetgeving uit een tijd stammen
dat van explicitering van doeleinden, mogelijkheden en functionaliteit nog
geen sprake was'.
De rechtvaardiging van het overheidsoptreden
Zoals vermeld, hebben een groot aantal landen zich verbonden om het gebruik van verdovende middelen en cannabisprodukten tegen te gaan door de
illegale produktie en handel van deze stoffen te verbieden. Hoewel hieruit
de legitimiteit van een overheidsoptreden is af te leiden, willen we dit vraagstuk toch niet onbesproken laten. Wel verlaten we hiermede het terrein van
het recht.
Als uitgangspunt nemen we de nota van de Stichting Geestelijke Volksgezondheid en wel de stelling, dat de keuze van een persoonlijk levensconcept
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in eerste instantie een zaak is van het individu, waarbij de overheid geen overheersende rol mag spelen.
'Wanneer', aldus de nota, 'iemand een keuze doet die voor hemzelf in de privésfeer gevaarlijk kan zijn, wordt hem het recht daartoe.niet betwist.'
Als voorbeeld wordt aangehaald degene die een bloedtransfusie weigert. Ook
indien blijkt dat men door zijn gedrag anderen zou kunnen benadelen, wordt
hem dat recht op een persoonlijke keuze niet ontzegd. Schrijvers van de nota
zijn van mening dat 'daar ongeveer' de grens ligt.
De stelling dat de keuze van een persoonlijk levensconcept een zaak van het
individu is, moge theoretisch juist zijn, toch ontbreekt er iets in deze gedachtengang. De nota raakt hier namelijk de problematiek - misschien wel de
tragiek - van sociale gebondenheid van de mens in verhouding tot diens individuele vrijheid.
Darsene 5 7 spreekt van twee maatschappelijke doctrines, namelijk de doctrine van het individualisme en die van het collectivisme (het individu als
tegenvoeter van de samenleving en de samenleving als complement van het
individu). Hij stelt dat deze ideologieën in zuivere vorm praktisch niet voorkomen, maar dat zij zijn terug te vinden in politieke ideologieën, waarbij als
voorbeelden aangehaald worden het liberalisme dat op de individualistische
doctrine gebaseerd is, en het nationaal-socialisme dat de collectivistische
doctrine voorstaat.
De heersende ideologie bepaalt, welke normen op dat moment gelden. Het
moeilijke daarbij is, dat de verschillende groepen in de samenleving een verschillende doctrine aanhangen. In deze verscheidenheid ligt een uitdaging tot
een persoonlijk stellingnemen.
OldendorfP 8 beschouwt persoon en omgeving als een levenseenheid. Hij
stelt dat de lotgevallen van de enkeling - ook de volstrekt persoonlijke - in
sterke mate het lot van zijn medemensen beïnvloeden. 'Zonder de minste
twijfel', aldus schrijver, 'is de mens gebonden. Hij is gebonden aan zijn
sociale omgeving zonder welke hij zijn gaven van hoofd en hart niet tot ontwikkeling zou kunnen brengen, maar hij wéét dát hij gebonden is. Hij kan over
deze binding nadenken en haar beoordelen, en ofschoon hij de binding niet
kan vernietigen, hij kan er stelling tegenover kiezen, hij kan er zijn persoonlijke betekenis aan geven. De mens kan zijn gebondenheid "aanvaarden" en
in die aanvaarding realiseert hij zijn vrijheid.'
In de visie van Oldendorff lijken de twee doctrines tot één samengesmolten
te worden.
Ook Berger 59 uit zich in deze richting doordat hij stelt dat de samenleving
niet halt houdt aan de buitenzijde van ons lichaam, doch evenzeer in onze
persoon binnendringt als zij haar van alle kanten omgeeft. Zelfs de identiteit
die wij als wezenlijk tot onze persoon behorend beschouwen, is ons door de
samenleving toegewezen.
Cohen 60 tenslotte accentueert de wisselwerking tussen individu en samenleving met de opmerking: 'De samenleving bepaalt ons en wordt door ons
bepaald. We hebben de erkenning door de samenleving nodig om mens te zijn,
om een identiteit te hebben', of, om met Goethe te spreken: 'Der Mensch
kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich
nur in ihr gewahr wird.'
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In dit zoeken naar deze synthese kunnen wij ons vinden Vanuit deze gedach
tengang zijn wij van mening dat het fundamenteel onjuist is, dat in eerder
genoemd uitgangspunt de individuele vrijheid losgekoppeld wordt van de
gemeenschap waarin wij leven De totale vrijheid is irreëel en onmenselijk
Dit betekent dat de levensopvatting waarbij men zichzelf of anderen schade
berokkent of kan berokkenen afgewezen wordt
Enten wij nu deze gedachten op de problematiek der verdovende middelen
We gaan ervan uit, dat we met twee groepen gebruikers geconfronteerd worden Op de eerste plaats zijn dit de probleemgebruikers Moeilijkheden van
persoonlijke aard kunnen leiden tot gebruik van verdovende middelen
Terecht wordt vaak gesproken van een vlucht in deze middelen Naast deze
groep kan er een categorie zijn, die bewust kiest voor het gebruik, de consequenties denkt te overzien en een beslissing in deze zin neemt
We moeten daaraan toevoegen dat de meeste gebruikers in de beïnvloedbare
leeftijdsfase verkeren, waarin ZIJ op weg zijn naar de volwassenwording,
β1
'naar de roeping', zoals Strasser dit zegt, 'om zichzelf te worden'
We
vragen ons dan ook af of bij genoemde groepen wel van een vrije keuze ge
sproken kan worden En zelfs al zou dit het geval zijn, dan zijn WIJ, vanuit de
stelling van Oldendorff, de mening toegedaan dat de overheid, als represen
tante van de gemeenschap, verplicht is een dermate actief beleid te voeren
dat maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat een keuze
wordt gedaan, die de aanstaande gebruikers zelf of anderen schade toebrengt
of toe kan brengen
Wordt deze visie niet voorgestaan, dan toch moeten we omwille van de pro
bleemgebruikers tot dezelfde uitkomsten komen, omdat feitelijke scheiding
tussen de groepen probleemgebruikers en de overigen niet mogelijk is
Indien de overheid, naast de aan voorgaande visie onverbrekelijk verbonden
te hanteren middelen van preventie, van mening is dat via de inschakeling
van de strafrechtelijke instituten deze doeleinden nagestreefd kunnen wor
den, dan is dit om die reden gelegitimeerd, echter wel met de beperkingen,
zoals die nog aangegeven zullen worden
Het o\ erheidsoptreden via het strafrec ht
Terecht stelt Jonkers 6 2 , dat ten aanzien van de hantering van het strafrecht
in al zijn facetten de grootste terughoudendheid geboden is We gaan dan ook
uit van de stelling, dat de hantering van het strafrecht als een 'ultimum
remedium' moet worden beschouwd
De keuze van dit uiterste middel suggereert, dat andere middelen met aan
wezig zijn of niet geschikt genoeg bevonden worden om hetgeen de wetgever
zich als doel heeft gesteld te realiseren In deze zin interpreteren we dan ook
de mening van Simons* 3 , die ervan uitgaat dat, indien een andere sanctie
mogelijk en voldoende is, de strafbedreiging achterwege moet blijven, omdat
zij in haar gevolgen een uiterste middel is Deze keuze vond - zoals uit de
voorafgaande pagina's blijkt - plaats toen Nederland nog niet wezenlijk
werd geconfronteerd met de problematiek der verdovende middelen, maar
bovendien op een tijdstip waarin mogelijk andere wijzen van gedragsbeïnvloeding niet aanwezig waren Echter, door de ontwikkeling van de verschillende gedragswetenschappen en mede gelet op de negatieve bijverschijnse128

len, verbonden aan een justitiële interventie, is de vraag gewettigd of het destijds door de wetgever gekozen middel en met name als het gebruikers van
verdovende middelen betreft, nog als middel in deze zin gehanteerd dient te
blijven, of dat dit zou moeten terugtreden voor andere wijzen van gedragsbeïnvloeding.
Dit zou betekenen, dat niet alleen aan andere vormen van gedragsbeïnvloeding prioriteit zou moeten worden verleend, maar ook dat als het strafrecht
eraan te pas dient te komen, het gewenst is dat de uitvoering mede gestalte
krijgt in samenwerking met de gedragswetenschappen, niet slechts in de fase
van de rechterlijke beslissing en eventueel daarna, maar gedurende de totale
'procesgang'.
Voor deze visie gaan meer stemmen op. Mostert bijvoorbeeld merkt op dat
het vanuit de optiek van het Openbaar Ministerie gezien, diens taak is 'de
rechter te helpen zijn positie te bepalen door hem de kaart van een landelijk
crimineel beleid te verschaffen en hem te adviseren over de navigatiemiddelen en de te volgen koers, mede gebaseerd op de resultaten van andere maatschappijwetenschappen dan de juridische'. 64
Ook in de nota van de commissie-Hustinx 65 wordt gepleit voor meer interdisciplinair overleg. Gesteld wordt dat het overheidshandelen gezien moet
worden als een streven naar de bevordering van het maatschappelijk welzijn
van iedereen, dat wil zeggen van ieder individu en van de gemeenschap in
haar totaliteit.
Anders gezegd, aldus de nota: 'In concrete gevallen zou dit uiteindelijke doel
- maatschappelijk welzijn - steeds dienen te fungeren als toets voor de meest
menselijke handelwijze. Dat hierbij een gemeenschappelijk overleg tussen
met name het Openbaar Ministerie en de reclassering een belangrijke plaats
zal innemen, ligt voor de hand. Hierdoor ontstaat een noodzakelijke verbreding van de basis, waarop de wenselijkheid van de te hanteren middelen
wordt afgewogen, waarbij dus de middelen van de straftoemeting niet automatisch de voorkeur behoeven te verdienen.'
Deze gedachten kunnen in een tweetal fasen geconcretiseerd worden. In een
eerste fase nemen de hulpverlenende instanties een eigen plaats in het
strafproces in, een plaats welke zo dicht mogelijk bij de eerste ontmoeting
tussen gebruiker en justitie dient te liggen.
Is dit gerealiseerd, dan kan het door Hulsman 88 omschreven beginsel van
de subsidiariteit binnen het strafrechtelijk stelsel' worden toegepast. Dit
houdt in, dat straftoemetingsbeginselen pas mogen worden overgedragen
indien er aanwijzingen zijn, dat een andere dienst dit facet beter kan hanteren
dan de dienst die op dit moment een beslissing moet nemen. Hierbij wordt
het begrip 'straftoemetingsbeslissing' wel geïnterpreteerd in de zin van
gedragsbeïnvloedende handeling'.
Kunnen in een later stadium hulpverleningsinstituten van de geestelijke
volksgezondheid de aan verdovende middelen verslaafden in hun totaliteit
overnemen, dan kan het strafrecht zich terugtrekken. Deze stellingname is
gebaseerd op de visie dat het strafrecht een 'ultimatum remedium' is.
Deze tweede fase kan aangeduid worden met het door Hulsman omschreven
beginsel van 'de subsidiariteit van het strafrechtelijk systeem', waarmede hij
bedoelt dat strafrechtelijk optreden achterwege blijft wanneer de doeleinden
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van het systeem evengoed door andere maatschappelijke stelsels kunnen
worden bereikt of benaderd. Hoewel Hulsman zijn beginselen principieel
stelt voor het strafrecht, worden zij voorshands alleen geënt op de problematiek van het gebruik van verdovende middelen. De uitwerking van deze beleidslijnen vindt later plaats.
Voorwaarde voor een optimale uitvoering van de eerste fase is dat een aantal
negatieve effecten, welke hierna beschreven zullen worden, maximaal
dient te worden ingeperkt.
De nota van de Stichting Geestelijke Volksgezondheid wijst het strafrecht
als middel om het gebruik te keren af. Hoewel wij mèt deze nota de mening
zijn toegedaan dat hier uiteindelijk een taak voor de instituten van de volksgezondheid is gelegen, bereiken we dit doel via een andere filosofie. Wij
gaan van de stelling uit dat, zoals gesteld, - in ieder geval met betrekking tot
dit probleem - het strafrecht een ultimum remedium is. In eerdergenoemde
nota wordt opgemerkt: 'Toepassing van het strafrecht (terwille van de gezondheid) vormt voor degenen die ziek werden ten gevolge van druggebruik
een ernstige hindernis om hun gezondheid te herkrijgen.' Het huidige strafrechtelijke systeem wordt ongeschikt geacht om een positieve relatie te scheppen.
Het komt juist voor, het strafrechtelijke systeem zodanig in te richten dat
wèl een positieve gedragsbeïnvloeding kan plaats vinden. Hierop wordt
later ingegaan.
4.4.2 Een tweetal

probleemvelden

Vanaf het moment dat het gebruik van verdovende middelen sterk toenam,
werd Nederland in belangrijke mate geconfronteerd met overtreders van de
bepalingen van de Opiumwet.
Door de confrontatie van de gebruiker met het justitiële apparaat ontwikkelden zich een tweetal probleemvelden, namelijk als 'algemeen probleemveld'
de negatieve effecten van de justitiële benadering als zodanig en als 'bijzonder
probleemveld' de gevolgen van de toepassing van verschillende discutabele
artikelen uit de Opiumwet.
Met het begrip 'algemeen probleemveld' wordt bedoeld de totaliteit aan negatieve effecten, die door de justitiële interventie kunnen ontstaan. Deze
effecten zijn niet specifiek verbonden aan de ontmoeting tussen de gebruiker
en de justitie, maar kunnen in hun algemeenheid gelden voor een ieder die
met de justitie wordt geconfronteerd. Wel is het zo, dat deze effecten hun
eigen gevolgen hebben voor de gebruikers van verdovende middelen.
4.4.3 Confrontatie van de gebruiker met de justitie
Zoals gesteld koos de wetgever, mede onder invloed van de internationale
verplichtingen, voor een strafrechtelijk optreden om het gebruik van verdovende middelen te bedwingen. Dit betekent dat met deze vorm van overheidsbemoeienis getracht wordt, zoals het verdrag van New York het uitdrukt, bij
te dragen tot de oplossing van de bezorgdheid 'om de gezondheid en het
welzijn der mensheid'. Deze stellingname lijkt contradictoir, indien ervan
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iiilgeg.un wordt ddt de hantering van het strafrecht bijzonder schadelijke
neveneffecten in ¿ich kan dragen Strafbaarstelling, opsporing, vervolging
en straüoemetmg bestempelen het gedrag dat onderwerp van justitiële aandacht is tot crimineel gedrag, hetgeen verdere consequenties met zich draagt
Welke zijn nu de nadelen, verbonden aan een justitiële interventie, gericht
op de gebruiker van verdovende middelen '
Sn/>ni(i
Wat verstaan we onder het begrip stigma' ' We nemen hiervoor als uitgangspunt de definitie van Bianchi 67 H i j omschrijft stigmatisering als het verschijnsel dat de samenleving afwijkende individuen op een bepaalde manier zichtbaar en herkenbaar maakt Dit kan dan in gunstige en ongunstige zin geschieden
Voor ons gaat het om de vraag of de gebruikers van verdovende middelen
op negatieve wijze worden gestigmatiseerd
Cohen 6 8 betrekt deze groep in zijn beschouwingen H i j drukt zich genuanceerder uit door te spreken over mensen met een afwijkend gedrag en niet,
zoals Bianchi doet, over afwijkende individuen H I J geeft een driedeling aan
door te spreken over deviatienormalisatie, deviatieconflict en deviatiecrisis
Gedurende de deviatienormalisatie wordt de integriteit van de persoonlijkheid bewaard Het deviatieconflict ontstaat op het moment, dat het tot de
gebruiker doordringt dat zijn gedrag als afwijkend wordt bestempeld, hetgeen
tot een psychisch conflict kan leiden De deviatiecrisis tenslotte is het resul
taat van de vorige fase De gebruiker wordt als 'druggebruiker' bestempeld,
hij gaat zich ook als zodanig gedragen Schrijver wijst erop, dat deze situatie
zich ondermeer door justitieel optreden na een stressperiode kan voordoen
H i j wijst er tevens op 6 9 , dat de mate van stigmatisering door de samenleving,
eventueel via het strafrecht, gevolgen heeft voor de wijze waarop iemand
zichzelf gaat waarnemen H i | gaat zich gedragen op de manier die eigenlijk
van hem verwacht wordt D i t betekent dat alleen de weg tot verder deviant
gedrag openstaat Indien deze deviatie plaatsvindt in een subcultuur, kan
dit proces sneller en heftiger verlopen
Ook de werkgroep Verdovende Middelen 7 0 denkt in deze richting als zij
opmerkt
'Een afwijzende houding van de maatschappij versterkt het onderlinge gevoel
van saamhorigheid, maar ook het isolement ten opzichte van die maatschappij Indien de afwijzing scherp is bestaat het gevaar dat het individu zich
vastbijt in het gedrag dat door de samenleving als afwijkend wordt beschouwd
In termen van druggebruik betekent het bovenstaande dat de gebruiker bij
een mtolerente bejegening tot een zwaarder gebruikspatroon zal overgaan,
d w z gebruik met grotere frequentie, in grotere doses en van meerdere
soorten drugs De afwijzing van de samenleving wordt het sterkst ervaren bij
strafrechtelijk ingrijpen, vooral wanneer dit bestaat uit vrijheidsbeneming
Wrok jegens de samenleving en een reële vermindering van maatschappelijke
mogelijkheden maken dan terugkeer naar het vroegere milieu vaak zeer moeilijk Het alternatief is diepere mvolvatie in de drug-subcultuur met de daaraan
verbonden gevaren van zwaarder gebruik en ander deviant gedrag '
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We zien derhalve twee vormen van stigmatisering, namelijk die welke als
gevolg van het gebruik van verdovende middelen kan optreden en een mogelijk stigma doordat de gebruiker met de justitie in aanraking kwam.
De hiervoor aangehaalde afwijzende houding van de maatschappij komt tot
uitdrukking in 'Drugs in Nederland 2', waarin staat vermeld dat 45% van de
groep ondervraagden van mening is, dat er zwaar moet worden gestraft. 71
Als er sprake is van stigmatisering doordat een veroordeling wegens gebruik
van verdovende middelen heeft plaatsgevonden, dienen we ons af te vragen
of dit negatieve effect blijvend is dan wel een tijdelijk karakter heeft. Hoe
dit ook zij, indien gebruikers hiermede geconfronteerd worden kan dat verschillende moeilijkheden tot gevolg hebben.
De mogelijke gevolgen van de stigmatisering voor de hulpverlening. Het
gevolg van stigmatisering kan zijn dat men niet meer als gelijkwaardig individu
wordt geaccepteerd; er vindt uitstoting plaats. De discriminatie wordt merkbaar door het verlies van sociale contacten in de naaste omgeving, bijvoorbeeld in de familie en in de buurt. Toekomstmogelijkheden worden sterk beperkt door het als veroordeelde bekendstaan. De carrière-opbouw zal extra
moeilijkheden kunnen ondervinden, aangezien het in het algemeen mensen
betreft in de leeftijdsklasse tussen de 18 en 24 jaar (met een stijging van het
gebruik tot het 20e jaar). Deze leeftijdsgrenzen zijn onder meer af te lezen uit
de conclusies op bladzijde 124 e.v.
Jongman en Buikhuisen 72 bevestigen deze conclusies. Zij constateren dat het
gebruik hoogstwaarschijnlijk als een leeftijdsgebonden delict dient te worden
beschouwd.
Een onderzoek van Buikhuisen en Dijksterhuis 73 heeft aangetoond dat het
voor 'delinquente sollicitanten' moeilijk is weer in het arbeidsproces opgenomen te worden. Dit is een van de criminoconsoliderende factoren in het
proces van crimineel worden. Onze ervaringen met ex-delinquenten wijzen
in dezelfde richting.
Een proces, tegengesteld aan datgene wat het strafrecht beoogt, is in werking
gezet. Want op welke doeleinden het strafrecht ook gericht is, wanneer het
strafrecht wetsovertreding heeft gesanctioneerd dient hiermede een einde
gekomen te zijn aan andere vormen van reacties op deze wetsschending.
Het ligt voor de hand, dat zowel een vergroting van het isolement van de
gebruiker van verdovende middelen als de beperking van diens toekomstmogelijkheden een curatief optreden van hulpverlenende instanties zal kunnen bemoeilijken en bovendien een eventuele heroriëntatie van de gebruiker
op zijn vroegere sociale omgeving, in de weg kan staan. Vanuit de hulpverlening gezien, dienen we dan ook elke ontwikkeling in deze richting te vermijden.
Negatieve vorm van bejegening
Het justitiële optreden kan voor de gebruiker leiden tot vrijheidsbeneming
in de vorm van voorlopige hechtenis of het ondergaan van een vrijheidsstraf.
Op pagina 123 wordt de conclusie getrokken, dat het merendeel van hen die de
Opiumwet overtreden degenen zijn die verdovende middelen gebruiken, dan
wel een geringe hoeveelheid van deze middelen bestemd voor eigen gebruik
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bezitten Dit betekent dat deze groep, voornamelijk m de leeftijdsklasse
tussen de 18 en 24 jaar, geconfronteerd wordt met een of andere vorm van
vrijheidsbeneming In het algemeen heerst twijfel over het nut van vrijheidsstraffen, zoals ze momenteel ten uitvoer worden gelegd 74 Belangrijk voor
ons is de vraag of het zinvol is de gebruiker te corrigeren via vrijheidsstraffen
We kunnen ervan uitgaan dat het hier m zijn algemeenheid om korte vrijheidsstraffen gaat
Lamers 75 stelt dat door deskundigen van vrijwel alle landen het standpunt
wordt ingenomen, dat bij korte vrijheidsstraffen ten aanzien van jeugdige
veroordeelden geen mogelijkheid aanwezig is tot correctionele of strafpedagogische behandeling en dat zelfs van een schadelijke werking van dit systeem kan worden gesproken Dit betekent dat WIJ de op de huidige wijze uitgevoerde vrijheidsstraffen voor de gebruiker van verdovende middelen afwijzen
Lamers pleit voor correctionele inrichtingen (maximum verblijfsduur van 3
maanden), alleen bestemd voor die jeugdigen 'die voldoende positieve eigenschappen bezitten, van wie verwacht kan worden dat zij in staat zijn op een
korte actieve correctionele traming positief te reageren' Afgezien van de
vraag of deze soorten instituten voor de gebruikers van verdovende middelen
gecreëerd kunnen worden, is tevens de vraag gewettigd of dergelijke 'inrichtingen' voor gebruikers zinvol zijn WIJ menen deze vraag ontkennend te
moeten beantwoorden
Het gaat hoofdzakelijk om twee groepen gebruikers, namelijk de verslaafden
en de met-verslaafden Voor de verslaafden lijken de door Lamers genoemde
voorwaarden niet haalbaar Voor wat de niet-verslaafden betreft behoeft het
met uitgesloten te worden geacht, dat zij voldoen aan de criteria voor plaatsing in een correctionele 'inrichting' Deze methode lijkt ons echter te zwaar
in verhouding tot de gepleegde overtreding van de Opiumwet
Verwijzing naar instituten van hulpverlening komt ons zinvoller voor Hierbij
weten wij ons gesteund door Overbeek 76 , die er op wijst dat uit de vele
doeleinden, die de wetenschap in de loop der tijden aan de straf heeft toegekend, de meest humane, namelijk opvoedende, als enige een uitdrukkelijke
plaats heeft gevonden in ons geschreven strafrecht en wel in artikel 26 van de
Beginselenwet Gevangeniswezen
Dit doel is met facultatief gesteld, zodat we kunnen spreken van een rechtsverplichting die rechtstreeks uit de wet voortvloeit Schrijver stelt, dat in
abstracto niet te zeggen valt of dit doel primair of secundair is In het ene
geval zal het specifieke doel van de vrijheidsbeneming prevaleren, in andere
gevallen niet Aangezien, volgens schrijver, de rechter zich dient te houden
aan hetgeen de wetgever op dit punt heeft beslist, zal de executie in overeenstemming met dit beginsel moeten zijn
Vanuit deze visie gezien biedt de korte vrijheidsstraf weinig of geen mogelijkheden om bovengeschetste doelstelling te realiseren, omdat het hier om
gevallen gaat waarin actieve hulp bij de terugkeer in de maatschappij nodig is
Overbeek stelt dan ook, dat ernstig overwogen moet worden of met een
andere straf, die een betere begeleiding van de veroordeelde in de maatschappij mogelijk maakt, eerder in aanmerking komt Indien, zoals Jonkers 77
stelt, ten aanzien van de hantering van het strafrecht zowel op legislatief
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niveau als op dat der strafrechtstoepassing en strafvoltrekking de grootste
terughoudendheid en omzichtigheid geboden is, geldt dit zeker bij de hantering van vrijheidsstraffen ten aanzien van gebruikers van verdovende middelen die de bepalingen van de Opiumwet overtreden.
Het tweede probleemveld is ontstaan door de diverse discutabele bepalingen
in de Opiumwet.
4.4.4 Discutabele artikelen in de opiumwet
Opname van verdovende middelen met verschillende uitwerking
Op de eerste plaats betreft dit de opname van diverse verdovende middelen
met een verschillende uitwerking, in die zin dat bijvoorbeeld opium en hennepprodukten juridisch onder eenzelfde regiem vallen, terwijl van de andere
kant verschillende produkten niet in de Opiumwet zijn opgenomen.
Bij de vraag wie bepaalt óf en welke verdovende middelen in de wet opgenomen moeten worden, wordt de mening van Heyder 78 onderschreven, namelijk
dat de strafrechtsjurist ten aanzien van deze materie geen specifieke deskundigheid bezit. Wel dienen echter, bij de overweging van een dergelijke
keuze, de aan een strafrechtelijke interventie verbonden voor- en nadelen
afgewogen te worden, vooral als het gaat om het niveau van een evenwicht
tussen het strafbare feit en de strafrechtelijke reactie hierop.
Ondanks het feit dat in de Opiumwet middelen met een zo verschillende uitwerking zijn opgenomen, worden deze als 'verdovend middeP omschreven.
Dit is historisch verklaarbaar. Voor de verdere uiteenzetting hiervan wordt
verwezen naar het eerste hoofdstuk (pagina 13).
Momenteel staan er meerdere middelen met een andere uitwerking in de wet
vermeld. Noach 79 zoekt een rechtvaardiging voor de opname van deze veelsoortige middelen door op te merken, dat deze eenzelfde werkingsaspect
bezitten als de in het verdrag van New York vermelde verdovende middelen,
namelijk dat ze invloed op de psyche kunnen uitoefenen. Deze opvatting zou
voor de in de Opiumwet opgenomen produkten kunnen gelden.
Geen differentiatie in de strafbepalingen
Een tweede probleem is dat, in aanmerking genomen de omschreven strafbare handelingen, differentiatie in de strafbepalingen ontbreekt.
De juridische basis van het justitiële optreden is onder meer te vinden in de
artikelen 2 lid 1С en 3 lid В van de Opiumwet, waarin staat vermeld, dat het
verboden is de onder de Opiumwet vallende verdovende middelen te bezitten,
aanwezig te hebben of aan te wenden. Artikel 10 sanctioneert deze hande
lingen met gevangenisstraf van maximaal vier jaren indien deze opzettelijk
geschieden en anders met hechtenis van maximaal zes maanden of geldboete
van ten hoogste drieduizend gulden.
Uit deze redactie blijkt, dat differentiatie in de strafbepalingen afwezig is,
terwijl van velerlei soorten delicten sprake kan zijn. Dit mag een opvallende
ontwikkeling genoemd worden, indien gelet wordt op de differentiaties te
dien aanzien welke wèl waren aangebracht in de Verdovende Middelen-Ordonnantie van 1937, geldende voor Nederlands-Indië. 80
Het gevolg hiervan is, dat over- of ondersanctionering bij overtreding van
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de Opiumwet mogelijk is. Deze toepassing kan als onbillijk worden ervaren
en daardoor het respect voor de wet ondermijnen. Bovendien kan men zich
afvragen of strafrechtelijke sancties van toepassing moeten worden verklaard
op gebruikers van verdovende middelen nu, gelet op de geschiedenis der internationale verdragen 81 , de strijd tegen het misbruik hoofdzakelijk betrekking
had en heeft op de voortbrenging en illegale handel. Daarnaast is door de
opzegging van het verdrag van 1936, mede op grond waarvan tot deze verzwaarde strafbedreiging werd overgegaan, de vraag gewettigd waarom, op
basis van de formuleringen in het verdrag van New York van 30 maart 1961,
geen verlaging van het huidige strafmaximum werd doorgevoerd.
Cannabisprodukten in de Opiumwet
Tenslotte gaan we in op de twijfel die heerst omtrent de juistheid van de opname van de cannabisprodukten in de Opiumwet.
Worden bij de meeste verdovende middelen de verslavingseffecten algemeen
onderschreven, bij de cannabisprodukten is deze zekerheid niet aanwezig.
In het eerste hoofdstuk worden deze tegenstellingen tot uitdrukking gebracht.
Indien deze onzekerheid in wetenschappelijke kringen bestaat, dan is de vraag
gewettigd wat - juridisch - met deze middelen dient te geschieden. Gesteld
kan worden dat het gebruik van cannabisprodukten onder de werkingssfeer
van de Opiumwet dient te blijven totdat definitieve zekerheid omtrent de al
of niet schadelijke werking bestaat. Daar staat tegenover, dat men zich
eveneens kan afvragen of de wetgever gerechtigd is verbodsbepalingen te
handhaven indien getwijfeld wordt aan de motiveringen die tot dit verbod
hebben geleid.
Frenkel merkt op 82 dat 'de omstredenheid van de vraag of het hennepgebruik
direct dan wel indirect voor de betrokkenen en of de samenleving werkelijke
gevaren oplevert een ongunstig preventief klimaat schept. Dat vormt op
zichzelf reeds een ondermijning van effect en zelfs van de legitimiteit van de
strafoplegging'.
Wat de uitkomsten hiervan ook mogen zijn, vast staat dat deze middelen
momenteel onder de werkingssfeer van de Opiumwet berusten. Dit betekent
dat in deze wet een gelijke juridische waardering bestaat ten aanzien van de
cannabisprodukten en de overige verdovende middelen en een ongelijke in
de samenleving. Dit kan een spanningsveld veroorzaken.
Hierdoor kan de wet aan geloofwaardigheid inboeten. Bovendien is door deze
gelijke juridische waardering, indien deze gepaard gaat met een overeenkomstige opsporingsactiviteit, het gevaar niet denkbeeldig dat de cannabisprodukten 'uit de markt' gedrukt worden, met als mogelijk gevolg dat naar
zwaardere middelen wordt gegrepen. We zouden dan van een escalatie als
gevolg van de wet kunnen spreken. Indien we ons echter aan de conclusies
uit de CBS-gegevens houden 83 , komen we tot de constatering dat dit effect
niet of nauwelijks heeft plaatsgehad.
De omschrijving van het begrip opium
In betekenis-artikel 7 van de Opiumwet wordt ruw opium omschreven als het
sap, vanzelf gestremd, verkregen uit de doosvruchten van de slaapbol
(Papaver Somniferum L.), hetwelk slechts de bewerkingen heeft ondergaan
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nodig voor de verpakking en het vervoer, onverschillig wat het morfmegehalte moge zijn
Het uitgangspunt is een natuurlijke bereidingswijze, terwijl ook chemische
methoden mogelijk zijn Daar de manier waarop de sappen uit de slaapbol
gewonnen worden achteraf niet is vast te stellen, verdient deze definitie verdere uitbreiding
4.5 Beleidslijnen
We zouden het beleid, zoals uit het voorgaande reeds blijkt, in een tweetal
fasen willen onderverdelen, namelijk als eerste fase een integratie van strafrecht en hulpverlenende instanties gedurende de procesgang, en vervolgens
een terugtreden van het strafrecht als andere wijzen van gedragsbeïnvloeding
als alternatief kunnen worden aangeboden
In concreto betekent deze stellingname, dat Geestelijke Volksgezondheid
en reclassering voorwaarden en mogelijkheden moeten scheppen voor een
preventieve en curatieve benadering van de gebruiker van verdovende middelen Dit houdt tevens m, dat motivaties en effect van het gebruik bestudeerd
dienen te worden, с q dienen te blijven, terwijl het justitiële beleid, tezamen
met deze instituten met de daaraan verbonden deskundigen uit de gedragswetenschappen, zowel op arrondissementsniveau als landelijk vastgesteld
dient te worden
Deze fase kan gevolgd worden door het terugtreden van het strafrecht,
indien bovengenoemde hulpverleningsinstituten deze taak in totaliteit tot
uitvoering kunnen brengen Tot dat moment echter blijft het strafrecht ingeschakeld
4 5 1 Integratie van het strafrecht en de hulpverlening
Voor de uitvoering van deze fase zijn een tweetal feitelijke argumenten aan
te voeren
Het aantal gebruikers van verdovende middelen dat, al of niet vanwege het
bezit van verdovende middelen, in aanraking komt met de justitiële diensten
is groot Daarnaast zijn er hulpverlemngsmogelijkheden gedurende de strafrechtelijke procedure, mogelijkheden die vooral geïnstitutionaliseerd zijn via
de Medische Consultatiebureaus voor Alcoholisme en Drugs
De entree naar deze hulpverlening en het vooralsnog ontbreken van een netwerk van hulpverlenende instituten, door de commissie-Baan 84 uitgezet in een
eerste, tweede en derde echelonshulp, vormt de voornaamste rechtvaardiging van de hierna op te zetten procedure
Willen we het beginsel van de subsidiariteit binnen het strafrecht enten op de
problematiek van het gebruik van verdovende middelen, dan moeten we ervan
uitgaan dat de hulpverlenende instituten zo dicht mogelijk opereren op de lijn
waar de eerste justitiële dienst en de gebruiker elkaar ontmoeten Daarnaast
kan mogelijke informatie over de gebruiker mede van invloed zijn op de eventuele beslissingen die door het openbaar ministerie, с q de rechter, worden
genomen De eigen plaats van de hulpverlenende instituten in het strafproces
dient erkend en met van de goodwill van de justitiële diensten afhankelijk
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te zijn. Dit zou een te onzekere factor betekenen ten aanzien van een hulpverleningsaanbod aan de totale groep gebruikers.
Geschematiseerd krijgen we de volgende situatie:
gebruiker
hulp
hulpverlenende
instituten

openbaar ministerie

politie

rechter

• advisering

verwijzing
verwijzing

Tijdens deze fase dienen wel zoveel mogelijk de negatieve effecten als gevolg
van de confrontatie met de justitiële diensten ingeperkt te worden.
Door de justitie te volgen gedragslijn
Op de eerste plaats zullen de preventieve hechtenis en de onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf ten aanzien van de gebruiker van verdovende middelen niet
meer toegepast dienen te worden. Dit geldt tevens voor bezit, kennelijk
bestemd voor eigen gebruik. De opsporing behoort niet primair gericht te zijn
op de gebruiker, terwijl de uitvoering van het opportuniteitsbeginsel, gehanteerd door het Openbaar Ministerie, zo gericht mogelijk uitgevoerd dient
te worden met zo nodig een voorwaardelijke niet-vervolging, met een daaraan
verbonden facultatieve verwijzing naar instanties van reclassering en geestelijke volksgezondheid om te komen tot opvang van de gebruikers die verslavingsverschijnselen vertonen. Ook via de transactie kan de gebruiker vervolging voorkomen.
Zaken, die een strakkere bejegening vereisen, worden door het Openbaar
Ministerie voorgelegd aan de rechter, die door het opleggen van een voorwaardelijke veroordeling in de vorm van een geldboete of hechtenis met verwijzing naar de instituten van reclassering, tracht meer druk uit te oefenen ter
bereiking van het gewenste effect.
Door deze werkwijze worden een 'justitiestigma' en het sociale isolement afgezwakt, hetgeen mede bevorderlijk is voor de opvang van de gebruiker via
de reeds vermelde instituten.
Teneinde uniformiteit in het landelijk beleid na te streven, zal in ministerieel
overleg met de procureurs-generaal één beleid aan de hoofden van de arrondissementsparketten doorgegeven dienen te worden, terwijl regelmatig overleg tussen hen en de hoofden der politie het geschetste beleid zal voltooien.
Een veelal plaatsvindende aanwijzing van een officier van justitie belast met
'drugszaken' is een ontwikkeling in deze richting, alsmede een landelijk ingestelde werkgroep van het O.M., die het beleid politie-justitie t.a.v. het gebruik van en de handel in verdovende middelen in jeugdcentra bestudeert. 85
Samenwerking tussen de justitie en de hulpverlenende instituten
In de nota-Baan wordt voorgesteld om drugadviescommissies op te richten,
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die gedurende een bepaalde periode dienen te fungeren als adviesorgaan van
het Openbaar Ministerie, zowel in incidentele gevallen als in algemene beleidskwesties. Het voordeel van dergelijke commissies zou dan zijn, dat de
officieren niet meer alleen vanuit hun optiek deze problemen behoeven te
behandelen. Deze motivering gaat voorbij aan de realiteit op dit punt. In
veel arrondissementen is er nauw overleg tussen het Openbaar Ministerie
en de bureaus voor alcoholisme, welke tevens voorzieningen hebben getroffen voor de opvang van druggebruikers. In veel gevallen wordt van drugklinieken, ingericht door deze bureaus, gebruik gemaakt. Teneinde verzekerd te zijn van een landelijk uniform beleid is het gewenst dat deze
werkwijze nationaal gestalte krijgt, in die zin dat het Openbaar Ministerie
verplicht wordt deze bureaus bij individuele gevallen in te schakelen.
Het beleid in deze soort zaken wordt in diverse arrondissementen gevoerd
door de Reclasseringsraden, waarin onder meer vertegenwoordigers van het
Openbaar Ministerie en de reclassering en diverse deskundigen uit de gedragswetenschappen zitting hebben. Via de mogelijke instelling van een ad
hoe-commissie, bemand met deskundigen uit de Geestelijke Volksgezondheid, het maatschappelijk werk en het onderwijs, kan de inbreng op dit punt
eventueel verstevigd worden. Landelijke bundeling en begeleiding van deze
activiteiten van de Raden zou plaats kunnen vinden via een op te richten
commissie, toe te voegen aan de Centrale Raad van Advies, sectie reclassering.
Op een dergelijke wijze kan een reeds gegroeide situatie inhoudelijk en institutioneel mee gestalte krijgen, terwijl bovendien doublures op dit punt door
deze werkwijze voorkomen worden. Slaagt deze proefneming, dan zou nagegaan kunnen worden in hoeverre deze soort activiteiten uitgebreid zou
kunnen worden tot bepaalde daartoe aangewezen vormen van criminaliteit.
Deze externe beleidsvoering geeft schematisch het volgende beeld:

Centrale Raad van Advies
commissie

Minister

Reklasseringsraden

Procureurs-Generaal

Bureau voor Alkoholisme
en Drugs

Openbaar Ministerie

Wettelijke desiderata
Dient het geschetste beleid zonder wijziging van de huidige wettelijke bepalingen gehandhaafd te worden of is het totstandbrengen van wetswijzigingen
een logisch gevolg van de aangegeven lijn?
Gekozen wordt voor de rechtszekerheid, die vereist dat het geschetste beleid
ook wettelijk gestalte krijgt, ondanks de ruime mogelijkheden welke de toepassing van het opportuniteitsbeginsel biedt. Hierbij mag namelijk niet uit het
oog worden verloren dat een te uitgebreide toepassing van dit beginsel in
feite de bepalingen van de Opiumwet ondergaat. Daarnaast zijn de verschil138

lende bepalingen van deze wet zo onduidelijk geredigeerd, dat ook op deze
grond diverse wetswijzigingen gemotiveerd zijn.
Bij de uitwerking worden de cannabisprodukten, vanwege hun aparte positie,
afzonderlijk besproken.
Gebruik van verdovende middelen. Het zoveel mogelijk ontnemen van de
negatieve effecten aan de justitiële interventie moet leiden tot het brengen van
het gebruik en het bezit, kennelijk bestemd voor eigen gebruik, in de sfeer van
de overtreding. Een genuanceerd vervolgingsbeleid, vaak resulterende in het
aanbieden van een transactie, in een sepot of een voorwaardelijk sepot, blijft
tot de mogelijkheden behoren. Het bepleite overleg tussen de officieren van
justitie enerzijds en Geestelijke Volksgezondheid en reclassering anderzijds
kan een gerichte aanpak inhouden.
Door de geschetste wetswijzigingen is voorlopige hechtenis niet mogelijk, terwijl een eventuele kantongerechtsprocedure minder bedreigend werkt dan
wanneer het gebruik als misdrijf wordt gekwalificeerd en als zodanig door de
rechtbank wordt behandeld.
Aan het vonnis van de kantonrechter kan een voorwaardelijke veroordeling
in de vorm van een voorwaardelijke geldboete of een voorwaardelijke hechtenis worden verbonden met verwijzing naar de reclassering, indien dit noodzakelijk wordt geacht en omdat een hulpverleningsaanbod op vrijwillige basis
niet tot het gewenste contact leidde. Bij deze verwijzing naar de reclassering
kan tevens als bijzondere voorwaarde opname in een behandelingskliniek opgelegd worden. Eventueel aangetroffen hoeveelheden verdovende middelen
dienen in beslag genomen en aan het verkeer onttrokken te worden. In
uiterste gevallen kan via artikel 37, lid 2 van het Wetboek van Strafrecht opname ter verpleging plaatsvinden (via K.Z.-verklaring).
Terecht merkt de commissie-Baan op dat de mogelijkheid, minderjarigen te
laten opnemen in een inrichting voor behandeling, bestemd tot opvoeding
van minderjarigen die een psychotherapeutische behandeling behoeven (via
een civielrechtelijke ondertoezichtstelling), wegens het ontbreken van een
dergelijk instituut illusoir is.
In het rapport van de Werkgroep Verdovende Middelen wordt gesteld dat
eerst tot decriminalisering van het chronisch gebruik van verdovende
middelen kan worden overgegaan als het hulp- en dienstverleningssysteem op
deze problematiek is afgestemd en, hoewel de strafrechtelijke bejegening
geen adequate benadering is, slechts via het strafrecht pressie om hulp te
zoeken uitgeoefend kan worden. In verband hiermede dient dan het misdrijfkarakter als middel tot een gedwongen hulpzoeken gehandhaafd te blijven.
Dit uitgangspunt van decriminalisering sluit aan op hetgeen is gesteld in de
voorafgaande passages. Dat echter het misdrijfkarakter in verband met een
gedwongen hulpzoeken gehandhaafd dient te blijven kan niet onderschreven
worden.
Voor het aanbieden van hulp door de aan het strafproces verbonden instituten behoeft, zoals uit het voorgaande blijkt, het gebruik van verdovende middelen onzes inziens niet als misdrijf gekwalificeerd te blijven.
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Handel in verdovende middelen. Het vorenstaande, waarin gesteld wordt dat
het de taak van de overheid is het gebruik van verdovende middelen tegen te
gaan, leidt tot de constatering dat de onwettige handel in deze middelen bestreden dient te worden. De kwalificatie als misdrijf met de mogelijkheid van
toepassing van voorlopige hechtenis dient gecontinueerd te worden.
Hulpverlening aan de gebruiker
Organen van reclassering en geestelijke volksgezondheid dienen zo dicht
mogelijk bij de opsporingsbron te vertoeven om - indien mogelijk - op vrijwillige basis een hulpaanbod te kunnen doen. Gedwongen verpleging en hulpverlening moeten in beginsel vermeden worden. Een gedwongen verwijzing
naar genoemde instituten kan leiden tot het ontbreken van een basis die noodzakelijk is voor het creëren van een vertrouwensrelatie, welke een onmisbaar
element van eventuele behandeling uitmaakt.
Tet Heide 86 merkt hierover op: 'Over het schenken van vertrouwen beslist
uitsluitend de "gever" om de enkele reden, dat alles daarbij afhangt van de
subjectieve voorstelling of verwachting die deze van de wederpartij heeft.
Vertrouwen sluit dwang uit.'
De 'nota-Hustinx' 87 zegt hierover: 'Een ander mogelijk wrijfpunt is het feit,
dat bij toepassing van de wettelijke bepalingen het contact tussen de reclassering en de reclassent een verplicht karakter heeft. Het hierin gelegen dwangelement kan het ontstaan van een vertrouwensrelatie gemakkelijk belemmeren, waardoor van meet af aan reeds de basis voor de arbeid van de maatschappelijk werker kan ontbreken.'
Daar staat echter tegenover, dat het bepaald niet uitgesloten moet worden
geacht dat in bepaalde gevallen via een opgelegd - gedwongen - contact een
cliënt tot motivatie gebracht zou kunnen worden, waarna alsnog de gedwongen relatie inhoudelijk in een geaccepteerde zou kunnen overgaan. Een goed
voorbeeld hiervan vinden we bij Helms en Rüssel. 88
Het behandelingsprogramma in het 'Odyssey House' kent een drietal fasen,
namelijk de motivatie, de behandeling en de terugkeer in de maatschappij.
Het systeem is opgebouwd op een hoeveelheid ervaring waaruit een aantal
conclusies getrokken zijn.
Enige van deze conclusies houden in dat een gebruiker bij iedere injectie medische risico's loopt en tevens het risico verslaafd te raken. Voorts ontstaat
een subcultuur waarin hij zich tegen een eventuele behandeling afzet. Tenslotte verliest hij iedere motivatie om te proberen van levensstijl te veranderen. Hierbij denken we aan de omschreven deviatiecrisis van Cohen. Een der
belangrijkste conclusies in dit verband is dat verslaafden zelden vrijwillig
een behandeling willen aangaan. Deze factoren leiden volgens schrijvers tot
de overtuiging dat een opgelegde behandeling noodzakelijk is als dwangmiddel om een greep op de verslaafde te krijgen.
De eindconclusie is, dat de afgedwongen behandeling deze op zijn minst
individualiseert en de verslaafde confronteerd met een 'solide alternatief
voor onjuist gedrag'.
Van Ree en Hartman 89 echter gaan ervan uit dat, indien mogelijk, opname
op vrijwillige basis dient te geschieden. Zij stellen dat therapeutisch werken
onder dwang vrijwel zeker tot mislukking gedoemd is.
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Wij zijn de mening toegedaan dat, indien slechts gemotiveerde verslaafden
een behandelingskans krijgen, hierdoor een selectiemaatstaf wordt gehanteerd die irreëel is, omdat hierdoor in dat stadium te veel van de verslaafde
wordt gevergd, namelijk een bepaald inzicht in zijn problematiek en de wil
om geholpen te worden. Wel is het juist dat ieder contact dan zal moeten beginnen met de - zware - pogingen om de verslaafde tot intrinsieke motivatie
te brengen.
Geschematiseerd krijgen we derhalve de volgende benaderingswijzen:
Gebruik van verdovende middelen:
Soepele bejegening: schikking, sepot, voorwaardelijk sepot met al of niet
vrijwillige verwijzing naar organen van hulp- en dienstverlening.
Strakkere bejegening: kantongerechtsprocedure, voorwaardelijke veroordeling (hechtenis of geldboete) alsmede oplegging van
een contact met organen van hulp- en dienstverlening.
Uiterste bejegening:

toepassing van artikel 37, lid 2 van het Wetboek van
Strafrecht. Intramurale verpleging.

Handel in verdovende middelen: als misdrijf gekwalificeerd laten, met handhaving van de preventieve hechtenis. Onttrekking aan
het verkeer van de inbeslaggenomen verdovende middelen (resp. afstandsverklaring bij niet vervolging.
De cannabisprodukten
Zijn de meningen over de aanpak van het probleem der verdovende middelen, op nuanceringen na, wel met elkaar in overeenstemming te brengen, de
problematiek rond de hennepprodukten geeft veelal aanleiding tot het kiezen
van posities die lijnrecht tegenover elkaar staan.
Gebruik als overtreding en handel als misdrijf kwalificeren. De huidige situatie is, dat de bestaande internationale verplichtingen Nederland verbinden
tot het niet tolereren van het gebruik. De momentele situatie is eveneens dat,
gelet op de huidige inzichten in de effecten van de cannabisprodukten op
korte en lange termijn, toestaan van het gebruik afgewezen dient te worden.
Dit betekent dat de overheid zich, mede door de voorgestane visie voor wat
de overheidstaak in zijn algemeenheid betreft, ten opzichte van handel en
gebruik afkeurend dient op te stellen. Gekozen wordt voor een strafrechtelijke repressie, aangezien een andere koers momenteel niet realiseerbaar is en
bovendien omdat aan het strafproces instituten verbonden zijn die mogelijk
hulp kunnen bieden. Voor de uitwerking van deze gedachte mogen wij verwijzen naar het schema, hierboven uitgezet bij het gebruik van verdovende
middelen.
Als een van de nadelen, indien het gebruik en het bezit, kennelijk bestemd
voor eigen gebruik, in de sfeer van de overtreding wordt gebracht, wordt de
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mogelijkheid van een toenemend gebruik genoemd. In de nota van de commissie-Baan wordt echter het vermoeden uitgesproken dat het gebruik naar
een bepaald verzadigingspunt toegroeit. Ook zou een verminderde politiële
aandacht het gevolg kunnen zijn van de voorgestelde wetswijziging. Dit
argument lijkt weinig steekhoudend indien we van een landelijk gecoördineerd beleid uitgaan.
Als derde tegenargument kan aangevoerd worden dat Nederland een trekpleister wordt voor buitenlandse gebruikers. Op de eerste plaats dient dit
geen reden te zijn voor het niet aanvaarden van een juist geacht overheidsbeleid; bovendien moet de volgende stap gelegen zijn in een harmonisatie van
het Nederlandse en het buitenlandse beleid. Onzes inziens overheersen de
voordelen van een dergelijke wetswijziging, welke hiervoor reeds zijn aangegeven.
Ook bij dit juridische model dienen inbeslaggenomen cannabisprodukten aan
het verkeer onttrokken te worden.
Wij blijven voorshands de mening toegedaan, dat de handel als misdrijf
aangemerkt moet blijven, omdat de onzekerheid ten aanzien van de werking
van deze middelen op korte en lange termijn, onvoldoende steun biedt voor
een tolerantere overheidshouding. Door een wijziging in de kwalificatie van
de illegale handel (van misdrijf naar overtreding) zou de overheid de indruk
wekken, dat de huidige opvattingen ten aanzien van deze risico's niet door
haar gedeeld wordt.
4.6 Scheidslijnen tussen handel en gebruik bij een ongelijke juridische waardering
Indien de overheid een differentiatie aanbrengt in de strafrechtelijke bejegening tussen gebruik en handel, ontstaan er opsporingstechnisch moeilijkheden
bij de beantwoording van de vraag waar de scheidslijn getrokken moet worden tussen de handelaar, wiens daden als misdrijf gekwalificeerd blijven,
terwijl het gebruik, respectievelijk het bezit van bepaalde hoeveelheden verdovende middelen, kennelijk bestemd voor eigen gebruik, als overtreding
wordt beschouwd.
Aan het begrip 'bezit' dient nadere inhoud gegeven te worden. Om hier een
onderscheiding te maken kan steun worden gezocht bij de 'brief van de minister van Arbeid van 7 mei 192090 betreffende de gemeentelijke verordeningen,
die ter uitvoering van artikel 6 van de Warenwet moeten worden vastgesteld'.
In de concept-verordening wordt onder artikel 1 ad a het begrip 'handel'
omschreven als 'het ten verkoop in voorraad hebben'. Vastgesteld dient te
worden wanneer hiervan sprake is. Het is onvermijdelijk daarbij een kunstmatig 'hoeveelheidscriterium' in te bouwen. Bijvoorbeeld: 'Onder het ten
verkoop in voorraad hebben wordt begrepen bezit van verdovende middelen
van meer dan 5 gram.'
Dit betekent dat illegaal bezit van hoeveelheden verdovende middelen van
een bepaalde soort van meer dan 5 gram als misdrijf wordt aangemerkt, terwijl
het bezit van hoeveelheden tot genoemd gewicht als overtreding wordt beschouwd. Opsporingstechnisch biedt dat het voordeel, dat door de justitie
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eenvoudiger aangetoond kan worden wanneer er van handel sprake is en
wanneer van bezit, kennelijk bestemd voor eigen gebruik
Uiteraard dient de gehanteerde maat aangepast te worden aan de soort van
het middel waarom het gaat Verder dient vastgesteld te worden of in de vermelde hoeveelheden begrepen zijn die stoffen welke op zichzelf niet verdovend zijn, doch die deel van het produkt uitmaken
Ook het Russische recht kent een dergelijk onderscheid Van den Berg 91
vermeldt dat in de staat Georgië poging tot gebruik of gebruik van verdovende
middelen - inclusief cannabisprodukten - wordt gesanctioneerd met arrest
van 10 tot 15 dagen Bij recidive binnen eenjaar kan gevangenisstraf opgelegd
worden van 6 maanden tot eenjaar
Op fabricage, koop, in voorraad hebben en verkoop rust een gevangenisstraf van 3 tot 10 jaar, bij recidive van 10 tot 15 jaar Voor het verschil tussen
gebruik en handel worden gebruikscntena gehanteerd, afhankelijk van de
soort stof
In Nederlands-Indie werden eveneens gewichtscritena gehanteerd De
Verdovende middelen-ordonnantie van 1927 bestrafte onder meer gebruik,
bereiding, fabricage en verkoop met maximaal 3 maanden hechtenis of
geldboete van ten hoogste ƒ 100-, indien deze feiten waren gepleegd met ruw
of bereid opium tot een hoeveelheid van maximaal 120 gram, met andere
verdovende middelen tot 10 gram, met papaver, Indische hennep en cocabladeren tot 10 kg Werden bovengenoemde feiten gepleegd met grotere hoeveelheden, dan was de strafbedreiging maximaal 4 maanden hechtenis en of
ƒ1000,- boete Werden de feiten opzettelijk gepleegd, dan stond hierop
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van maximaal
ƒ 10 000,- Voor verdere details wordt verwezen naar het overzicht in het
derde hoofdstuk op pagina
Op de geschetste wijze houdt het strafrechtelijk controlesysteem vooralsnog
greep op de ontwikkelingen op het gebied van de verdovende middelen Dit
is niet alleen vanuit de internationale verplichtingen gezien een juiste stelImgname, maar evenzeer is dit van belang, omdat in de huidige situatie een
hulpverleningsaanbod kan komen van de zijde van die instituten, die op
enigerlei wijze aan het strafproces zijn verbonden en welke in de opvang van
de gebruiker patient gespecialiseerd zijn Voorts blijft de overheid door deze
opzet onderstrepen dat het gebruik van verdovende middelen als negatief
gekenschetst moet worden, hetgeen betekenis heeft indien de wet als referentiepunt dient ten aanzien van de vraag of bepaalde gedragsvormen al dan niet
wenselijk zijn
4.7 Vergelijking met de voorstellen van die van de commissie-Baan en van de
geestelijke volksgezondheid
Voordat we vergelijkingen kunnen trekken, dienen we deze nota's eerst
nader te bezien
4.7 l Achtergronden

en пчи o s ι an druggebruik

Het rapport van de Werkgroep verdovende middelen 'Achtergronden en
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risico's van druggebruik' geeft in het eerste deel een analyse van de situatie
rondom de verdovende middelen Na de verklaring van enige begrippen
zoals 'risico' en 'afhankelijkheid' wordt ingegaan op de fysieke en psychische
schade en de schade voor de samenleving, die het gevolg kan zijn van het gebruik van verdovende middelen De psychologische, sociaal-psychologische
en sociale aspecten, alsmede de epidemiologie van het gebruik gaan aan de
bespreking van het huidige recht inzake de verdovende middelen vooraf,
terwijl de hennepprodukten aparte aandacht krijgen Voor ons is vooral het
tweede deel van belang
Het uitgangspunt van het door de werkgroep uitgestippelde beleid zijn de
risico's die het gebruik van verdovende middelen voor individu en samenleving kunnen opleveren De werkgroep gaat er namelijk van uit, dat de schadelijke werking van een stof voor de gebruiker voor de vaststelling van de
aanvaardbaarheid van het risico alleen, met doorslaggevend is
De volgende risicofactoren worden genoemd
1 de farmacologische eigenschappen van de stof, de dosering, wijze van toediening, gebruiksfrequentie en persoonlijkheid van de gebruiker,
2 de mogelijkheid om te doseren,
3 de groep van de gebruikers,
4 de omstandigheden waaronder het gebruik ontoelaatbaar is in verband met
het gevaar voor anderen,
5 de mogelijkheid om produktie en aanbod te reguleren en te kanaliseren en
het gebruik te reglementeren en te normeren,
6 de mogelijkheden om het onder 4 vermelde gebruik op dat tijdstip of op
een later moment te constateren en te evalueren
Aan de hand van deze factoren kan volgens de werkgroep worden geschat
welk risico het gebruik van een bepaalde stof oplevert Dit risico wordt gesplitst in twee mogelijkheden, namelijk een aanvaardbaar of een onaanvaardbaar risico
De overheid dient prioriteit te geven aan de bestrijding van de grootste risico's Het justitiële beleid dient rekening te houden met de volgende doelstelling van het door de overheid te voeren beleid, namelijk het leveren van
een bijdrage aan de preventie van het gebruik van verdovende middelen als
onderdeel van de totale welzijnszorg
De werkgroep maakt de volgende indeling
I handel m verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico,
II gebruik van verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico
a chronisch gebruik,
b experimenteel gebruik,
III handel in en gebruik van hennepprodukten
Ad I Handel in verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico wordt
als een misdrijf beschouwd
Ad 11 Gebruik van verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico
a chronische gebruikers de werkgroep wenst het misdrijfkarakter gehandhaafd te zien 'als middel tot een gedwongen hulpzoeken' en bovendien omdat
het opleggen van boetes zinloos is,
b experimenterende en beginnende gebruikers gedragsbeïnvloeding door
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middel van strafbedreiging wordt aanvaardbaar geacht. Hier kan een generaal-preventieve werking van uit gaan.
Aangezien moeilijk te bewijzen valt of men met experimenterende en beginnende gebruikers te doen heeft - voor wie een geldboete wel effect zou kunnen hebben - dan wel met chronische gebruikers, wordt de handhaving van
het misdrijfkarakter juist geacht.
Ad III. Handel in en gebruik van hennepprodukten.
Met betrekking tot deze middelen heeft de werkgroep aan een aantal mogelijkheden gedacht. Als eerste voorstel wordt gedacht aan een overtreding voor
het gebruik, bezit voor eigen gebruik en kleine handel (grens bijvoorbeeld bij
250 gram). De grote handel blijft een misdrijf (strafmaximum een jaar gevangenisstraf).
De tweede mogelijkheid is het niet strafbaar stellen van het gebruik en het
bezit voor eigen gebruik en strafbaarstelling van de handel, óf als overtreding, óf als misdrijf (maximum een jaar gevangenisstraf)·
Als derde mogelijkheid dient bezien te worden of regulering van een legaal
aanbod van hennepprodukten mogelijk is. Gedacht wordt aan een vergunningensysteem voor de verkoop van hennepprodukten. Aflevering zonder
vergunning dient een strafbaar feit te zijn, waarbij de grootte van de partij
bepaalt of er sprake is van een misdrijf of van een overtreding (grens bijvoorbeeld bij 100 gram).
Teneinde na te gaan welke regeling het meest adequaat functioneert stelt de
werkgroep voor, om voor de periode van twee jaar in ieder arrondissement
een drugadviescommissie in het leven te roepen. Deze commissies dienen
geformeerd te zijn uit kringen van de volksgezondheid, het maatschappelijk
werk, het jeugdwerk en het onderwijs. De officier van justitie kan deze
werkgroep raadplegen in individuele gevallen en in algemene beleidskwesties.
Tot slot geeft de werkgroep aan hoe de organisatie van de hulpverlenende
instituten in een eerste, tweede en derde echelonshulp gerealiseerd kan worden.
4.7.2 Ruimte in het drugbeleid

B2

In 1971 kwam onder bovengenoemde titel een rapport van de Stichting
Algemeen Centraal Bureau voorde Geestelijke Volksgezondheid tot stand.
Het rapport vangt aan met een bespreking over de verdovende middelen en
hun risico's. Hierna wordt de aandacht gericht op de gebruiker en het druggebruik in onze maatschappij. Na een samenvatting van de geldende wetgeving op dit terrein, worden beleidssuggesties gedaan die voor de vergelijking met onze voorgestelde beleidslijnen interessant zijn. Het beleid is gebaseerd op een aantal overwegingen.
/ Overweging ten aanzien van de stoffen
Uitgegaan wordt van het beginsel dat de door de werkgroep besproken verdovende middelen potentieel gevaarlijke stoffen zijn, waarvan de hennepprodukten de minst gevaarlijke zijn. Deze laatste stoffen leiden niet tot vergroting van de doses of tot escalatie naar zwaardere middelen. Een van de
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voornaamste oorzaken van de escalatie naar andere stoffen is, dat de cannabisprodukten in de Opiumwet zijn ondergebracht
2 Overweging ten aanzien van de gebruiker
Ook ten aanzien van het gebruik van verdovende middelen wordt de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid centraal gesteld. Wil een verantwoorde keuze mogelijk zijn, dan veronderstelt dit wel kennis van de voor- en
nadelen van het gebruik van de diverse middelen.
Stigmatisering van de gebruiker wordt afgewezen, omdat hij hierdoor in een
subcultuur kan vastraken, terwijl het druggebruik kan toenemen en de kansen op hulp afnemen
3 Overweging ten aanzien van de samenleving
Gepleit wordt voor goede voorlichting, omdat het hardste oordeel over het
gebruik uitgesproken wordt door hen die er het minst van weten.
Isolering van de gebruiker dient voorkomen te worden. Het verdient voorkeur
onze aandacht meer te richten op de achtergronden van het gebruik dan op
het verschijnsel zelf Repressieve selectieve aandacht moet vermeden worden.
4 Overweging ten aanzien van de wetgeving
Alleen indien het rationeel aannemelijk is dat bepaald gedrag schadelijk is,
en dit niet alleen voor de steller van dat gedrag zelf, mag dit strafbaar gesteld
worden Het strafrecht moet effectief tegen het schadelijke gedrag kunnen
optreden, terwijl moet vaststaan dat er geen minder nadelige middelen voorhanden zijn. Het strafrecht als middel tot hulpverlening wordt overigens afgewezen omdat aan deze vorm van overheidsreactie nadelen kleven. Gewezen wordt op de stigmatisering De generaal-preventieve werking van het
strafrecht ten opzichte van de potentiële gebruiker wordt niet hoog geschat
in verband met de geringe pakkans
5 Overweging ten aanzien van vraag en aanbod
Het probleem van de beïnvloeding van de vraag naar verdovende middelen
dwingt ons tot een oriëntatie op ander riskant gedrag. Bij het opstellen van
een anti-drugprogramma dienen achterliggende vraagstukken betrokken te
worden Er moet een verduidelijking komen in de samenleving tussen de diverse probleemvelden.
De verschillende stoffen leveren in verschillende mate risico's op. De mate
van gevaarlijkheid dient een rol te spelen bij de intensiteit van de strafrechtelijke bemoeienis Voorkomen moet worden dat de minst gevaarlijke
stof door de gemakkelijke opspoorbaarheid uit de markt wordt gedrukt.
De werkgroep wil, met de gestelde overwegingen als basis, streven naar een
einddoel, te weten het plaatsen van het gebruik van verdovende middelen
buiten de strafrechtelijke sfeer Aangezien dit doel niet snel gerealiseerd kan
worden, wordt gekozen voor een etappegewijze ontwikkeling, waarbij voorstellen worden gedaan om op korte termijn maatregelen te nemen Het voordeel van deze werkwijze is bovendien, dat een dergelijk beleid gegevens
kan opleveren door de eventuele nadelen die kunnen ontstaan bij een gefaseerd uitgezette koers.
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Mautregelen die op korte termijn getroffen kunnen и orden
Gepleit wordt voor een differentiatie in de strafbadrstelling tussen gebruik,
bezit, handel, vervoer en produktie van verdovende middelen, alsmede tus
sen de verschillende stoffen onderling Hiertoe worden de volgende voor
stellen gedaan
I Cannabisprodukten
a gebruik en bezit, bestemd voor eigen gebruik, worden buiten de strafrechte
lijke sfeer geplaatst,
b produktie en distributie van deze middelen wordt als overtreding gekwali
ficeerd
II Overige verdovende middelen
a gebruik en bezit, bestemd voor eigen gebruik, worden als overtreding be
schouwd,
b produktie en handel blijven een misdrijf
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Schematisering

van de totale voorstellen

Geschematiseerd zien we deze voorstellen als volgt uitgebeeld
Commissie-Baan
gebruik
cannabis 1 overtreding
II met strafbaar stellen
III regeling van een legaal
aanbod (vergunningensysteem)

handel
misdrijf
overtreding of misdrijf
kleine partij overtreding
grote partij misdrijf

Proefperiode van twee jaar om na te gaan
welke regeling het meest adequaat is
rest

beginners misdrijf
chronische
gebruikers misdrijf

misdrijf

Geestelijke

Volksgezondheid

cannabis

niet strafbaar stellen

overtreding

rest

overtreding (later met
meer strafbaar stellen)

misdrijf

Voorgestelde eerste Jase
cannabis

overtreding
(later niet meer
strafbaar stellen)

misdrijf

rest

overtreding

misdrijf
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Uit dit overzicht blijkt dat wij, overeenkomstig de nota van de Geestelijke
Volksgezondheid, het gebruik van verdovende middelen als overtreding en
de handel hierin als misdrijf kwalificeren, dit in tegenstelling tot de nota van
de commissie-Baan, die beide handelingen als misdrijf beschouwt.
Met betrekking tot de cannabisprodukten nemen we een middenpositie in
tussen de twee vermelde nota's, door gebruik als overtreding en handel als
misdrijf aan te merken, terwijl de nota van de Geestelijke Volksgezondheid
het gebruik van cannabis niet strafbaar stelt, de handel daarentegen als overtreding bestempelt. De commissie-Baan zoekt het in dit verband in een
experimenteerperiode, hetgeen in feite inhoudt dat zolang een dergelijke
periode niet is afgesloten, zowel gebruik als handel als misdrijf gekwalificeerd blijven, met de mogelijkheid dat door adviezen van de drug-adviescommissies aan het Openbaar Ministerie bepaalde vormen van gebruik buiten
de justitiële sfeer gehouden kunnen worden.
In een Regeringsnota van I972 93 wordt voorgesteld het gebruik van cannabisprodukten en het bezit voor eigen gebruik als overtreding aan te merken.
Dit is in overeenstemming met de door ons gevolgde koers.
4.8 Terugtreden van het strafrecht als het hulp- en dienstverleningsstelsel
adequaat functioneert
Vanaf het moment dat instituten voor volksgezondheid de gebruiker van verdovende middelen kunnen opvangen, kan het strafrecht zich, voor wat
het gebruik betreft, terugtrekken. Dit alternatief houdt in dat decriminalisering hiervan het gevolg is.
In de eerste fase, maar ook later, is het van belang dat naast het rijk en de provincies, vooral de gemeenten in Nederland zich bewust zijn van hun functie
in deze. In 'Lokaal bestuur en drugproblematiek' wordt een goed overzicht
gegeven van de experimenten die op dit punt reeds in diverse gemeenten zijn
ondernomen. 94
De handel in verdovende middelen dient aan het strafrechtelijk controlesysteem onderworpen en als misdrijf gekwalificeerd te blijven. De beoordeling van de handel in cannabisprodukten is afhankelijk van de vaststelling
van de schadelijkheid van deze middelen.
4.8.1 Overheidshouding in deze fase met betrekking tol het gebruik van
hennepprodukten
Uit de uitgangsposities, ingenomen in dit hoofdstuk, kan geconcludeerd
worden dat de fase, dat het strafrecht zich terugtrekt, niet betekent dat de
overheid het gebruik van verdovende middelen en cannabisprodukten toejuicht. Het feit van het niet meer gebruikmaken van de justitiële diensten is,
voor wat het gebruik betreft, gebaseerd op de ontwikkeling dat instituten
voor de volksgezondheid betere hulp aan verslaafden kunnen bieden, terwijl
het tweede argument is voortgekomen uit de beschreven 'ultimum remedium'functie van het strafrecht.
Bovenstaande zienswijze houdt in dat, zolang niet meer bekend is over de al
of niet schadelijke werking van hashish en marihuana, een legaal aanbod van
148

deze Produkten, mogelijk beschermd door een vergunningenstelsel, wordt afgewezen. Dit betekent dat niet ingestemd wordt met het in 1970 uitgebrachte
advies van de Raad voor de Jeugdvorming. 95 In deze nota wordt een aantal
maatregelen genoemd, waarin onder meer staat vermeld dat op dezelfde
wijze als het alcoholgebruik het gebruik van cannabisprodukten gereguleerd
dient te worden (Warenwet, keuringsdienst, leeftijdsgrenzen, vaste verkooppunten en voorlichting). Eveneens wordt gepleit voor een beperkt aantal verkoopplaatsen.
Ook in de nota van de commissie-Baan wordt een beschouwing gegeven over
de voor- en nadelen van een eventuele regeling van een legaal aanbod van
hennepprodukten. Vooral op grond van het ontstaan van nog onvoorzienbare risico's als gevolg van een snelle verspreiding van het gebruik in alle
lagen van de bevolking, wordt dit systeem voorshands niet aanbevolen. 'Er
zijn', aldus het rapport, 'voorlopig nog te weinig waarborgen dat met dit systeem de risico's ven het gebruik van hennep beperkt zullen blijven.'
Ook de Stichting Geestelijke Volksgezondheid blijft aan de voorzichtige
kant. In haar nota wordt - als een van de maatregelen op korte termijn voorgesteld de produktie en distributie van cannabisprodukten als overtreding te kwalificeren. Hierdoor wordt voorkomen dat deze middelen worden
gecommercialiseerd en dat via reclame de omzet zou worden gestimuleerd,
terwijl ook kwaliteitscontrole nog niet mogelijk is. Of de cannabisprodukten
in een later stadium uit de strafrechtelijke sfeer gebracht moeten worden
hangt volgens de schrijvers af van de mogelijkheden tot homogenisering en
van het antwoord op de vraag of inderdaad zo weinig risico's aan het gebruik
verbonden zijn, als thans wordt aangenomen.
We zien dus dat alleen de Raad voor de Jeugdvorming op korte termijn tot
legalisering van het aanbod van de hennepprodukten wil overgaan. Wij sluiten
ons vooral aan bij de zinsnede uit de nota van de Stichting Geestelijke Volksgezondheid, waarin gewezen wordt op het gevaar van commercialisering indien op dit moment de handel en de produktie van de cannabisprodukten
worden vrijgegeven. De in het derde hoofdstuk omschreven ontwikkelingen,
die we in Nederlands-Indië meegemaakt hebben, zouden hiervan het gevolg
kunnen zijn.
4.8.2 Administratiefrechtelijke maatregelen bij legalisering van het
gebruik van cannabisprodukten
Hoewel uit de voorgaande gedeelten blijkt, hoe onze houding momenteel ten
opzichte van het gebruik van cannabisprodukten is, dienen we, ter completering van het geheel, tot slot onze aandacht te richten op de mogelijkheid
dat het gebruik van deze middelen in de toekomst zal worden toegestaan.
Indien deze ontwikkelingen zich zouden voordoen, komt het ons juist voor
dat dit in de vorm van een 'cannabisregie' geschiedt. Wij bedoelen hiermede,
dat de overheid een greep op produktie, verkoop en consumptie houdt door
bepaalde administratiefrechtelijke regels te stellen.
Een der eerste maatregelen is dat de overheid, bijvoorbeeld via de Warenwet,
controle uitoefent op kwaliteit en aanduiding van de cannabisprodukten die
op de markt gebracht worden. Via verordeningen van een op te richten 'Pro149

duktschap voor Cannabisprodukten' wordt de samenstelling van het aangeboden produkt geregeld, zoals dit nu geschiedt bij alcoholhoudende dranken
via verordeningen van het Produktschap voor Gedestilleerde Dranken.
Door uitbreiding van de bestaande accijnswetgeving houdt de overheid een
greep op de prijzen, zodat evenwichtige prijzen aan het produkt verbonden
blijven. Tevens wordt gedacht aan maximumafname en minimum leeftijdsgrenzen bij afname.
Overtreding van de door de overheid vastgelegde bepalingen dient uiteraard
gesanctioneerd te worden. Ook de Wegenverkeerswet zal wijziging dienen te
ondergaan om te voorkomen, dat onder invloed van het gebruik van cannabisprodukten aan het verkeer wordt deelgenomen.
Ongetwijfeld zullen aan dit systeem bepaalde voordelen zijn verbonden. De
commissie-Baan noemt er enige, te weten:
1 het losser worden van de drug-subcultuur;
2 minder arrestaties en veroordelingen (stigma);
3 een geloofwaardiger voorlichtingsprogramma;
4 verlichting van de taak van het opsporingsapparaat.
Zij geeft tevens nadelen van dit systeem aan en wel:
1 het begaan van verkeersdelicten onder invloed;
2 onvoorzienbare risico's tengevolge van snelle verspreiding;
3 de aantrekkingskracht voor buitenlanders;
4 het niet voldoen aan het Enkelvoudig Verdrag van New York.
Wij vragen ons wel af of, als we ons de situatie in het voormalig NederlandsIndië voor ogen houden, een dergelijke regie wel zinvol is ten aanzien van
Produkten die mogelijkerwijze riskant blijven voor de gebruiker. Het zou
voor de overheid een onmogelijke opgave worden om alsnog tot maatregelen
te komen, die ten doel zouden hebben om de gebruiksfrequentie te doen verminderen.
Welke - vergeefs gebleken - maatregelen hiervoor te proberen zijn, blijkt uit
het derde hoofdstuk.
4.9 Inpasbaarheid van het voorgestelde beleid in het verdrag van New York
Past een gericht beleid ten aanzien van het gebruik van verdovende middelen
en cannabisprodukten in het verdrag van New York?
Het vierde lid van artikel 36 - hetwelk de strafbepalingen tot uitdrukking
brengt - stelt, dat geen enkele bepaling van dit artikel het beginsel aantast,
dat de strafbare feiten waarop het betrekking heeft worden omschreven, vervolgd en gestraft overeenkomstig de nationale wetgeving van de Partij.
Hiermede wordt de nationale autonomie van de strafwetgeving door de verdragspartners bevestigd.
Artikel 36, eerste lid, geeft een aantal feiten aan welke als strafbare feiten
moeten worden beschouwd (indien ze opzettelijk geschieden). Deze strafbare feiten kunnen in drie groepen worden verdeeld, namelijk:
1 hel voortbrengen van een verdovend middel (verbouw, produktie, vervaardiging, extractie en bereiding);
2 het bezit;
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3 de handel in deze verdovende middelen (aanbod aanbod ten verkoop,
distributie aankoop, verkoop, levering, makelaardij, verzending verzending
in doorvoer, vervoer, m en uitvoer)
Genoemde detaillering van de diverse strafbare handelingen is duidelijk
gericht op de voortbrenging en de handel in verdovende middelen Het bezit,
vermeld onder punt twee, zou derhalve tegen deze achtergrond bezien kunnen
worden Bovendien pleit hiervoor artikel Ή , waarin staat vermeld 'Partijen
laten het bezit van verdovende middelen niet toe zonder wettige toestemming
Dit artikel staat in dat gedeelte van het verdrag dat op de handel betrekking
heeft
Artikel 36 gaat verder met ' alsmede elke andere handeling die naar de
mening van die Partij in strijd is met de bepalingen van dit Verdrag, als
strafbare feiten worden beschouwd indien ZIJ opzettelijk worden begaan en
dat het begaan van ernstige strafbare feiten op passende wijze wordt gestraft,
in het bijzonder door gevangenisstraf of andere vrijheidsstraffen'
Welke artikelen-m het verdrag van New York spreken over het gebruik '
In de preambule staat onder meer
waarbij het gebruik van die verdovende
middelen beperkt wordt tol gebruik voor geneeskundige en wetenschappe
lijke doeleinden
Artikel 2, lid 5 onder b vermeldt ' of het gebruik van een dergelijk ver
dovend middel verbiedt '
Artikel 4, onder с zegt hierover ' het gebruik en het bezit van verdovende
middelen uitsluitend tot geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden te
beperken'
Artikel 49, lid 2 onder d vermeldt tenslotte 'Gebruik van opium voor quasigeneeskundige doeleinden moet zijn afgeschaft binnen vijftien jaar na de
inwerkingtreding van dit verdrag'
Onder d 'het kauwen van cocabladeren binnen 25 jaar'
Onder f het gebruik van cannabis zo spoedig mogelijk, maar in elk geval
binnen 25 jaar'
Bovengenoemde citaten laten er geen twijfel over bestaan dat het verdrag van
New York gebruik van verdovende middelen met tolereert Echter, opvallend
is dat artikel 36 niet over gebruik spreekt, terwijl daarnaast de in artikel 36
aangehaalde feiten op de voortbrenging en de handel betrekking hebben
Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden Bij de totstand
koming van het verdrag van New York is het begrip gebruik' bewust met in
artikel 36 opgenomen, met als reden dat eventueel gebruik niet als strafbaar
feit beschouwd dient te worden, maar, aangezien het wel de bedoeling van het
verdrag is om het gebruik van verdovende middelen uiteindelijk te elimineren,
dat de verdragspartners op andere wijzen dan via het strafrecht moeten trach
ten het gebruik met preventieve en repressieve middelen op te vangen
Voor een dergelijke opvatting pleiten ook de aan het verdrag van New York
voorafgegane verdragen, welke gericht waren op de bestrijding van de voort
brenging en de handel met als uiteindelijk gevolg het elimineren van het ge
bruik van verdovende middelen
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Een tweede mogelijkheid is om het gebruik te laten vallen onder de zinsnede
' alsmede elke andere handeling die naar de mening van die Partij in strijd
is met de bepalingen van dit verdrag, als strafbare feiten worden beschouwd
Hierbij wordt het aan de verdragspartners overgelaten, gebruik van verdovende middelen al of niet als strafbaar feit te beschouwen
Het verdrag vermeldt niet welke handelingen als strafbare feiten en welke
als ernstige strafbare feiten moeten worden beschouwd Dit betekent, dat gebruik en bezit, kennelijk bestemd voor eigen gebruik, strafrechtelijk niet
onder de ernstige strafbare feiten behoeven te worden gerekend, zodat in
ieder geval het opleggen van vrijheidsstraffen vermeden kan worden
Mag geconcludeerd worden dat het verdrag van New York het gebruik van
verdovende middelen met wenst te tolereren, bovenstaande interpretaties
bieden voldoende ruimte voor een nationaal gedifferentieerd beleid terzake
gebruik en bezit, kennelijk bestemd voor eigen gebruik, een beleid zoals in
het voorgaande aangegeven, zowel binnen het strafrechtelijk verband als op
den duur ontkoppeld van het strafrechtelijk controlesysteem, een en ander
met uitzondering van het toestaan van het gebruik van en de handel in cannabisprodukten Deze stellingname houdt wel in, dat zowel het protocol van
Wenen als het aanvullende verdrag van Genève op dit punt niet gevolgd dienen te worden
Door een dergelijke opstelling kan de aan deze ontwikkelingen aangepaste
Opiumwet haar internationale betekenis blijven behouden, terwijl daarenboven het resultaat van de ontwikkelingen op het gebied van de verdovende
middelen, welke tot een dergelijke overheidshouding hebben geleid, via de
daartoe geëigende wegen, aangewezen door het verdrag van New York,
internationale betekenis zou kunnen verkrijgen
Tot slot mogen we vaststellen, dat door deze opzet de historische internationale lijn niet doorbroken wordt, doch dat deze nationaal concrete inhoud
heeft gekregen
4.10 Harmonisatie van het beleid
Uit de beschrijvingen van de internationale ontwikkelingen is gebleken 96 ,
dat mondiale eensgezindheid, indien het om het probleem der verdovende
middelen gaat, een uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk einddoel is
Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak ш economische en politieke motieven,
terwijl ook de verschillende cultuurpatronen internationale eensgezindheid
in de weg staan Indien hieraan de verschillende opvattingen met betrekking
tot de wijze waarop de overheid tegen het gebruik dient op te treden worden
toegevoegd, ligt het voor de hand onze aandacht te concentreren op pogingen
om in Europees verband een gelijkvormig beleid te ontwikkelen
Maar ook in dit werelddeel wordt het probleem op uiteenlopende wijze bena
derd Oostenrijk, Denemarken, West Duitsland, IJsland, Zweden en Zwitser
land bijvoorbeeld gaan ervan uit, dat verslaving aan verdovende middelen
op zichzelf met gestraft moet worden In België is gebruik in gezelschap
strafbaar gesteld, in Engeland en Ierland slechts het opiumgebruik, terwijl
Frankrijk en Noorwegen hel gebruik wel strafbaar stellen β 7
Dit betekent dat nog veel overleg zal moeten plaatsvinden, niet alleen om te
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streven naar een gelijke wetgeving op dit terrein, maar tevens om te pogen
een coördinatie tot stand te brengen op het totale gebied van deze problematiek.
Alleen op een dergelijke wijze zal het mogelijk zijn, dat het strafrecht in
combinatie met de uitgestippelde hulpverleningsmaatregelen een belangrijke
bijdrage zal leveren aan de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid van
ieder lid van de Europese gemeenschap.
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Summary

This book describes, after a pharmacological introduction, the legal developments in narcotic drugs in the former Netherlands Indies and in the Netherlands and considers, both separately and in their relationship with one another, past international conventions on narcotic drugs and the Single Convention on Narcotic Drugs 1961, which is in force today.
The first chapter describes the principal narcotic drugs and looks into drug
users and their motivations and into society's reactions to the use of drugs.
Chapter 2 outlines the different international conventions that have been concluded on narcotic drugs. We see that both China and the USA., countries
which have been confronted with the opium problem, have made many
attempts to solve the problem through international cooperation.
The first international opium gathering was held in Shanghai in 1909. The resolutions that were passed formed the basis for further negotiations. A conference was subsequently held in The Hague. The outcome was the International Opium Convention of 23 January 1912. The Convention was supplemented with various protocols and other conventions. The accent was gradually shifted from natural drugs to synthetic ones.
The prominent position the Netherlands occupied in matters relating to drugs
as a result of the early convention was surrendered to the League of Nations,
which ultimately handed over its task to the UNO.
The purpose of the conventions was to end the use of narcotic drugs other than
for medical and other scientific purposes by controlled restriction of production and distribution. Part of the method used was a system of licences
and certificates.
The Single Convention on Narcotic Drugs 1961 was drawn up to achieve an
entirely new, well-ordered codification system. Another of its objectives concerned, to use the wording of the preamble, 'the health and welfare of mankind'.
The latest international agreements are the Convention on Psychotropic
Substances of 21 Februari 1971 and the March 1972 Protocol Amending the
Single convention on Narcotic Drugs. Neither of them has come into effect
yet.
In the third chapter the observation is made that the use of opiates in particular already existed in the Netherlands Indies before the Dutch arrived.
The opium trade was regarded in the first instance as an economic activity.
To achieve optimum profits various schemes were tried out to counteract
contraband drug trafficking. The idea was to obtain as great a turnover as
possible.
The introduction of the leasing system alterd the course of events. The idea
that the use of drugs could be harmful began to gain ground. Nevertheless,
the financial advantages of drug trafficking continued to override all other
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considerations. The leasing system ended in a fiasco partly becausy many of
the lessees themselves encouraged contraband trade.
Only since 1858 has there been a move to reduce the use of drugs without
considering the financial side of the matter. The Government Monopoly of
Opium introduced around the turn of the century was an important outcome
this new idea Under this monopoly the Government allocated - and later
extended - what were known as the 'gesloten kringen1 or select groups,
areas in which the use of opium was forbidden, maintained the licensing system and pursued a prices policy.
The year 1927 saw legal reorientation in that the many ordinances were reduced to three ordinances and two decrees. The Opium Monopoly system
did not prove adequate for solving the difficulties connected with the use of
narcotic drugs.
To allow the problem to be tackled in its entirety the Opium Monopoly was
abolished in 1944.
The fourth chapter outlines the situation concerning narcotic drugs in the
Netherlands. First, legislative developments are dealt with and next a description is given of the results of the present Opium Act dating from 1928. A
distinction is made between two periods as regards the use of d r u g s - the period up to 1967 and that from 1967 to the present.
The current drug problems are split up into two groups. First the adverse effects that legal action can have on drug users are examined and next the
observation is made that a number of the stipulations in the Opium Act are
open to different interpretations.
Two courses of action are proposed, the one following on from the other.
The first is based on a broad application of the system of control under criminal law, bearing in mind that extra damage caused by the system should be
kept to a minimum A necessary condition for the system is the integration
of criminal justice and social assistance.
Statuory desiderata are enumerated. Drug trafficking is labelled a misdemeanour and drug use a felony. Trafficking in cannabis products is still considered a misdemeanour and the use of the products a felony. An artificial criterion of quality is needed to distinguish between trafficking in drugs and the
possession of drugs apparently intended for personal use.
In the second course of action criminal justice ceases to be relevant in the
treatment of drug users when there are national mental health institutions
equipped to assist them.
1 he two courses of action with those delineated in the reports of the Baan
Commission and the "Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid' (National
Mental Health Association)
The proposed policy on the use of narcotic drugs is weighed up against the
provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs. The conclusion is
drawn that the proposals are not inconsistent with the convention.
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Samenvatting
Deze dissertatie beschrijft, na een farmacologische inleiding, de juridische
ontwikkelingen op het gebied van de verdovende middelen in het voormalig
Nederlands-Indië en in Nederland, terwijl tevens de internationale verdragen,
welke op de verdovende middelen betrekking hadden, en het thans vigerende
verdrag van New York van 1961 afzonderlijk en in hun onderlinge verband
in de beschouwingen worden betrokken.
In het eerste hoofdstuk worden de voornaamste verdovende middelen beschreven, terwijl tevens de aandacht wordt gevestigd op de gebruiker en
diens motivatie, alsmede op de reacties van de maatschappij op het gebruik.
Het tweede hoofdstuk beschrijft de diverse internationale verdragen die betrekking hebben op verdovende middelen. We zien dat zowel China als Amerika, landen die met het opiumprobleem geconfronteerd werden, veel pogingen hebben aangewend om via internationale samenwerking tot een oplossing van dit probleem te komen.
Hiertoe werd voor de eerste maal in 1909 in Sjanghai een internationale bijeenkomst gehouden. De resoluties, die als resultaat van deze bijeenkomst
aangenomen werden, vormden de basis voor verdere onderhandelingen. Hierna vond in 's-Gravenhage een conferentie plaats. Het resultaat was het
internationale opiumverdrag van 23 januari 1912. Dit verdrag werd met
diverse protocollen en verdragen aangevuld. Het accent kwam meer en meer
van de natuurlijke verdovende middelen op de synthetische te liggen.
De vooraanstaande positie van Nederland op het gebied van de verdovende
middelen, welke uit de eerste verdragen voortvloeide, werd aan de Volkenbond overgegeven. Deze droeg uiteindelijk zijn taak aan de Verenigde Naties
over.
De bedoeling van de verdragen was het gebruik van verdovende middelen,
behalve voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden, te doen beëindigen door middel van controle op de beperking van de produktie en de
distributie. Dit doel werd onder meer nagestreefd via een vergunningen- en
een certificatenstelsel.
Teneinde een geheel nieuwe, overzichtelijke codificatie te verkrijgen werd
het verdrag van New York van 1961 ontworpen. Bovendien werd in dit verdrag mede het accent gelegd op, zoals de preambule het uitdrukt, 'de gezondheid en het welzijn der mensheid'.
De laatste internationale verdragen zijn die van Wenen van 21 februari
1971, betrekking hebbende op psychotogene stoffen, en het aanvullend verdrag van maart 1972. Beide zijn nog niet in werking getreden.
In het derde hoofdstuk wordt geconstateerd, dat het gebruik van vooral opiaten reeds in Nederlands-Indië voorkwam toen de Nederlanders hier voet aan
wal zetten. In eerste instantie werd de handel in opium als een economisch
belang beschouwd. Om het rendement zo optimaal mogelijk te doen zijn,
werden verschillende systemen beproefd om de smokkelhandel in verdovende
middelen tegen te gaan. Gestreefd werd naar een zo groot mogelijke omzet.
De invoering van het pachtstelsel gaf in deze pogingen een kentering te zien.
Het besef won terrein dat het gebruik van verdovende middelen schadelijk
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kan zijn Desalniettemin bleven de financiële voordelen, verbonden aan de
handel in deze middelen, op de voorgrond staan Het pachtstelsel liep op
een fiasco uit, mede doordat de pachters zelf in veel gevallen de smokkelhandel bevorderden
Pas sinds 1858 werd een beleid voorgestaan dat ten doel had het gebruik,
met opoffering van financiële voordelen, te verminderen. Vooral rond de
eeuwwisseling ingevoerde Opium-Regie had dit oogmerk De aanwijzing-en
latere uitbreiding - van streken waarin geen opium mocht worden gebruikt,
de zogenaamde 'gesloten kringen', de hantering van het licentiestelsel en een
bepaalde prijspolitiek waren de belangrijkste pijlers bij deze poging.
In 1927 vond een heroriëntatie op juridisch terrein plaats, doordat een groot
aantal ordonnanties werd teruggebracht tot drie ordonnanties en twee besluiten Ook het stelsel de Opium-Regie is echter met bij machte gebleken de
problematiek van het gebruik van verdovende middelen tot een oplossing te
brengen
Teneinde de strijd tegen het gebruik in zijn algemeenheid te kunnen inzetten
werd in 1944 de Opium-Regie opgeheven.
Het vierde hoofdstuk schetst de Nederlandse situatie op het gebied der verdovende middelen Na een beschouwing van de ontwikkelingen van wetgevende aard, wordt een beeld gegeven van het resultaat van de toepassing
van de huidige Opiumwet van 1928. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in
het gebruik tot 1967 en van 1967 tot heden
Vervolgens worden de huidige moeilijkheden op het gebied van de verdovende
middelen gesplitst in een tweetal probleemvelden. Op de eerste plaats wordt
ingegaan op de negatieve effecten die zich als gevolg van een justitieel optreden tegen de gebruiker kunnen voordoen, terwijl voorts gewezen wordt op
de discutabele redactie van diverse bepalingen in de Opiumwet.
Een tweetal beleidslijnen wordt uitgezet. In een eerste fase wordt uitgegaan
van een genuanceerde toepassing van het strafrechtelijk controlesysteem,
echter in die zin dat extra schade, veroorzaakt door de hantering van dit
stelsel, zoveel mogelijk wordt ingeperkt. Integratie van strafrecht en hulpverlening is hierbij een noodzakelijke voorwaarde
Wettelijke desiderata worden opgesteld. De handel in verdovende middelen
wordt als misdrijf gekwalificeerd en het gebruik als overtreding De handel
in cannabisprodukten wordt vooralsnog als .misdrijf beschouwd, terwijl het
gebruik eveneens als overtreding wordt aangemerkt. Een kunstmatig hoeveelheidscntenum is nodig om een scheidslijn te trekken tussen handel en
bezit, kennelijk bestemd voor eigen gebruik
In de tweede fase treedt het strafrecht - voor wat de bejegening van de gebruiker betreft - terug en wel op het moment dat instituten voor de geestelijke volksgezondheid ingericht zijn op een adequate opvang van de gebruiker.
De geschetste beleidslijnen worden vergeleken met die uit de nota's van de
commissie-Baan en de Stichting voor de Geestelijke Volksgezondheid
Tot slot wordt het voorgestelde beleid, wat het gebruik van de verdovende
middelen betreft, getoetst aan de bepalingen van het verdrag van New York.
De conclusie wordt getrokken dat de beleidsvoorstellen, zoals voorgestaan,
met met djt verdrag in strijd zijn
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STELLINGEN

1. Er moet een scherp onderscheid gemaakt worden tussen het morele aspect van een gedraging en de strafbaarstelling ervan. Ook zonder strafbaarstelling blijft de moraal voor de mens uitgangspunt voor zijn handelen.
2. Het hulpverleningsaanbod aan de veroordeelde plaatst deze in vergelijking met het slachtoffer in een bevoorrechte positie. Dit is onjuist
wanneer men uitgaat van de gedachte dat gepoogd moet worden de relatie
tussen dader en slachtoffer zoveel mogelijk te herstellen.
3. Het hulpverleningsaanbod van de reclassering moet in een zo vroeg
mogelijk stadium in het strafproces plaats vinden.
4. De rechtszekerheid eist, dat een eventueel sepot betreffende een misdrijf
zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de verdachte en aan iedere belanghebbende in de zin van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering
wordt medegedeeld.
5. Het woord 'verdachte' is een geladen begrip. Op de openbare terechtzitting dient derhalve door de procesdeelnemers van deze uitdrukking
geen gebruik gemaakt te worden.
6. Een op te leggen vermogensstraf dient niet onevenredig te zijn aan het
inkomen van de veroordeelde. Discrepantie tussen deze twee factoren
kan criminogeen werken.
7. De internationale verdragen op het gebied van de verdovende middelen
hadden en hebben tot doel om het gebruik van verdovende middelen via
de bestrijding van de productie en de handel te keren.
8. Depenalisering van het gebruik van verdovende middelen wordt door het
verdrag van New York niet onmogelijk gemaakt.
9. Optimale unificatie in het strafrechtelijk beleid tussen landen met eenzelfde cultuurpatroon is noodzakelijk om te voorkomen, dat de problematiek der verdovende middelen via een ongelijke juridische waardering
in sommige van deze landen kan toenemen.
10. De uitkeringshoogte van verschillende sociale wetten bestaat uit een
bepaald percentage van het tevoren ontvangen inkomen uit arbeid.
Dit plaatst een aantal uitkeringsgerechtigden ten onrechte in een financieel ongunstige situatie.

11. Artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek is niet toepasbaar indien een
geboorte-akte op het moment van de geboorte het geslacht juist weergeeft, maar zich nadien geslachtsverandering voordoet.
Aangezien ook in deze situatie correctie van de geboorte-akte maatschappelijk gewenst is, zou het aanbeveling kunnen verdienen om, in
afwachting van wetswijziging op dit punt en in afwijking van de beschikking van de Hoge Raad van 13 december 1973, het arrest van het Hof van
Amsterdam van 22 mei 1973 te volgen en de geboorte-akte aan de veranderde situatie aan te passen.
12. 'Bezit geldt als volkomen titel' is, gelet op de progressiviteit in het
belastingstelsel een achterhaald adagium. Het ware beter te stellen:
'Bezit geldt als onvolkomen titel'.

Stellingen behorende bij het proefschrift van K. H. Meijring, 'Recht en verdovende
middelen'. Nijmegen 1974.

