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Ten 
geleide

Inhoud

Beste lezers,  

Ben ik verslaafd aan series? Volgens 
de DSM criteria, het boek van de 
psychiaters waarin stoornissen staan 
beschreven, wel. Vaker grote hoev-
eelheden dan van plan? Check. Sterk 
verlangen? Check. Door gebruik 
opgeven van sociale activiteiten? 
Check. Gaat ten koste van school, 
werk of thuis? Helaas soms wel, dus 
check.  
Maar gelukkig voor mij is mijn 
‘middel’ het overmatig series kijken, 
maar wat zijn de gevolgen als je 
daadwerkelijk verslaafd bent aan 
alcohol of drugs?  Verslaving is een 
wijd  begrip, je kan denken aan 
een  gameverslaving, eetverslaving,  
gokverslaving of een tv-verslaving. 
Maar de ene verslaving heeft meer 
gevolgen voor jou en de samenleving 
dan de andere verslaving. Een ver-
slaving kan erin sluipen doordat het 
snel een gewoonte wordt. Zelf moet 
ik ook toegeven dat ik erg gehecht 
ben aan mijn rode wijntje tijdens het 
eten. Maar verslaafd? Nee.  
Studenten gaan makkelijk om met 
alcohol en drugsgebruik, een pilletje 
tijdens een feestje is de normaalste 
zaak geworden. Is er sprake van een 
verschuiving in het gebruik van 
middelen?  En wat is de invloed van 
het overheidsbeleid op alcohol- en 
drugsverslaving? 
Deze vragen zullen centraal staan in 
dit pamflet.  

Susan de Vries
Voorzitter Redactie
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Vanuit het bestuur
Lieve leden,

Op het moment van 
schrijven staan we al met 
één been in de tweede 
onderwijsvrije week. De 
tentamenstress is (bijna) 
weggeëbd en de rust is 
wedergekeerd. 

Over een paar dagen ver-
trekken we naar het mooie 
Boedapest om een weekje te 
proeven van het Hongaarse 
leven. Een  week waar al 
lang naar uitgekeken wordt. 
De tweede onderwijsvrije 
week betekent ook dat we 
aan het begin staan van het 
laatste blok van het jaar.

De tijd is voor ons vieren
zo snel gegaan, dat je nau-
welijks beseft dat het er al 
weer bijna op zit.

De zoektocht naar het 21e 
bestuur is al gestart, en 
op de  Batavierenrace, het 
Europees Parlement en nog 
wat andere activiteiten na zit 
onze taak erop. We kunnen 
gerust zeggen dat we dit jaar 
‘verslaafd’ zijn geraakt aan 
het mooie Usocia. 

En daarmee zijn we bij 
het thema van dit Pamflet 
aangekomen: Verslaving. 

De redactiecommissie heeft 
enorm haar best gedaan om 
in dit nummer verslaving 
naar voren te laten komen. 
En dan niet alleen verslaving 
aan bier, borrelen en gezel-
ligheid, maar ook de serieuze 
verslavingen.

Geniet van deze mooie 
editie!

Veel liefs,

Bente
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Hoewel de game-industrie 
een booming business is, 
heeft het succes van deze 
industrie ook een schadu-
wzijde. Niet alleen is de 
afgelopen jaren het aantal 
gamers in Nederland 
gestegen, ook zijn Neder-
landse gamers meer tijd gaan 
besteden aan het spelen van 
games én neemt het aantal 
mensen dat een gameverslav-
ing heeft toe. Onder jongeren 
tussen de 13 en 16 jaar zegt 
1,5% gameverslaafd te zijn 
(EMC, 2011), maar slechts 
een klein deel daarvan zoekt 
hulp. Gamen zelf hoeft 
natuurlijk geen probleem 
te zijn, maar het recre-
atief gamen kan langzaam 
overgaan in overmatig 
gamen. We spraken hierover 
met Timothy, een ex-gamev-

erslaafde van 21 jaar oud.
Slechts veertien jaar was 
Timothy toen hij werd 
opgenomen in een verslav-
ingskliniek voor zijn World 
of Warcraft-verslaving. Er 
is (nog) geen psychiatrische 
definitie van gameverslaving, 
maar vaak wordt de volgende 
definitie aangehouden: 
gamen wordt ook wel ‘prob-
lematisch gamen’ genoemd 
wanneer de persoon zelf en/
of mensen in de omgeving 
serieuze hinder ondervinden 
van het gamen en wanneer 
het niet lukt om te stoppen of 
te minderen. Voor Timothy 
betekende dit dat hij over 
een periode van vijf jaar 
gemiddeld acht uur per dag 
gamede, met soms game-
sessies die een paar dagen 
duurden. Hierdoor sprak hij 
face-to-face minder mensen, 
maar sliep en at hij ook 
minder.
Dit leidde er uiteindelijk 
toe dat zijn ouders besloten 
hem naar Smith & Jones in 
Wassenaar - een kliniek die 
inmiddels niet meer bestaat 
vanwege controversiële 
redenen - te sturen om van 
zijn gameverslaving af te 
komen. Hier werd hij in 
behandeling genomen met 
mede gameverslaafden maar 
ook drugsverslaafden. De 

mensen die hem in behan-
deling hebben genomen 
waren ex-verslaafden, iets 
wat voor Timothy de behan-
deling vergemakkelijkte: ‘Alle 
begeleiders waren zelf ook 
ex verslaafden en hierdoor 
kunnen ze beter contact 
leggen met hun patienten.’ 
De behandeling bestond uit 
3 ‘sharing sessions’ per dag, 
yoga, meditatie en sporten.  

Uiteindelijk is Timothy 
over zijn verslaving heen 
gekomen. Deze tijd heeft 
een grote impact gehad op 
zijn houding over drugs 
en drank: ‘Omdat ik op 
vrije jonge leeftijd ben 
opgenomen (14 jaar) en 
er voorderest alleen maar 
oudere mensen waren (34) 
die veel grotere problemen 
hadden dan ik (heroine, 
cocaine, alcohol verslaaf-
den) heb ik mezelf voorge-
nomen om hier nooit aan te 
beginnen.’

De Schaduwzijde van Gamen
DOOR DAAN DE NOOIJER EN MARISSA BULTMAN

“Voor Timothy 
betekende dit dat 

hij over een 
periode van vijf 
jaar gemiddeld 

acht uur per dag 
gamede, met soms 

gamesessies die 
een paar dagen

 duurden.’’

“Er is pas sprake 
van overmatig 

gamen, wanneer 
er een disbalans 

plaatsvindt tussen 
gamen en andere 

activiteiten.’’ 
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Voor niet-gamers kan het 
lastig te begrijpen zijn 
waarom iemand zo veel tijd 
besteedt aan het spelen van 
een spel. Kisjes en Mijland 
(2011) hebben vier stadia 
van intensiteit van gamen 
gedefinieerd, waarbij zij 
het proces van het krijgen 
van een gameverslaving 
uitleggen. Gamen begint 
vaak bij experimenteel 
gamen, waarbij games 
worden uitgeprobeerd, 
bijvoorbeeld uit verveling. 
Tijdens tweede stadia, het 
recreatief gamen, wordt 
er regelmatig als ontspan-
ning gegamed. Deze stadia 
brengen geen problemen 

met zich mee. Er is pas 
sprake van overmatig gamen, 
wanneer er een disbalans 
plaatsvindt tussen gamen en 
andere activiteiten. Dit stadia 
kan overgaan in stadia vier: 
een gameverslaving. Hoewel 
niemand begint met gamen 
om een gameverslaving te 
ontwikkelen, kan het er 
snel insluipen en iedereen 
overkomen. Timothy geeft 
ons dan ook mee om kritisch 
naar je leven te kijken, en 
‘als je geen interactie hebt 
met mensen, moet je zelf 
iets gaan veranderen aan je 
leven!’. 
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Een vereniging zoals Usocia 
is natuurlijk niks zonder haar 
commissies. Commissieleden 
steken hun vrije tijd in de 
vereniging om deze als een 
goed geoliede machine te 
laten lopen. Daarom 
besteden we elk pamflet 
aandacht aan één van onze 
commissies. Dit pamflet is de 
activiteitencommissie aan de 
beurt!

Onze geweldige Studiereis 
commissie bestaat uit  
Brigitte, Gied, Iris, Roos en 
Vincent. Zoals velen van 
 jullie wel zullen weten zijn 
wij met de Studiereis eind 
januari naar Rome geweest. 
De reis was super gezellig, 
met een hele leuke groep 
en had een top sfeer. De 
groep was gemengd met 
mensen uit allerlei jaarlagen, 
waardoor er tussen de 
jaarlagen veel nieuwe vriend-
schappen zijn ontstaan. 
Dit zorgde voor erg veel 
gezelligheid, zelfs tijdens het 

bezichtigen van de prachtige 
dingen zoals het Colosseum. 
Deze gezelligheid heeft ook 
gezocht voor vele mooie 
foto’s, mede dankzij de self-
iestick van Brigitte. Mensen 
hebben samen vaak genoten 
van het heerlijke Italiaanse 
voedsel (en de vino rosso & 
vino bianco niet te vergeten). 
Iedereen vond het aan het 
einde jammer om naar huis 
te gaan, wat betekende dat de 
reis geslaagd was. Kortom: 
wij zijn als commissie erg 
trots op de reis die wij 
neergezet hebben. 

Commissie in de 
kijker
DIT PAMFLET: STUDIEREISCOMMISSIE
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Nu je weer af en toe een 
vleugje lente kan ruiken en 
de plannen voor Koningsdag 
alweer gemaakt worden, 
voelen mensen zich altijd 
ineens ontzettend trots op 
Holland. Alle stereotyp-
eringen zijn in deze tijd 
van het jaar geen enkel 
probleem meer. Oranje 
is ineens weer een schit-
terende kleur, de leeuw je 
lievelingsdier en er worden 
fanatiek poffertjes gebakken. 
Mensen gaan massaal 9 tot 
5 werkdagen draaien en 
met de caravan op vakantie 
naar Zuid-Frankrijk. En 
natuurlijk ook uitgaan en 
bier drinken. En hier en daar 
wat wegslikken.. 
Want Hollanders zijn 
realiteitsontvluchters. We 
komen op tijd en we werken 
hard, maar in het weekend 
gaan we los. Het is alleen al 
zichtbaar aan de gigantische 
toename van festivals in ons 
kleine land. Van een simpele 
zes in 2010, tot ongeveer ze-

sentachtig miljoen verschil-
lende festivals vandaag de 
dag. Variërend van techno, 
house, metal, hardcore, 
noem maar op. Voor ieder 
een ander soort festival, met 
de daarbij behorende cultuur 
en verdovende middelen. 
Maar het zijn niet alleen 

alcohol, drugs en feesten 
waarmee je je verstand op 
nul kan zetten. Hoeveel 
mensen liggen er niet 
hele zondagen in bed om 
door drie seizoenen Grey’s 
Anatomy heen te staren? 
Natuurlijk, dit is ter ont-
spanning. Maar klikken 
we ook niet stiekem door 
naar de volgende aflever-

ing omdat we ons nog wat 
langer in een andere wereld 
willen wanen? Een wereld 
zonder tentamenstress, ruzie 
met je ex of elke maand weer 
beginnen met rode cijfers op 
de bank?
Af en toe ontspannen en 
bijkomen van de dagelijkse 
sleur is iedereen gegund. 
Bovendien houdt het een 
heleboel economieën op 
gang, dus hou dit vast. 
Maar zodra we ervoor 
gaan wegrennen wordt 
het gevaarlijk. Waar ligt 
de grens? Is ontspanning 
verslavend? 

“Maar klikken we 
ook niet stiekem 

door naar de 
volgende aflevering 
omdat we ons nog 
wat langer in een 

andere wereld
 willen wanen?’’

EXIT REALITY
DOOR  MEREL VENHUIZEN
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Fear of Missing Out (FoMO): 
de angst om dingen te 
missen op de sociale media 
zoals Facebook, Twitter, 
Whatsapp etcetera.

In blok drie van het vorige 
collegejaar heb ik voor de 
cursus Social Networks 
samen met Steven Blok 
een paper geschreven over 
het (overmatige) gebruik 
van social media. Ouder 
onderzoek stelde destijds dat 
internetgebruik een supple-
mentaire rol aan kon nemen, 
maar onder voorbehoud dat 
het gebruik op verschillende 
manieren gemanifesteerd 
wordt. Przybylski (2013) 
heeft recentelijk onderzoek 
gedaan naar de FoMO van 
mensen uit verschillende 
leeftijdscategorieën. De 
resultaten uit zijn onderzoek 
waren niet echt verrassend: 
vooral (mannelijke) jongeren 
tot en met 25 jaar vertonen 
meer signalen of indica-
toren van van FoMO in 
vergelijking met mensen uit 
andere leeftijdscategorieën. 
Door het gebruik van social 
media creëren jongeren een 

‘uitlaatklep’ waar zij hun 
gedachten en frustraties 
de vrije loop kunnen laten. 
‘Lurking’ (passief social 
media gebruik) is een 
fenomeen dat het leeuwend-
eel van de jongeren doet: 
éven Facebook checken, 
éven op NU.nl kijken, zonder 
zelf actief bij te dragen aan 
de stroom van informatie. 
FoMO kan zich uiten door 
middel van onoplettend-
heid, slechte concentratie 
en het hebben van negatieve 
gevoelens en emoties. Dit 
kan nadelig zijn voor het 
leren en studeren van deze 
jongeren, maar ook bijvoor-
beeld voor de verkeersveilig-
heid.

Als ik om mij heen kijk in 
een hoorcollegezaal, maar 
ook in de kroeg waar ik 
werk, ligt er bij vrijwel 
iedereen wel een smart-
phone voor zich op tafel. 
Gedurende het college of 
tijdens een borrel kijkt bijna 
iedereen regelmatig op 
zijn of haar telefoon, al is 
het maar om even snel een 
‘whatsappje’ te versturen 

naar een vriendin over hoe 
laat zij bij de borrel is. Dit 
zorgt regelmatig voor onge-
makkelijke situaties waarbij 
de gezelligheid tijdens een 
borrel soms ver te zoeken 
is. Maar ook neemt de 
concentratie van studenten 
mijns inziens echt af bij 
het gebruik van een smart-
phone. Ik zou kunnen stellen 
dat mijn constateringen 
een directe onderbouwing 
vormen betreffende het 
onderzoek van Przybyl-
ski. Ligt dat echter aan de 
verlokkingen die het gebruik 
van een smartphone heeft, of 
valt dit echt te wijten aan de 
Fear of Missing Out?

De onderzoeksvraag in 
ons paper bestond uit drie 
delen: in hoeverre vormt 
Facebook een supplement 
op het sociale netwerk van 
het individu, hoe wordt dit 
medium daartoe ingezet 
en zijn er ook mogelijke 
gevaren aan het gebruik 
van dit medium. Zoals ik 
al eerder stelde, bleek uit 
ouder onderzoek dat inter-
netgebruik een toevoeging 

DOOR JOS BEEUWKES

Fear of  Missing Out



9
Verslaving

heeft op het sociale contact 
van mensen. Internetgebruik 
vormt dus geen substituut 
voor het onderhouden van 
sociaal contact maar meer 
een medium dat aangewend 
kan worden om bijvoor-
beeld contact te kunnen 
onderhouden met verre 
familieleden en bekenden. 
Naar aanleiding van ons 
literatuuronderzoek mogen 
we inderdaad aannemen 
dat internetgebruik een 
supplement vormt op het 
sociale netwerk van indivi-
duen. Het effect van FoMO 
wordt echter versterkt door 
het ‘lurken’ van mensen: 
de psychologische behoefte 
aan informatie wordt steeds 
sterker en sterker. Social 
media wordt meer gezien 
als een bron van verlokkin-
gen waar de mensen zich 
vanwege hun psychologische 
behoeften steeds meer aan 

vergrijpen. Indien deze 
behoeften niet bevredigd 
worden, wordt men geïrri-
teerd, chagrijnig of afwezig. 
Kun je in dit geval spreken 
van socialbesitas? Als je naar 
de symptomen en uitingen 
van socialbesitas kijkt, dan 
kun je spreken van een ver-
slaving aan social media.

Facebook wordt tegen-
woordig nog gezien als een 
supplement op het sociale 
netwerk van mensen, maar 
de toekomst zal uit moeten 
wijzen of Facebook geen 
bedreiging zal gaan vormen 
voor het sociale contact. 
Internetgebruik kost tijd 
en aandacht, wat ten koste 
gaat van het sociale contact 
van mensen in het ‘echte’ 
leven. Wat nou de reden is 
waarom mensen steeds meer 
op hun smartphone kijken, 
is dus nog onduidelijk. Wat 

wel duidelijk is, is dat een 
smartphone alles net even 
ietsjes makkelijker maakt. 
De smartphone vormt een 
middel waarmee aan onze 
behoeften als gemaksdieren 
tegemoet wordt gekomen. 
Zeer waarschijnlijk denken 
we nu allemaal: ‘Chill, liever 
lui dan moe’. En dat is ook 
zo.

Vergeet echter niet: sociaal 
contact kun je ook verkrijgen 
door tijdens een ledenborrel 
gezellig met z’n allen een 
biertje te drinken. En daar 
zijn wij sociologen goed in.
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Mondiale trend
Het puriteinse Amerika heeft 
reeds enkele jaren geleden 
de ‘the war on drugs’ afge-
zworen. Obama zei hierover  
‘The war on drugs has been 
an utter failure. We need to 
rethink and decriminalize 
our marijuana laws’. Anno 
2014 resoneren Obama’s 
woorden nog steeds in 
parlementen over de gehele 
wereld. De discussie in 
de VS heeft geleid tot een 
wereldwijd maatschappelijk 
debat over een pragmatische 
visie op drugsbeleid. Zo 
heeft Portugal sinds 2001 
alle drugs gedecriminali-
seerd. Niet langer is bezit en 
consumptie van drugs voor 
persoonlijk gebruik stra-
frechtelijk gesanctioneerd. 
Evaluatie en monitoring van 
dit beleid geeft aan dat het 
langdurig gebruik van vrijwel 
alle categorieën drugs in het 
post-decriminaliseringstijd-
perk is gedaald. Daarnaast is 
ook het aantal HIV-besmet-
tingen als gevolg van hard-
nekkige heroïnegebruik 
om laag gegaan, alsmede 
het aantal druggerelateerde 
doden. Ook Uruguay –dat 
sterke gelijkenissen vertoont 
met Nederland op het gebied 

van abortus, homohuwelijk 
en de verzorgingsstaat - heeft 
drugs gelegaliseerd. 

Vrijheid en 
verantwoordelijkheid
Het Nederlandse drugsbeleid 
was in het verleden wereld-
wijd toonaangevend door de 
nadruk die lag op vrijheid 
en verantwoordelijkheid 
van de burger. Volgens dit 
principe is overheidsinter-
ventie alleen gerechtvaardigd 
wanneer drugsverkoop of 
consumptie leidt tot grote 
maatschappelijke kosten. 
Inmiddels is Nederland 
zowel op Europees als 
mondiaal niveau ingehaald. 
De VS, Portugal en Uruguay 
zijn daarvan slechts een paar 
voorbeelden. Terwijl landen 
om ons heen steeds effec-
tiever en pragmatischer zijn 
gaan denken over drug-
saanpak is het Nederlandse 
beleid steeds repressiever 
geworden. Hieronder wil ik 
twee voorbeelden noemen 
van symptoombestrijding en 
symboolbeleid in de Neder-
landse aanpak.

Symboolbeleid
De Amsterdamse burge-
meester wil coffeeshops in 

de buurt van scholen sluiten. 
Schrijnend is om te zien dat 
de finale beleidstheorie aan 
alle kanten rammelt. Het 
doel van dit beleid is om 
verslaving onder jongeren 
aan te pakken. Echter, het 
middel (sluiting van cof-
feeshops rondom basis- en 
middelbare scholen) dat 
men inzet om dit doel te 
bereikend is niet passend. De 
onderliggende assumptie van 
dit beleid is dat de afstand 
tot de coffeeshop van invloed 
zou zijn op drugsgebruik. 
Indien dit het geval is zou 
er sprake moeten zijn van 
een tsunami van 8-jarige 
kinderen in coffeeshops. Dit 
is niet het geval. Jongeren 
kopen hun drugs niet in 
coffeeshops maar in de fiet-
senstalling achter de school. 
Daarnaast komen school-
gaande kinderen/jongeren 
überhaupt niet binnen in 
een coffeeshop omdat er 
een leeftijdsgrens van 18 
jaar geldt. Kortom, er is hier 
spraken van symboolbeleid 
dat geen enkel probleem 
oplost. 

Symptoombestrijding
De symptoombestrijding 
die Nederland kenmerkt laat 

Mijn onbegrijpelijke overheid; 
symboolbeleid en symptoombestrijding
DOOR  ROY VAN RUN
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Jouw stuk ook in het pamflet?

  *Schrijf stukken over relevante onderwerp 
   en die gelezen worden door sociologen uit  
   heel Nederland

 *Om onderdeel te worden van het Usocia            
   schrijverspanel meld je aan met een email  
   naar: pamflet@usocia.nl

zich goed beschrijven aan de 
hand van de aanpak van zo-
genaamde “nepdealers”. Dit 
zijn dealers die nep-drugs 
verkopen. Dat wil zeggen 
bloem en paracetamol in 
plaats van coke en XTC. De 
gemeente Amsterdam lost 
dit op door het opleggen van 
een gebiedsverbod. Zoals 
bekend leidt een gebiedsver-
bod slechts tot het verplaat-
sen van het probleem. Dit 
is onder andere naar voren 
gekomen toen een tiental 
dealers verboden werd zich 
nog langer op de Amster-
damse Wallen te vertonen. 
Enkele dagen na het uitvaar-
digen van het gebiedsverbod 
hebben de bewuste dealers 
hun activiteiten verplaatst 
naar het Leidseplein en Rem-
brandtplein. 
Gebiedsverboden zijn symp-
toombestrijding. 

Legalisering
Alleen legalisering leidt tot 
regulering en transparantie. 
Wanneer drugs gelegaliseerd 
zijn hoeft de verkoop niet 
meer plaats te vinden in 
fietsenstallingen van scholen 
of op pleinen door “nep-
dealers”. Ook complexe en 
ineffectieve constructies met 
(wiet)passen, GBA-uittrek-
sels, etc. zijn dan verleden 
tijd. Daarnaast leidt le-
galiseren tot minder druk 
op het toch al overbelaste 
politie- en justitieapparaat. 
Omdat drugs illegaal zijn 
en daardoor schaars zitten 
er relatief hoge winstmarges 
op, dit is een sterke prikkel 
voor drugscriminaliteit 
binnen de georganiseerde 
misdaad. Legalisering haalt 
deze prikkel weg. Tot slot 
komt legaliseren de kwaliteit 
ten goede. Drugs worden 
uit de taboesfeer gehaald en 

kunnen vervolgens gekocht 
worden bij gekwalificeerde 
smartshops. Hierdoor zal 
niet alleen het criminalite-
itscijfer dalen maar zal ook 
de volksgezondheid verbeter-
en. 
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Afghanistan
DOOR CALLUM LEWIS

Het is vrij bekend dat 
Afghanistan de grootste 
producent van illegale 
opiaten is in de wereld, er 
wordt geschat dat zo’n 90% 
van alle opiaten afkomstig 
zijn uit Afghanistan. Opi-
umpapavers groeien goed 
in Afghanistan en er is veel 
ruimte om ze te telen, door 
jarenlange conflicten in het 
land en een hoge mate van 
corruptie wordt er weinig 
gedaan aan het (illegaal) 
telen van de opiumpapaver. 
Er is echter in Afghanistan 
een wat onbekendere trend 
verschenen in de laatste 
decennia, het massaal zelf 
consumeren van de in 
eigen land geproduceerde 
opiaten. Er wordt geschat 
dat er ongeveer 1,6 miljoen 
mensen in Afghanistan 
verslaafd zijn aan drugs, 
waarvan het overgrote deel 
zal bestaan uit mensen die 
verslaafd zijn aan opiaten 
(opium of heroine vooral). 
Grootschalige verslaving 
binnen een maatschappij 
is natuurlijk sociologisch 
gezien erg interessant, ik ga 
dan ook vanuit een sociolo-
gisch oogpunt een mogelijke 
verklaring geven voor deel 
van het opiatenprobleem in 
afghanistan met behulp van 

Colemans bekende boot.
De sociale context op macro 
niveau in Afghanistan is vrij 
grimmig. Afghanistan is een 
heksenketel van factoren. 
De werkeloosheid in Af-
ghanistan wordt op 40% 
geschat, iets dat in Nederland 
onvoorstelbaar is. Het land 
is jarenlang met zichzelf 
en met andere landen in 
conflict geweest, een factor 
dat instabiliteit vergroot. 
De opiumpapaver is echter 
makkelijk en goedkoop te 
telen en er is ontzettend veel 
vraag naar, in het binnen- en 
buitenland. Daar bovenop 
komt dat de algemene kennis 
over opiaten in Afghanistan 
erg onaccuraat is, de extreem 
verslavende opiaten worden 
er al decennia lang gebruikt 
om redelijk onschuldige 
pijntjes te verhelpen.

Laten we nu dalen naar 
micro niveau, naar de indi-
viduele actor in Afghanistan 
en zijn doelen en waarden. 
Mensen in Afghanistan 
proberen jarenlang oorlog 
en armoede emotioneel te 
verwerken, dit terwijl ze 
nog steeds voor hun familie 
moeten zorgen. Ik denk dat 
je kan aannemen dat er bij 
veel mensen in Afghanistan 

een gevoel van wanhoop 
is. Ook worden door veel 
mensen opiaten daar histor-
isch gezien geaccepteerd als 
alledaagse medicijn.

Deze normen, waarden en 
doelen kunnen naar mijn 
mening in Afghanistan 
leiden tot twee soorten 
gedrag die zowel negatief 
als rationeel zijn. Ten eerste 
kunnen mensen uit emo-
tionele of fysieke schade 
voortkomstig uit jarenlang 
oorlog, mogelijk in com-
binatie met ernstige finan-
ciele problemen, opiaten 
opzoeken om mentale en 
fysieke rust te vinden. Dit 
houdt de vraag naar opiaten 
in Afghanistan in stand. Ten 
tweede kunnen mensen die 
werkloos zijn of te weinig 
verdienen kiezen om opium 
te produceren en voor 
relatief veel geld te verkopen 
aan dealers die het zowel aan 
Afghanen als buitenlanders 
verder verkopen. Hiermee 
kunnen deze mensen genoeg 
verdienen om zichzelf en 
hun familie te onderhouden 
maar hiermee houden ze ook 
de aanbod van opiaten in 
Afghanistan (en de rest van 
de wereld) in stand. 
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Alles bij elkaar genomen ben 
ik van mening dat rationeel 
handelen van actoren op 
micro niveau door beperkte 
middelen leidt tot irra-
tionele uitkomsten op macro 
niveau in Afghanistan. De 
twee types actoren die ik 
heb geschetst houden de 
verslaving van Afghanistan 
in stand. De gebruiker zou 
het liefst met werk en hun 
familie bezig zijn om naar 
een betere toekomst voor 
Afghanistan te werken, dit 
lukt echter niet door hoge 
werkloosheid en de enorme 
aanbod van opiaten. De teler 
zou het liefst een legale baan 
hebben om zijn familie te 
onderhouden, de schaarste 
van banen in combinatie 
met het makkelijk kunnen 
telen van waardevolle 
opiaten maakt dit echter 

heel moeilijk. Doordat de 
kinderen van veel vers-
laafden zelf ook verslaafd 
worden door het toegediend 
krijgen van opiaten door hun 
ouders of door meeroken 
van opiaten zou dit probleem 
nog groter kunnen worden 
en veel langer kunnen duren, 
als we niet opletten eet 
Afghanistan zichzelf levend 
op. Om op een positief noot 
te eindigen: Afghanistan zou 
niet het eerste land zijn dat 
een grootschallige opiaten-
verslaving overwint, het kan 
dus wel.
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Drugs; steeds minder 
rock and roll 
DOOR  MIRTHE VAN DER DRIFT

Vandaag 12:50 radiozender 
van de AVRO, een man, 
aan het woord over hoe 
fantastisch morfine is. Dat 
hij ‘ wel vaker drugs heeft 
gebruikt maar nooit zo’n 
heerlijk gevoel heeft ervaren 
als morfine geeft’. Morfine, 
fantastisch, de AVRO rond 
het middag uur. Een “slip-
pertje” in degelijk interview? 
Of een spiegel van onze 
maatschappij? Wat toen 
alleen gabbers, hippies en 
Ramses Shaffy deden, doet 
nu iedereen. De goeie ver-
staander heeft al aan een half 
woord genoeg. CEO’s van 
de grootste ondernemingen, 
hoog opgeleide studenten en 
nu blijkbaar ook de gasten 
van het AVRO radiopro-
gramma. Wie eigenlijk niet? 
Drugsgebruik is in de loop 
der jaren in de volksmond 
verschoven van het 
gebruiken van verdovende 
middelen naar het gebruiken 
van geestverruimende 
middelen. Geest verruimend, 
klinkt positief. Bijna gunstig. 
Gewoon voor je tentamen 
even een snuifje, zodat je met 
een verruimde geest de ant-
woorden neer kunt pennen. 

Dat kan toch niet kloppen. 
Op dit moment is nog weinig 
bekend over de gevolgen 
van het drugsgebruik van 
jonge mensen. Wat bekend 
is, is niet veel goeds. Ramses, 
hij kwam al even langs. 
Toch wel voorbeeld van een 
leven wat je zelf niet wilt en 
zeker niet in gedachte hebt 
voor je kinderen. Eenzaam-
heid, alcohol. Een negatief 
rolmodel is hij inmiddels 
niet meer. Voor onder 
andere de Amsterdamse 
Kleinkunst Academie is hij 
een voorbeeld. Een rolmodel 
van hoe het wel moet. 
Leven in het moment, een 
verhaal vertellen en zo de 
luisteraar laten voelen wat 
jij voelde toen je het schreef. 
Uit ervaring kan ik zeggen, 
verdomde moeilijk om hem 
-uit de maat- na te zingen. 
Het is veranderd. Bankiers 
aan de coke, studenten 
verhandelen ritalin om effi-
ciënter te leren en nemen op 
feestjes een pilletje XTC. Het 
lijkt gewoon geworden, bijna 
niemand kijkt er meer van 
op. Een dag bestaat uit 24 
uur en die willen we zo goed 
mogelijk benutten. Slapen? 

Zo min mogelijk. 
We willen door we willen 
meer. Het lijkt alsof niemand 
er meer van op kijkt als je de 
natuur een handje helpt. We 
hebben voldoende geld om 
het te kopen en het is bes-
chikbaar, dus we nemen het. 
In wat voor verschuiving zijn 
wij terecht gekomen? Dus 
niet alleen een handjevol 
gabbers of verdwaalde 
hippies. Wij allemaal. Drugs 
gebruiken is geen uitzon-
dering, is het nu ‘normaal’? 
De AVRO schrikt het in elk 
geval niet meer af.
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Kijken, lezen, luisteren
Code Rood – Succesvol 
Verslaafd (2011) - 
documentaire
Documentaire van Jessica 
Villerius, bekend van o.a.
 de documentaire serie ‘Moord-
vrouwen’. In Nederland kampen 
meer dan 2 miljoen mensen 
met een verslaving, aan alcohol, 
drugs, games of seks. ‘Slechts’ 
300.000 verslaafden leven op 
straat of in dagopvang, de rest 
leidt een voor de buitenwereld 
redelijk succesvol bestaan. Het 
zijn managers, directeuren, 
artiesten en ondernemers. 
Voor dit hogere segment vers-
laafden zijn er kliniek
en waar cliënten buiten het 
zicht van camera’s en 
pottenkijkers afkicken van hun 
verslaving

Love addict (2011) - 
documentaire
Liefde kan geweldig zijn: op een 
roze wolk de wereld om je heen 
vergeten en in je hoofd maar 
met één iemand bezig zijn. 
Maar wat als dat zo overweld-
igend is dat je er volledig in op 
gaat en je niet meer kunt func-
tioneren zonder de aandacht 
van die ene persoon? Als je er e
en hele fantasiewereld omheen 
creëert? Ofwel: wat als liefde 
verandert in een obsessie of 
zelfs verslaving?

De Verslaving voorbij 
(2001) – Jan Geurtz  - 
Boek
In De verslaving voorbij komen 
alle eigentijdse vormen van 
verslaving of dwangmatigheid 
aan bod:  
- drugs- en 
   medicijnverslavingen  
- alcohol- en rookverslaving  
- eet- en gokverslaving  
- seks- en relatieverslaving  
- diverse dwangmatigheden  
Jan Geurtz verklaart ze op een 
verrassende wijze, en toont 
vervolgens een verbluffend 
simpele uitweg uit de gevang-
enis van verslaving en dwang-
matigheid. Deze methode is in 
principe voor iedereen toepas-
baar en helpt mensen daad-
werkelijk een einde aan hun 
verslaving te maken!

De parttime junkie
(2014) - boek
‘Renee Kelder heeft met De 
Parttime-junkie een helder en 
aangrijpend verslag geschreven 
over een jong meisje in nood 
dat, hoewel ze te wijten aan 
gevaarlijke drugs met haar leven 
speelt, toch vol kracht en hoop 
zit, en zich na een helletocht 
terug op vaste grond bevindt, 
en een waardig bestaan weet 
op te bouwen. Dit boek kan 
velen aanspreken, tot nadenken 
stemmen, en bovendien laten 
meegaan in een spannend en 
stilistisch hoogstaand verhaal.’
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The Corner  (2000) - 
serie
The Corner is een serie omtrent 
drugs en drugsverslaafden in de 
stad Baltimore, en biedt 
inkijk in de impact die verslav-
ing heeft op zowel een gemeen-
schap als het individu. Een serie 
die niemand onberoerd laat.

Requiem for a Dream 
(2000) - film
Vier levens. Vier verslaafden. 
Vier mislukkingen. De film 
toont de verschillende vormen 
van verslaving, die ervoor 
zorgen dat de vier hoofdpers
onen als het ware worden 
opgesloten in een droomwereld 
van desillusies en wanhoop. 
Deze droomwereld wordt 
vervolgens overgenomen en 
verwoest door de realiteit.

Kurt Cobain: Montage of 
Heck (2015) - 
documentaire
In 1994 pleegde Kurt Cobain 
zelfmoord en nu, 21 jaar later, 
is zijn status als een legend-
arisch rock figuur alleen maar 
gegroeid. Dit is de eerste 
officiële documentaire gemaakt 
over het leven van Kurt Cobain 
en geeft een beter beeld van 
Kurt, zijn muziek carrière, 
verslaving en dood.

IRL (2012) - 
documentaire
“IRL – In Real Life” is een 
korte, luchtige documentaire 
waarin gekeken wordt naar de 
effecten van World of Warcraft 
verslaving. Verslaving is een 
vriendschap zonder vriend 

Verslaving is een vriend-
schap zonder vriend 
(2007) - documentaire
Een documentaire over elf 
methadongebruikers die 
allemaal een decennialange 
‘dope carrière’ achter de rug 
hadden. Bewonderenswaardig 
eerlijk en openhartig vertellen 
zij over een leven in de greep 
van harddrugs. Ontroerende, 
indringende, grappige maar 
bovenal hartverscheurende 
levensverhalen.  Negen mannen 
en twee vrouwen, vaak gevoelige 
naturen en niet zelden artistiek 
getalenteerd. Het eindresultaat 
van de documentaire ‘Verslav-
ing is een vriendschap zonder 
vriend’ is ronduit een indruk-
wekkende reportage geworden
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