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Les 7: Daar ben ik het niet mee eens! 
 
CD 2, Track 10 
5 Hoe denkt u daarover? 
 
Goedenavond dames en heren. Hartelijk welkom bij onze lezing. Het thema van 
vanavond is een zeer complex thema, het gaat over drugs, over verslaving en over 
het gedoogbeleid. Ik wil dit thema met u van allerlei verschillende kanten gaan 
bekijken. Na een korte inleiding bestaat mijn lezing uit zes delen. Allereerst zal ik 
ingaan op de vraag: Wat zijn drugs? Graag wil ik hier dan een definitie formuleren. 
Daarna zullen we het thema van de werking en de gevaren van drugs bespreken. 
Het hoofdthema van vanavond staat dan bij vier: het gedoogbeleid, wat we echter 
pas kunnen bespreken als we van tevoren hebben vastgesteld wat drugs zijn, waar 
ze vandaan komen en hoe gevaarlijk ze zijn. Bij het gedoogbeleid gaat het erom hoe 
we in de politiek omgaan met drugs. Als vijfde punt komt onze stad aan de beurt: hoe 
is de situatie in onze stad? Afsluiten wil ik de lezing met het thema preventieve 
maatregelen. Daarna verheug ik me op een intensieve discussie met u. Maar laten 
we bij het begin beginnen. Wat zijn drugs? 
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Les 7: Daar ben ik het niet mee eens! 
 
CD 2, Track 11 
5 Hoe denkt u daarover? 
 
Goedenavond dames en heren. Hartelijk welkom bij onze lezing. Het thema van 
vanavond is een zeer complex thema, het gaat over drugs, over verslaving en over 
het gedoogbeleid. Ik wil dit thema met u van allerlei verschillende kanten gaan 
bekijken. Na een korte inleiding bestaat mijn lezing uit zes delen. Allereerst zal ik 
ingaan op de vraag: Wat zijn drugs? Graag wil ik hier dan een definitie formuleren. 
Daarna zullen we het thema van de werking en de gevaren van drugs bespreken. 
Het hoofdthema van vanavond staat dan bij vier: het gedoogbeleid, wat we echter 
pas kunnen bespreken als we van tevoren hebben vastgelegd wat drugs zijn, waar 
ze vandaan komen en hoe gevaarlijk ze zijn. Bij het gedoogbeleid gaat het erom hoe 
we in de politiek omgaan met drugs. Als vijfde punt komt onze stad aan de beurt: hoe 
is de situatie in onze stad? Afsluiten wil ik de lezing met het thema preventieve 
maatregelen. Daarna verheug ik me op een intensieve discussie met u. Maar laten 
we bij het begin beginnen. Wat zijn drugs? 
... 
Drugs hebben dus invloed op verschillende gebieden, lichamelijk, geestelijk, maar 
ook maatschappelijk. Welke werking en welke gevaren hebben drugs? Dat is punt 3 
op onze agenda. Laten we beginnen met de lichamelijk risico's en daarna de 
geestelijke. Sommige drugs zijn giftig. Ze beschadigen hersenen, lever en maag. De 
wijze waarop de drugs worden toegediend kunnen de schade ervan vergroten. Het 
roken of inhaleren van drugs beschadigt de longen. Het snuiven kan het 
neusslijmvlies uitdrogen waardoor het gaat ontsteken. Drugs die worden gespoten 
verhogen het risico op aderontsteking. Bovendien wordt er bij het spuiten van drugs 
niet altijd uiterst voorzichtig omgegaan met de hygiëne wat weer het risico van 
infecties vergroot. In het algemeen geldt ook dat drugs illegaal zijn, waardoor een 
controle op de kwaliteit vrijwel onmogelijk is, met alle gevaren van dien. Ook zijn 
drugs gevaarlijk voor de geestelijke gezondheid. Hierbij spelen de redenen waarom 
iemand drugs gebruikt een rol. Als je alle moeilijkheden in je leven uit de weg wilt 
gaan, blokkeer je je eigen ontwikkeling door drugs te gebruiken. Je leert niet omgaan 
met je leven. Hoe ontstaat nu een verslaving? Drugs zorgen ervoor dat je je prettig 
voelt. Dit komt doordat drugs het beloningscentrum in de hersenen beïnvloeden. 
Door het gebruik van drugs voel je je dus beter. Dat is misschien wel fijn, ware het 
niet, dat je hersenen door het gebruik van de drugs ervoor zorgen dat het 
beloningscentrum van je hersenen steeds minder goed gaat werken. Dus om 
hetzelfde gevoel te veroorzaken, heb je steeds meer nodig. En zo ontstaat een 
verslaving … 
... 
Zoals u merkt ben ik bij punt 4 aangekomen. Belangrijk te weten: alle bezit van drugs 
en de handel in drugs zijn in Nederland verboden. Altijd en overal. Maar ... de politie 
heeft genoeg te doen. Of het nu verboden is of niet, mensen gebruiken toch wel 
drugs. En softdrugs worden niet als extreem schadelijk voor de gezondheid gezien. 
Dus heeft men in Nederland vanuit pragmatische overwegingen besloten mensen die 
softdrugs gebruiken niet te arresteren. Het is dus verboden, maar er volgen geen 
straffen. Dat betekent dat het gebruik van softdrugs wordt geduld, of met een ander 
woord "gedoogd", vandaar de naam gedoogbeleid. Er zijn wel voorwaarden aan 
gesteld. De getolereerde softdrugs mogen alleen zelf worden gekweekt of op 
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vastgelegde verkooppunten, de coffeeshops, worden verkocht. Daarbij geldt de regel 
dat het bezit van vijf hennepplanten voor privé gebruik of het bezit van 5 gram hasj 
niet wordt bestraft. Ook de productie en de handel van alle drugs zijn in Nederland 
verboden. Je krijgt dus een vreemde situatie dat er softdrugs in coffeeshops mogen 
worden verkocht, maar die moeten natuurlijk ook eerst geproduceerd en geleverd 
worden. En dat is allemaal strafbaar en wordt wèl vervolgd, want ... meer dan vijf 
hennepplanten voor eigen gebruik en meer dan 5 gram hasj ... dus ja ... Soms wordt 
er ook wel gezegd, dat de voordeur van de coffeeshop gedoogd wordt, maar aan de 
achterdeur wordt de leverancier gearresteerd. ...  
... 
We komen bij het volgende punt van vanavond: Hoe zit het met het drugsgebruik in 
onze stad? Vorig jaar stonden er 87 dealers bij de politie geregistreerd, waarvan er 80 
dealers handelden in softdrugs. Het aantal drugsgebruikers is niet echt bekend, maar 
het gevoel overheerst, dat het er meer zijn geworden. Bewoners in de buurt van de 
coffeeshops hebben aangegeven steeds meer last te krijgen van mensen die ... 
... 
Hoe kunnen we het drugsgebruik voorkomen? Met andere woorden: welke 
preventieve maatregelen kunnen we treffen? Door het beperken van de 
beschikbaarheid van drugs maak je het moeilijk om aan drugs te komen. Dit kunnen 
bijvoorbeeld gemeentes doen door minder vergunningen voor coffeeshops te geven, 
strengere controles door de politie e.d. Een andere mogelijkheid. Het is gebleken dat 
een programma op school, gecombineerd met een massamediale campagne, een 
zeer effectief middel is. U kunt zelf ook veel doen. Als u kinderen heeft, praat dan 
open met hen over drugs en het gebruik en de gevaren ervan. Let ook op hoe ... 
... 
Graag zou ik u nu de gelegenheid willen geven tot het stellen van vragen. Als u een 
vraag heeft, staat u dan op, dan zal Jantien met een microfoon naar u toe komen, 
zodat iedereen u kan verstaan. Ja, ik zie daar een meneer die een vraag heeft. 
Jantien, zou jij naar die meneer op de eerste rij kunnen gaan. Goed, wat zou u willen 
vragen ... 
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Les 7: Daar ben ik het niet mee eens! 
 
CD 2, Track 12 
Leuk. Luisteren! 
 

●  ... op Koninginnedag? Oh nee, Koningsdag. Jeetje, ik vergeet steeds dat we een 

koning hebben. Ik vind trouwens dat Willem-Alexander het echt goed doet. 

◊ Ach hou toch op over dat koningshuis. Ik word daar helemaal niet goed van. 

Willem-Alexander hier, Máxima daar, wat een gezeur allemaal. 

● Gezeur? Nou, ik vind anders wel dat het koningshuis Nederland echt goed 

representeert in het buitenland. De koning is een symbool van Nederland in het 
buitenland. 

◊ Een symbool? Nou mooi symbool hoor. Zittend in een gouden koets, zwaaiend 

met het handje. Hé, we zijn een democratie! Wat heeft nou een opvolger door 
geboorte in vredesnaam in een democratie te zoeken? Wat is dat nou voor een 
beeld dat we naar buiten geven? Dat heeft toch niks met een democratie te 
maken? 

● Nou, ik denk dat het een niet veel met het ander te maken heeft. Natuurlijk 

hebben we een democratie, maar het koningshuis staat daar eigenlijk een beetje 
los van. Die hebben toch sowieso politiek gezien nauwelijks of geen invloed. De 
mensen in het buitenland weten heus wel dat het met de democratie in 
Nederland wel goed zit, hoor! 

◊ Ja nou ... en dan is het ook nog eens hartstikke duur. We moeten allemaal 

meebetalen aan die dure jurken en dat fantastische kapsel van Máxima, hoor! En 
al die vliegreizen, diners, noem maar op, hartstikke duur zo'n koningshuis! 

● En ik ben gewoon blij dat we iemand hebben die ons vertegenwoordigt en die 

boven alle strijd tussen de partijen staat en die ... 

◊ Nou precies ... strijd ... Weet je nou waar ik nou schoon genoeg van heb? Waar 

ik echt kwaad om kan worden? Dat je me constant tegenspreekt. 

● Ja hallo? Wie is daarmee begonnen? Dat is weer typisch iets voor jou. Jij moet 

mij altijd tegenspreken. Ik kan nou nooit eens even uitspreken, nee, dan moet jij 
er meteen weer tegen ingaan en het maakt niet uit of ik ... 

 


