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INTERVIEW • AAaRGh Door: Joop Mestrom

Mario jongen, vertel eens hoe het allemaal 
zover is kunnen komen met jou?
Mario de Koninck: ‘Haha, dat klinkt erg. Ik heb Com-
municatiewetenschappen gestudeerd, wilde journalist 
worden. Sportjournalist, omdat ik nogal met sport bezig 
ben. Maar al na een paar maanden stage lopen kwam ik 
erachter dat dit toch niet de juiste richting was voor mij. 
Het schrijven was geen probleem, maar voortdurend in 
de auto zitten en constant opgeroepen kunnen worden 
wel. Ik wilde meer mijn eigen ding doen. Was in die pe-
riode natuurlijk wel al bezig met tekenen ook en dankzij 
mijn goede contacten als journalist met de kranten ben 
ik er zo een beetje ingerold. Van mijn ouders kreeg ik 
een jaar de tijd om van mijn hobby mijn beroep te maken 
en dat is dus gelukt. Je moet je als tekenaar ook een 
beetje aanpassen soms, aan de commerciële wetten bij-
voorbeeld, om een kans te krijgen. Ik ken tekenaars die 
veel beter kunnen tekenen dan ik, maar die niet aan 
de slag geraken omdat ze weigeren aanpassingen 
te doen.’

Te veel kunstenaar, te weinig cartoonist?
‘Ach ja, zeker op het vlak van cartoons maken be-
schouw ik mij absoluut niet als een kunstenaar. Uit-
eindelijk doe ik hetzelfde als iemand die columns 
schrijft, of als een journalist. Die worden toch ook 
maar heel zelden kunstenaar genoemd. Ik heb ook 
problemen met het feit dat fotografen wel als kun-
stenaar worden bestempeld. Die oefenen ook alleen 
maar hun vak uit, net als een journalist, columnist of 
cartoonist. Kunstenaar zijn zit hem toch in andere 
dingen vind ik.
‘Ik zal een concreet voorbeeld geven van een aanpas-
sing die ik als cartoonist heb gedaan. Toen ik begon 

waren mijn fi guren heel hoekig. Iemand die bij 
een krant werkte gaf mij de tip om die hoeken 
weg te werken, want hoeken zijn niet commer-
cieel. En inderdaad, als je de hoeken wegwerkt 
en afbuigt in mooie, golvende lijnen, dan krijg je 
sympathiekere fi guren. En die zijn dan dus ge-
schikt voor een ruimer publiek. Het is niet voor 
niets dat Nijntje alleen ronde fi guren heeft…’

De meeste tekenaars die ik voor deze 
serie spreek, begonnen al als kleuter 
te tekenen. Was dat bij jou niet het 
geval?
‘Goh, als kleuter? Eigenlijk weet ik bijna niets 
meer van de eerste tien jaar van mijn leven. Maar 
zover ik het mij wel kan herinneren heb ik wel altijd gete-
kend ja. Losse dingen en zo. Ik wist dat ik kon tekenen, 

maar het is een kwestie geweest van mij erop toeleg-
gen. Ik ben dus niet, zoals je wel eens hoort, met een 

potlood in mijn bek geboren. Voor hetzelfde geld 
was ik journalist geworden, had het mij iets be-
ter gelegen om elke dag in de auto te zitten. De 
enige reden waarom ik tekenaar ben geworden 
- behalve het feit dat ik heel graag teken - is de 
onafhankelijkheid. Niet afhankelijk zijn van tele-
foontjes van mensen die mij vertellen dat er er-
gens iets gebeurd is waar ik dan naartoe moet. 
Nee, dan werk ik liever thuis. Ik hoef geen twee 
uur per dag in de fi le te staan en ik kan mijn ei-
gen keuzes maken, dat is een groot voordeel. 
Als cartoonist kun je ook veel beter je mening 
geven dan als journalist, het wordt ook beter ge-
pikt dan. En je kunt ook alle kanten uit, hoeft niet 
dicht bij de werkelijkheid te blijven. Integendeel. 

De kunst is om de werkelijkheid tot in het absurde uit te 
vergroten, voor zover mogelijk, want de werkelijkheid is 

vaak al absurd genoeg.’

Ja, zeker in België of niet?
‘Hahaha. In België kunnen we er inderdaad wel een 
beetje wat van. Het wereldrecord voor de langste 
tijd zonder regering hebben we inmiddels al lang 
binnen, maar we gaan het nog wat scherper stel-
len. Hoewel er net een nieuw voorstel is ingediend, 
dus we leven met de hoop dat we binnenkort toch 
een regering krijgen. Hier in mijn woonplaats Gent 
hebben we zelfs een feest gegeven toen we het re-
cord haalden. Dat vind ik super dat dit kan; iets to-
taal negatiefs ombuigen in een feest! Maar weet je, 
behalve de politici is er niemand nog bezig met die 
regeringscrisis. Wij kunnen nog wel tien jaar door 

zonder regering, en diverse economische onderzoeken 
bevestigen dat er eigenlijk ook geen enkel probleem is. 
Alleen het imago naar het buitenland toe, hè. Maar ik 
denk dat jullie er wel mee kunnen lachen, dus op zich is 
dat nog niet zo’n slecht imago, haha.’

Nee, van een mooie Belgenmop kunnen wij 
wel genieten.
‘Weet je, naast het tekenen van cartoons schrijf ik ook 
grappen. Op Radio Twee, een nationale Belgische 
zender, is een humorprogramma: De Raadkamer. Daar 
schrijf ik wekelijks grappen voor, actuele oneliners. En 
in het najaar komt er op televisie een nieuw programma 
- als opvolger van De Rode Loper - en dat wordt een 
wekelijks humoristisch programma met showbizzactua-
liteiten. Daar ga ik ook grappen voor schrijven. Bij alles 
vind ik het belangrijk om dat thuis te kunnen doen. Ik 

kan er moeilijk bij dat mensen dertig of veertig jaar van 
hun leven van Gent naar Brussel reizen voor een job, en 
ook nog elke dag twee uur in de fi le staan. Dat is toch 
tien uur extra tijdverlies per week. Ik sta gewoon op ’s 
morgens, kleed mij aan en kan beginnen met werken.’

Heeft jouw voorkeur voor thuiswerken ook 
te maken met een aangeboren allergie voor 
bazen, managers, vergaderen en de hiërar-
chie op de werkvloer?
‘Voor een stuk wel ja. Toen mijn eerste dochter werd 
geboren, nu drie jaar geleden, had ik echt een enorm 
moeilijke periode om mij aan te passen. Omdat ik thuis 
werk had ik op die momenten een gebrek aan rust. Het 
ging zelfs zo slecht dat ik een onderzoek liet doen en 
daaruit bleek dat ik een autismespectrumstoornis heb. 

Dat wil niet zeggen dat ik autist ben, maar het betekent 
wel dat ik het moeilijk heb om mij aan te passen. Het 
heeft ook bijna een jaar geduurd voordat ik aangepast 
was aan de situatie van “oei, ik heb een dochter”. Ik kan 
moeilijk met veranderingen omgaan. Ik vind het bijvoor-
beeld super dat jij ook echt om half elf belt als wij voor 
dat tijdstip hebben afgesproken. Stel dat jij een half uur 
later zou bellen, dan had ik nu zenuwachtig rondgelo-
pen. Dat is ook de reden waarom ik zo weinig mogelijk 
de auto gebruik; er zijn gewoon veel automobilisten die 
zich niet aan de regels houden of die onverwachte din-
gen doen. En daar wind ik mij dan te veel over op. 
Dan laat ik dus de auto liever staan. Ik wist wel van 
al deze tekenen, maar nu is er dan een plakker op 
gezet: het komt daardoor. Maar het grote voordeel 
- en dat bleek ook wel uit dat onderzoek - is dat ik 
ondertussen voor de meeste van die problemen wel 
een oplossing heb gevonden. Het is niet voor niks 
dat ik thuis werkte en bepaalde dingen deed… dat 
waren eigenlijk gewoon aanpassingen.’

Vrijheid met regels en regelmaat dus voor 
Aaargh?
‘Ja, vrijheid is heel plezant. Zolang ik haar voor mijzelf 
kan creëren. Als een ander mij verplicht om vanaf nu 
tot over een uur vrijheid te nemen, dan lukt dat niet. 
Dan heb ik een probleem.’

Hoe ben je eigenlijk op je artiestennaam 
Aaargh gekomen?
‘Daar heb ik niet echt heel lang over nagedacht hoor. 
Als kind heb ik altijd veel strips gelezen en ik wilde een 
naam met een link naar de stripwereld. Aaargh is eigen-
lijk een klanknabootsing van een strijdkreet. Als er in 

de Rode Ridders weer eens een ridder wordt neerge-
stoken klinkt dat als “aaargh!” Cartoons maken is kort 
op de bal spelen, af en toe moet je heel snel werken...
dus dat is toch een beetje sterven ook soms. Maar dit 
klinkt wel heel dramatisch. Een voordeel is ook - maar 
dat bleek pas achteraf - dat ik met driemaal “a” op alle 
alfabetische lijsten bovenaan sta en dan bijvoorbeeld op 
internet wellicht vaker wordt aangeklikt. Haha!’

Als we even generaliseren, hoe ontstaat een 
nieuwe cartoon dan doorgaans bij jou?

‘Eigenlijk altijd op dezelfde manier. ’s Avonds 
kijk ik naar het Vlaamse nieuws en ik struin heel 
veel Nederlandse websites af, omdat ik ook voor 
Spits teken. Van al die actualiteiten schrijf ik de 
interessantste thema’s op en daar maak ik vijf tot 
tien schetsen per thema bij. Die laat ik aan mijn 
vrouw zien, want zij is op dat moment objectief. 
Ik kan na al dat schetsen niet meer beoordelen 
of iets nou echt grappig is. Als mijn vrouw er-
gens om kan lachen weet ik dat het een goeie is. 
Hoewel het af en toe wel tot discussies leidt ook; 
dan vind ik het een goede cartoon maar kan zij 
er totaal niet om lachen. Maar goed, dat kan, dat 
ik het grappiger in mijn hoofd heb ingeschat dan 
het in werkelijkheid is. Dan ligt het aan de manier 
waarop ik het getekend heb, dat de boodschap 

niet overkomt. Of het ligt aan de formulering van de 
tekst, die bij de wat meer afstandelijke lezer niet goed 
of totaal verkeerd overkomt. Dan is het een kwestie van 
schrappen en opnieuw proberen. 
‘Ik bedenk ongeveer twintig tot dertig schetsen per dag, 
maar dat gaat snel hoor; ik doe er tien à vijftien per uur. 
Het is ook meer associërend denken eigenlijk. ’s Och-
tends maak ik ook nog schetsen -  dan ben je toch vaak 
wat frisser - en dan maakt mijn vrouw de selectie. Voor-
deel is dat zij ook thuis werkt, ze is vertaler. Dus ik kan 
praktisch op elk moment van de dag langskomen en vra-

gen of ze mijn schetsen wil bekijken. In de loop van de 
ochtend werk ik er dan een, twee of drie uit. Concreet 
heb ik ongeveer drie uur werk voor één cartoon: ander-
half uur denkwerk en anderhalf uur uitwerken. De namid-
dag hou ik een beetje vrij voor het schrijfwerk en het in-
kleuren op de computer. Of ik ben met Rumi bezig, een 
kinderstripfi guurtje. Ik werk aan een album en misschien 
verschijnt ie dit najaar ook in het weekblad Story hier in 

België. Meestal werk ik gewoon in de woonkamer, met 
de tv of radio aan. En in de zomer kan ik natuurlijk ook 
schetsen op een terrasje. Ik ga er niet speciaal voor zit-
ten in een zolderkamertje of zo.’

Jouw tekenstijl is vrij simpel, en dat is niet 
bedoeld als belediging. Heb je lang moeten 
broeden op de juiste vorm?
‘Het is een evolutie van enkele jaren. In het begin heb 
ik wel vijf, zes stijlen door elkaar heen geprobeerd. Dan 
had ik, zoals meer tekenaars hebben, de neiging te veel 
details in een tekening te verwerken. Om te tonen hoe 
goed ik wel niet kon tekenen. Na een tijdje kwam ik tot 

de conclusie - onbewust hoor, gewoon al tekenend 
- dat ik alweer in die simpele stijl bezig was, dus 
die ligt mij dan blijkbaar goed in de vingers. Het is 
ook een handige stijlvorm om snel grappen mee te 
maken over de actualiteit. Bij cartoons is het uit-
gangspunt ook niet om te laten zien hoe goed je 
kunt tekenen. Het doel is gewoon om een grap over 
te brengen. Ik leg ook niet per se een boodschap of 
een diepere betekenis in mijn cartoons. Het gaat er 
mij vooral en in de eerste plaats om dat mensen iets 
eens wat anders bekijken of in het beste geval kun-
nen lachen. Ik speel ook niet op de man, maak geen 
persoonlijke cartoons. Dan bekijk ik het thema rui-
mer en behandel dat in plaats van de persoon zelf.’

Waarom doe je dat?
‘De voornaamste reden is dat mijn cartoon dan langer 
kan blijven bestaan. Als ik bijvoorbeeld puur Geert Wil-
ders neem en wat hij zegt, dan is dat morgen misschien 
nog grappig en volgende week ook, maar daarna niet 
meer. Want dan weet niemand nog waarover het gaat. 
Maar als ik een thema rond Geert Wilders neem, bij-
voorbeeld integratie, allochtonen of de burka, dan blijft 

Jawel, er mag best meer gelachen worden in dit 
land. Crisis of geen crisis, humor is het vreugdemo-
tortje van het leven. Daarom eert EssensiE ’s lands 
beste striptekenaars en cartoonisten met inter-
views en door henzelf uitgezochte tekenvruchten. 
In dit elfde deel legt de Vlaamse cartoonist Mario 
De Koninck (34) a.k.a. AAaRGh - dagelijks te bewon-
deren in dagblad Spits - zijn ziel op de tekentafel.

Deel 11:  AAaRGh

Vlaamse
‘Cartoons maken is kort op de bal 
spelen, af en toe moet je  heel snel 
werken... dus dat is toch een beetje 
sterven ook soms’ 

Super Mario
waren mijn fi guren heel hoekig. Iemand die bij 
een krant werkte gaf mij de tip om die hoeken 
weg te werken, want hoeken zijn niet commer-

In dit elfde deel legt de Vlaamse cartoonist Mario 
De Koninck (34) a.k.a. AAaRGh - dagelijks te bewon-
deren in dagblad Spits - zijn ziel op de tekentafel.
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‘Vrijheid is heel plezant’

Rumi
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de grap van die cartoon langer gelden. Als ik dan over 
een half jaar een bundel maak, dan is het ook handig als 
de mensen nog weten waarover het gaat. Zonder onder-
schriften te moeten gebruiken, wat Fokke & Sukke doen 
- of eigenlijk ook moeten doen - in hun albums. Dat je erbij 
moet zetten wat het nieuws eigenlijk ook al weer was, 
omdat anders niemand de cartoon nog zal snappen. En 
dat vind ik ook jammer van al het werk. En zo’n Wilders 
zal nog wel een lange tijd meegaan, maar veel politieke fi -
guren van vandaag is iedereen over twee jaar alweer ver-
geten. Of neem een treinramp. Dan ga ik niet een cartoon 
maken over de slachtoffers, maar over de onveiligheid op 
het spoor. Ik trek het thema breder, want dat biedt meer 
mogelijkheden en het is minder choquerend.’

Je maakt nu tien jaar Aaargh-cartoons. Wat 
is de rode draad qua thematiek in jouw 
werk?
‘Er zijn thema’s die regelmatig terugkomen, en eer-
lijk is eerlijk, ook handig zijn om grappen over te 
maken. Integratie - in de ruime zin des woords, dus 
ook criminaliteit, burka’s en mensen zonder papie-
ren - bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk veel clichés over 
allochtonen ook, die zijn absoluut handig voor een 
cartoonist. Dat zijn beelden die iedereen kent, ook al 
kloppen ze in de meeste gevallen slechts voor een 
klein groepje. Het klimaat komt ook dikwijls terug bij 
mij, ook dat is een heel breed en heel handig thema 
voor een cartoonist. En om de zoveel tijd is het ge-
garandeerd een actueel thema; de stijging van de 
zeespiegel, de opwarming van de aarde en van die 
dingen. Voor de rest volg ik de actualiteit en zie ik 
wel wat er gebeurt. Oh ja, de medische wereld, 
daarover teken ik ook veel. Die haalt ook vaak het 
nieuws, als er onderzoeken zijn of medicijnen bijvoor-
beeld. Ziekenhuizen, dokterspraktijken en de traditione-

le dokter-patiënt statusrelatie zijn ideale situaties 
om grappen te maken als cartoonist.
‘In principe ga ik geen enkel onderwerp uit de 
weg, al heeft het ene natuurlijk meer zoekwerk 
nodig dan het andere. En soms ben je voorzich-
tig hè, zo zal ik mij niet wagen aan het tekenen 
van de profeet Mohammed. Dat ligt gevoelig en 
ook omdat ik helemaal niet weet hoe hij eruitziet. 
Niemand weet dat dus. Zelf ben ik op geen enkel 
vlak gelovig, dus ik heb het wel moeilijk met fana-
tieke gelovigen, de extremisten. Daarover maak 
ik dan wel cartoons. Van die mensen die alles 
naar de letter van de koran of de bijbel doen... 
dan denk ik: het is maar een boek, het is maar 
opgeschreven. Ik snap dat dat een leidraad in 

je leven kan zijn, maar als je alles naar de letter van dat 
boek doet is het gewoon dom. Absurd. Maar ook hier 

speelt het wellicht mee dat ik moeilijk tot niet overweg 
kan met autoriteit en dit is toch ook een vorm van auto-
riteit: je laten leiden door een boek.’

Wat is in jouw ogen de belangrijkste eigen-
schap die een cartoonist moet hebben?
‘Snel kunnen werken en de discipline om het elke dag te 

doen. Zeker als je voor een krant tekent is die discipline 
nodig, want je hebt geen echte bazen als je thuis of in je 

atelier zit te tekenen.’

En hoe hou je dan voeling met je 
publiek waarvoor je tekent?
‘Eh, eigenlijk niet. Om eerlijk te zijn hou 
ik ook weinig rekening met het feit dat ik 
een Vlaming ben die voor Nederlanders 
tekent. Ik doe mijn werk deels op wat ze 
buikgevoel noemen, en heel af en toe 
krijg ik een mailtje van de Spits-redactie. 
Meestal gaat dat dan over een formulering 
of uitdrukking die jullie niet gebruiken. Ik 
ben geen voorstander van woordspelin-
gen, maar als ik echt een heel goeie heb 
dan sluipt die er toch in. En andere keren 

stoei ik weer met situatiehumor. Meestal is mijn car-
toon prima. Er zijn ook regelmatig onderzoeken naar 
welke dingen het meest gelezen worden in de krant 
en dan hoor ik altijd dat mijn cartoon - en de andere 
strips - heel goed gelezen worden. 
‘Maar echt voeling hebben, dat is moeilijk hoor. In 
België teken ik ook voor TeVe-Blad en dat heeft een 
ouder lezerspubliek. Maar ik kan niet echt zeggen dat 

ik voeling heb met zestigers en zeventigers, haha. Dus 
ik doe gewoon mijn ding, en weet dat ik niet te ver mag 

gaan. In Spits kan ik verder 
gaan dan in TeVe-blad. Bijvoor-
beeld met het thema integratie, 
omdat ik weet dat Nederlanders 
- hoop ik, denk ik - ruimdenken-
der zijn en beseffen dat het om 
een cartoon gaat. Terwijl ik in 
TeVe-Blad bijvoorbeeld maar 
heel zelden grappen maak over 
bejaarden. Ik weet dat tachtig 
procent van de lezers bejaar-
den zijn en dan is het hier in 
België niet de bedoeling om je 
eigen lezers uit te gaan lachen. 
Ik weet trouwens niet of er echt 
een verschil is tussen Belgi-
sche en Nederlandse humor. Er 
zijn gewoon soorten humor.’

Jouw vrouw Marleen 
speelt samen met jou in 
een theatergezelschap 
(zie kader De Nonsens 
Alliantie), ze ziet altijd 
als eerste jouw schet-
sen… is er hier wellicht 
sprake van een muze?
‘Nou, niet direct een muze nee. 
Het is niet zo dat ik wacht tot 
zij binnenloopt en dan pas aan 
het werk kan gaan. Maar zij 
is wel superbelangrijk voor al 
mijn tekeningen, want ik zou 
anders foute keuzes maken. 
Ik ben moeilijk met kiezen ook 
namelijk. Heb ik ook in restau-

rants; hoe gro-
ter de kaart hoe 
langer het duurt 
voordat ik iets 
kan kiezen. Als 
je mij de keuze 
uit twee geeft ga 
ik nog heel lang 
kiezen, haha.’

Dus jij komt heel vaak bij het frietkot dan?
‘Niet heel vaak, maar één keer per week. En dan is het ook altijd dezelfde be-
stelling. Verandering is moeilijk, hè. En ik heb ook het idee dat als ik iets anders 
neem ik vooral het gevoel heb dat ik het vertrouwde mis. Dus ik heb in Gent 
heel veel restaurantjes waar ik regelmatig eet, en ik elk restaurantje is er één 
gerecht waarvoor ik ga. Ik neem nooit iets anders, want dan denk ik dat het 
toch minder is. Dus er is een restaurant waar ik alleen lasagne eet, eentje waar 
ik alleen ribbetjes eet en eentje waar ik uitsluitend kom voor Gentse waterzooi. 
Met mijn schetsen is dat ook zo, ik zou echt niet kunnen kiezen. Ik heb iemand 
nodig die voor mij de keuze maakt en de knoop doorhakt. Dus op dat vlak ben 
ik absoluut niet onafhankelijk bedenk ik mij nu, haha.’

Meer Aaargh zien? 
www.aaargh.be en http://aaarghcartoons.blogspot.com
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INTERVIEW • AAaRGh

Vlaamse

In vorige afl everingen van Hollandse Humor o.a. Nozzman, Mark Retera, Lectrr, Maaike Hartjes, GNOE, Schwantz,  J.D. Barreveld, Argus en Hajo

‘Ik weet niet of er echt verschil is 
tussen Belgische en Nederlandse hu-
mor. Er zijn gewoon soorten humor’

De Nonsens Alliantie
Naar goed gebruik inmiddels in deze serie heeft ook Mario de Koninck 
een interessante hobby: impro comedy zoals de Vlamingen het zeggen. 
Mario: ‘Improvisatietheater, een beetje zoals de Lama’s bij jullie, maar om 
eerlijk te zijn wel beter. We zijn  met vijf spelers die allemaal al minstens 
tien jaar ervaring hebben als improspeler. Er zit ook één muzikant bij. 
En mijn vrouw Marleen is de enige vrouwelijke speler. Die willen we dus 
echt wel houden, haha. Het is gewoon tof om samen op het podium te 
staan en in de huid van andere personages te kruipen, buiten de context 
van thuis, met de kinderen en zo, om. Nu is het rustig omdat het zomer 
is, maar vanaf het najaar gaan we weer regelmatig spelen. Meestal in 
opdracht van bedrijven en dan doen we optredens op maat. We hebben 
al gespeeld voor een gloeilampenfabriek die een personeelsfeest hield 
en dan spelen wij een half uur met het thema gloeilampen. We vragen 
suggesties aan het publiek en spelen daarop in. Het is geen stand-up 
comedy, want we hebben eigenlijk niets voorbereid. Natuurlijk hebben we 
wel wat vaste structuren, waaromheen we werken, maar we doen geen 
teksten van tevoren. Maar we zijn heel ervaren en als er een speler begint 

speelt de ander er makkelijk op in, het is eigenlijk gewoon 
voortdurend associëren met de bedoeling grappig te zijn. 
Meestal lukt dat wel, ook omdat er een zekere spanning 
in de lucht hangt. Het publiek weet dat het op dat moment 
wordt verzonnen... de spelers zijn gespannen. En het is 
een feit dat er gemakkelijker wordt gelachen als er sprake 
is van spanning.’

‘Voor mij is het een manier om weer op een andere 
manier, verbaal, met humor bezig te zijn. Ik ben ook een 
fysieke speler, gebruik heel veel armen en benen. En ik 
kom nog eens buiten hè, onder de mensen, want anders 
zou ik wel heel erg veel binnen zitten. Ik zou ook nooit 
met andere tekenaars om mij heen op een atelier kunnen 
werken. Dan zou ik mij opsluiten op het toilet en daar 
gaan tekenen. De ervaring van het improspelen neem 
ik ook mee naar de cartoons; heel snel alle technieken 
afgaan om een grap te vinden bijvoorbeeld.’

Drugs nemen is een mensenrecht
Staatssecretaris Teeven van Justitie wil criminelen geld afhandig maken vóórdat ze veroor-
deeld zijn. Zijn argumentatie is dat veel criminelen in de periode van het vooronderzoek het 
geld wegsluizen. Dat geld zou dan de slachtoffers ten goede komen. Wat een fantastisch 
plan! Helemaal Teeven, het Telegraaf-antwoord op de extreem-rechtse Wilders. Hard en 
lekker kort door de bocht. Want hoe zat het ook alweer? Je bent toch pas schuldig als je 
veroordeeld bent? De basis van de rechtstaat lijkt stukje bij beetje te worden afgebrokkeld, 
maar het is een kniesoor die er op let.

Natuurlijk ben ik heel benieuwd hoe die stoere Teeven dat ziet met het fenomeen van de 
slachtofferloze criminaliteit. Een vraag die ongetwijfeld ook menig wietkweker van belang 
vindt. Want zolang een wietkweker voor zijn eigen stroom betaalt, is er niemand het slacht-
offer van zijn of haar groene vingers. Waar zou dat geld heen gaan als er geen slachtoffers 
zijn? Naar nog meer politie-inzet om het kweken van wiet te stoppen? Wanneer zou het 
besef bij Henk en Ingrid doordringen dat Nederland heel veel veiliger zou worden als er niet 
meer op kwekerijen werd gejaagd? Waarom hoor je Teeven daar nooit over, of Opstelten, of 
die geblondeerde angsthaas? De helft van het justitiebudget gaat op aan drugs. Het grootste 
deel van de drugsgerelateerde criminaliteit is slachtofferloos. Hoeveel boeven zouden er 
gevangen worden zonder een verbod van drugs? Twee keer zoveel als nu?

‘Waar het om gaat is dat je met je eigen lichaam 
mag doen wat je wilt’

Onlangs ontmoette ik een Amerikaanse dame die jarenlang strijd had gevoerd voor onthef-
fi ngen van het drugsverbod in haar eigen land. Ze woonde in Californië en had een vrijstel-
ling gekregen voor medische marihuana. Ze mocht blowen, ondanks het verbod, vanwege 
haar gezondheid. Ze streed ook voor het recht van een Braziliaanse kerk om een planten-
aftreksel met een sterk psychedelische werking te gebruiken, op basis van de vrijheid van 
godsdienst. Ze vertelde dat ze radicaal van mening was veranderd nadat ze een inval in haar 
huis had gehad. Ze had een probleem met haar huisbaas, en die was zo aardig om heel 
verschrikkelijke verhalen over haar aan de politie te vertellen. Ja, dat krijg je met kliklijnen! 
Toen het SWAT-team zwaar bewapend met groot vertoon van macht en veel geweld haar 
huis binnenviel, werd er niet alleen wiet gevonden (waar ze een ontheffi ng voor had), maar 
ook wat verschrompelde paddenstoeltjes in een potje. ‘Nu hebben we je!’ zei de leider van 
het SWAT-team triomfantelijk. ‘Hier heb je geen ontheffi ng voor.’

Een geluk bij een ongeluk was dat de straf die veel zwaarder had kunnen uitvallen, 
uiteindelijk meeviel. Maar ze heeft eieren voor haar geld gekozen en is de Verenigde Staten 
ontvlucht, en woont inmiddels met haar gezin in Europa. Hier zet ze haar activisme voort, 
maar op een andere manier dan vóór haar arrestatie. ‘Het heeft me echt aan het denken 
gezet. Eerst wilde ik uitzonderingen creëren op het drugsverbod, maar die raid op mijn huis 
heeft me laten inzien dat het hele drugsverbod een gedrocht is, een anomalie (afwijking 
van de algemene norm). Het gaat er niet om of een middel goed voor je is, of dat het een 
voertuig is voor je religieuze beleving. Waar het om gaat is dat je met je eigen lichaam mag 
doen wat je wilt, zolang je geen anderen schade toebrengt. Het nemen van drugs onder deze 
voorwaarden is een mensenrecht, en zou toegevoegd moeten worden aan het Handvest van 
de Verenigde Naties. Het is mijn lichaam, het is mijn leven, en geen enkele overheid mag 
zich bemoeien met wat ik er mee doe.’

Arno Adelaars schrijft boeken over drugs. 
Het verbod op drugs vindt hij de grootste fout van de 20ste eeuw

Arno Adelaars
column

ActueelActueel‘Ik kan moeilijk tot niet overweg met autoriteit’
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