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Voorschoten, 12 februari 2014
Geachte leden van de Tweede Kamer, Ministers,
Twee PvdA burgemeesters (Heerlen, Eindhoven) en een D’66 wethouder (Utrecht) zijn de
initiatiefnemers van het Manifest Joint Regulation, dat op 31 januari 2014 werd gelanceerd met het
plan [met een onbekende hoeveelheid belastinggeld] de cannabisteelt voor de coffeeshops (de
achterdeur) in Nederland te reguleren. Zij willen een landelijk stelsel van gereguleerde hennepteelt
omdat:
1. de gezondheid van 450.000 cannabisgebruikers niet wordt beschermd,
2. de veiligheid van de wijken onder druk staat,
3. de [georganiseerde] criminaliteit gerelateerd aan softdrugs door het huidige beleid
nauwelijks effectief is aan te pakken.”1
Moedige Moeders vinden het opmerkelijk dat:
1. de bescherming van 450 000 cannabisgebruikers gaat boven de resterende 16,2 miljoen
inwoners in ons land;
2. in bovengenoemd punt 3. alleen sprake is van effectief aanpakken van softdrugs, en niet ook
van de harddrugs.
Dit Manifest, waar deze burgemeesters nu op inhaken, is één van de velen die in diverse landen van
Europa de afgelopen tijd zijn uitgebracht door pro-legalisatie groepen. Het is vooral bedoeld om de
discussie in die richting te brengen. Het sympathiek ogende ‘reguleren’ is echter een proces, waarin,
indien eenmaal gestart, onomkeerbaar het accepteren en legaliseren van cannabis aan de orde is en
nog erger, later ook van andere drugs.
Wij zijn echter verheugd dat de Minister van Veiligheid & Justitie zich, door zijn expliciete
positiebepaling, tegen de voorgestelde plannen van het Manifest heeft opgesteld.
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Moedige Moeders menen dat niet de achterdeur maar dat de voordeur het probleem is.
Moedig Moeders menen door het sluiten van alle coffee- en smartshops, per direct, de door het
Manifest gestelde eisen 1,2,3 op de meest effectieve wijze een feit zijn. De sluiting van de
coffeeshops in Bergen op Zoom en Roosendaal [2009] had als resultaat dat de illegale handel zeer
belangrijk is verminderd en de overlast substantieel af nam.
“De risico’s van verslaving voor de gebruiker en de maatschappij zijn een zaak geworden voor
Internationaal Recht sinds begin 20e eeuw. De negatieve impact van druggebruik is duidelijk in
diverse gebieden als gezondheid, veiligheid, milieu, wetsuitvoering, bonne gouvernance (wijs beleid).
Verslaving vormt een uitdaging om meer inspanningen te leveren in preventie, zorg en herstel. In
2014 zal de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, met alle lidstaten, een debat handelend
over de drugscontrole houden, opdat in 2016 de lidstaten het eens worden over een eensluidende
tekst, waarbij Yans verwacht dat er geen verandering van de huidige werkwijze zal plaats vinden. Dhr.
Raymond Yans, President van de International Narcotics Control Board van de Verenigde Naties
[INCB] uit Verslag 18e Symposium Medical Women Association of Belgium op 16 november 2013: 2
Moedige Moeders vinden het Manifest Joint Regulation een verkeerd plan. Hetzelfde resultaat wordt
bereikt –en nog meer- door, per direct alle coffee- en smartshops te sluiten, die immers slechts semilegaal zijn, formeel slechts gedoogd worden. Sluiting van de coffeeshops in Bergen op Zoom en
Terneuzen had als resultaat dat de illegale handel daar verdween en de overlast substantieel af nam.
Daarmee breng je de illegale handel een enorme klap toe en voldoe je aan de drie eisen, die de basis
vormen van het Manifest. Als argumenten kunnen gelden:
1. gewijzigd inzicht dat het experiment van de scheiding van soft en hard drugs in Nederland
volledig is mislukt;
2. de grote schade die het gedoogbeleid drugs veroorzaken;
3. terug naar één beleid, aangaande drugs in de Europese Unie’.
Tienduizenden gezinnen in heel Nederland zitten door de verslaving [van alcohol en van drugs] van
een gezinslid, kind en/of partner, in grote problemen. Zaken die al te vaak en te lang binnenskamers
worden gehouden. Wat veelal tot zware emotionele, financiële- en echtscheidingsproblemen leidt.
De gevolgen reiken daarmee in het private en het publieke gebied.
Moedige Moeders geloven stellig dat indien de regulatie van drugs een feit is, dit tot gevolg heeft,
dat het gebruik van cannabis eenzelfde omvang krijgt als alcohol nu – met navenante problematiek.
Drugs, met cannabis voorop, zijn volstrekt niet onschuldig zie tekst onderaan, die afkomstig is van
onze collega’s in België, het Vlaams Platform Tegen Drugs en EURAD. Bijlage3.
Het Gedoogbeleid in Nederland heeft een drugsindustrie ontwikkeld en steeds meer drugs op de
markt gebracht. Rioolwater-onderszoeken4 leren dat drugs in Nederland op grote schaal worden
gebruikt, ondanks het feit dat lokale bestuurders dit veelal strak ontkennen.
Het Gedoogbeleid drugs moet stoppen, willen we in Nederland niet verder escaleren naar een
situatie waarin abnormaliteit de norm is.5
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‘’Drugs split up the addict, the family and the society, a gender analysis’’

EURAD
Rioolwater onderzoek in Nijkerk 2013, in opdracht van Moedige Moeders Nederland
5
Bron het boek BORDERLINE TIMES. Subtitel: Het einde van de normaliteit, door de Antwerpse psychiater
Dirk de Wachter, 2012
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Naar de mening van Moedige Moeders Nederland is door de opstellers het volgende volledig
genegeerd dat:
 als het experiment ‘reguleren’ start, de overheid het signaal geeft: ‘druggebruik is
acceptabel’;
 een grote groep die tot heden niet gebruikt, kunnen gaan experimenteren met drugs;
 burgemeesters als geen ander weten wat de effecten zijn van drugs op hun inwoners, zoals
de agressie in sport, tijdens evenementen, tegen hulpverleners, en zo meer;
 het reguleren van drugs haaks staat op de preventie aan jeugd om niet te roken, geen alcohol
te gebruiken voor 18 jaar; omdat de handhaving sinds de recente aanpassing nog lang niet
op 100% is;
 het reguleren van drugs eveneens haaks staat op de Europese en Nederlandse task force om
roken te minderen en te stoppen;
 80% [andere bronnen noemen 50%] van de gekweekte cannabis wordt geëxporteerd,
waarmee de regulering de handel door de georganiseerde criminaliteit niet zal doen
verminderen.
Moedige Moeders vragen voorts hoe de burgemeesters denken de controle van het THC gehalte
van hun gereguleerde drugs te kunnen handhaven? Hoe onderscheidt de politie, op eenvoudige
wijze, de drugs van lage en van de hoge THC? Een negatief antwoord hier ondergraaft de essentie
van het Manifest.
Nederland was jarenlang het Europese gidsland voor de acceptatie en regulering van drugs. In
publiek en privaat belang, is het daarom voor de gezondheid, voor de veiligheid en de effectieve
aanpak van de criminaliteit beter dat Nederland voorbeeldland wordt, voor een restrictieve lijn.
Vriendelijke groet
Namens het bestuur van Moedige Moeders Nederland
Ans van Zeeland, Voorzitter
voor deze
Alfred Lagerweij, secretaris

Bijlage I
Europe for Action on Drugs [new name since January 2014]
www.eurad.net; Secretariat (3rd Floor), 17 Rue Archimede, B-1000, Brussels Belgium.
Phone: +3227360572
Eén joint = Slaapmiddel + 3 pinten + 7 tot 20 sigaretten
1 joint versterkt elke emotie waarin de gebruiker zich bevindt op moment van gebruik.
Bijgevolg toename van
Agressie, Depressie, Frustratie, Suicidaal denken, Demotivatie,
Vermindering van concentratie en apathie, Verandering van hun persoonlijkheid, Verandering
van denkpatronen, Verlaging van normen, Psychosen, Schizofrenie, Verkeersonveiligheid,
Verslavingscapaciteit van 10% tot 30%, Cannabisallergie met kruisreactie naar fruit en
groenten, ook op indirecte manier (passief roken). Peuter krijgt een fruitallergie ten gevolge
van cannabisgebruik van familieleden! Definitief verlies van 8 punten op IQ-score bij
vroegtijdig (14 jaar) en langdurig gebruik (2g wiet /week of 2 tot 4 joints/week). Link naar
Bij deze brief is gebruik gemaakt van de expertise van EURAD Europe for action on Drugs, het Vlaams
Platform Tegen Drugs en het boek BORDERLINE TIMES. Subtitel: Het einde van de normaliteit, door de
Antwerpse psychiater Dirk de Wachter, 2012.
e normalisatie.

criminaliteit (o.a. moorden en massamoorden, o a Oslo en Alphen aan de Rijn). Mogelijke
korte termijn geheugenverlies, ook bij beginnend gebruik. Effect op het ongeboren kind:
geheugenproblemen, impulsiviteit, gebrek aan oordeelkundig inzicht, meer misdadig gedrag,
hyperactiviteit en meer.... Werkt gedurende 24 uur.
Cannabis is zo schadelijk, dat je er niet mee experimenteert!
www.vlaamsplatformtegendrugs.be

Boekbeschrijving BORDERLINE TIMES. Subtitel: Het einde van de normaliteit, door de
Antwerpse psychiater Dirk de Wachter,. 2012, in oktober 2013, 15e druk. Isbn: 978 90 209
9676 0. Uitgever LannooCampus
De samenleving raakt verhit. Steeds meer mensen vallen uit de boot. Politici en economen
moeten daar consequenties uit trekken, door niet op dezelfde weg door te gaan. Belgie, met
10 mln inwoners, telt 95.000 arbeidsonbekwamen; in Nederland [17mln inw] is het aantal
WAO-WIA-ers 406.000]. 1,1 mln mensen in Belgie nemen psychofarmaca: slaapmiddelen,
kalmeringsmiddelen, antidepressiva, en andere. Tweede aspect is ‘’de obsessieve zucht naar
geluk’’, waardoor men zichzelf vast-zet.
De Wachter vergelijkt de ziekte Borderline met de huidige maatschappij en stelt de vraag,
nodigt de lezers uit ‘’wat nodig is om terug naar meer normaal te geraken?’’ Borderline, de
huidige modeziekte: een diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relatie,
zelfbeeld en affecten en van duidelijke impulsiviteit, beginnend in de vroege volwassenheid
en tot uiting komend in diverse situaties. Volgens De Wachter van toepassing als 5 of meer
van de 9 elementen van Borderline van toepassing zijn: 1.Krampachtig proberen te
voorkomen, om feitelijk of vermeend in de steek te worden gelaten; niet vallend onder punt
5. 2.Patroon van instabiele en intense intermenselijke relaties, gekenmerkt door wisselingen
tussen overmatig idealiseren en kleineren; 3.Identiteitsstoornis: duidelijk en aanhoudend
instabiel zelfbeeld of zelfgevoel; 4.Impulsiviteit op tenminste twee gebieden, die in
potentie betrokkene zelf kunnen schaden [bijvoorbeeld geld verkwisten, seks, misbruik
van middelen [verslaving alcohol, drugs], roekeloos autorijden, vreetbuien; niet vallend
onder punt 5; 5.Recidiverende suïcidale gedragingen of dreigingen of automutilatie;6.
Affectlabiliteit agv duidelijke reactiviteit van de stemming (bijvoorbeeld periodes van intense
somberheid, prikkelbaarheid of angst, meestal enkele uren durend en zelden langer dan een
paar dagen; 7.Chronisch gevoel van leegte; 8.Inadequate, intense woede of moeite om
kwaadheid te beheersen (bijvoorbeeld frequente driftbuien, aanhoudende woede of
herhaalde vechtpartijen); 9.Voorbijgaande , aan stress gebonden paranoïde ideeen of
ernstige dissociatieve verschijnselen.
De Wachter citeert veelvuldig de Franse auteur Michel Houellebecq, die in al zijn boeken
cynische toekomstbeelden schetst. Tevens is de filosoof Levinas een bron als het gaat om de
elementen: hechting, engagement, solidariteit, gemeenschapszin.
Hechting, met name het ontbreken ervan, is de focus van De Wachters boodschap.
Grootschalige heroriëntatie in het domein van de zingeving(pg 159) is hard nodig, alsmede in
identiteit, op het gebied van financien, in werk, in de toegang tot onderwijs, in fysieke
conditie, in ethiek. Dit zijn de velden of noem het de pijlers die de basis vormen voor een
werkende normalisatie.

