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Bij de wet van 18 juni 1953, Stb. 322, zijn enige wijzigingen 
in de Opiumwet (Stb. 1928, 167) aangebracht. Daarbij werd 
bij artikel 3, eerste lid, verboden indische hennep te bezitten 
of aanwezig te hebben. Wat onder indische hennep wordt ver-
staan, is in artikel 1, eerste lid, onder /, gedefinieerd als: „de 
gedroogde, bloeiende of vruchtdragende toppen van de vrou-
wclijke planten van Cannabis sativa L., waaraan de hars nog 
niet is onttrokken, onverschillig onder welke benaming zij in 
den handel worden gebracht.". 

Deze definitie is die van de officiële vertaling van artikel 1 
van het Verdrag van 1925. 

Bij vergelijking van de authentieke teksten van het Verdrag 
van 1925 blijkt echter een verschil te bestaan in het gedeelte, 
dat door de woorden „gedroogde, bloeiende of vruchtdragende 
toppen" wordt weergegeven, hetgeen in de interpunctie tot 
uiting komt. Deze teksten luiden: Par „chanvre indien", on 
entend la somnité séchée, fleurie ou fructifère, des pieds fe-
melles du Cannabis sativa L., etc. en „Indian hemp" means 
the dried flowering or fruiting tops of the pistillate plant Can-
nabis sativa L., etc. 

De woordelijke vertaling van de Franse tekst dient te zijn 
„de gedroogde toppen, bloeiend of vruchtdragend", onder 
welke omschrijving alleen de gedroogde zelfstandigheid wordt 
begrepen. 

De woordelijke vertaling (zonder komma) van het boven-
bedoelde gedeelte van de Engelse tekst is geen Nederlands. 
Door de plaatsing van een komma achter „gedroogde" krijgt 
de opsomming de betekenis van „de gedroogde of bloeiende 
of vruchtdragende toppen", als gevolg waarvan echter de ver-
taling uit het Engels een andere en ruimere betekenis krijgt dan 
die uit het Frans. 

De laatstbedoelde vertaling, luidende: „de gedroogde top-
pen, bloeiend of vruchtdragend", komt geheel overeen met het-
geen men farmacognostisch onder indische hennep verstaat, 
waaronder men nimmer de niet-gedroogde, zich aan de plant 
bevindende, bloeiende of vruchtdragende stengeluiteinden re-
kent. Deze definitie is bovendien in overeenstemming met die 
van de Britse Farmacopee. En aangezien artikelen in een far-
macopee alleen betrekking hebben op het kruid, volgt hieruit, 
dat de omschrijving „dried flowering or fruiting tops" alleen 
duidt op de gedroogde toppen. De officiële vertaling laat daar-
omtrent twijfel, hoewel het blijkens het Verdrag steeds de be-
doeling is geweest onder de definitie alleen gedroogde toppen 
te verstaan. Deze twijfel wordt uitgesloten door de vertaling: 
„Onder indische hennep verstaat men de gedroogde toppen 
van de bloeiende of vruchtdragende vrouwelijke planten van 
Cannabis sativa L., enz.". 

De na de wetswijziging van 1953 in de Opiumwet (Stb. 
1928, 167) opgenomen definitie van indische hennep zou de 
opvatting ten gevolge kunnen hebben, dat het niet alleen is 
verboden de gedroogde toppen, doch ook de bloeiende of 
vruchtdragende toppen te bezitten of aanwezig te hebben. 
Daar de bloeiende of vruchtdragende toppen niet eerst behoe-
ven te zijn afgesneden om onder de definitie te vallen, zou een 
kruidenkweker, landbouwer of particulier, die hennepplanten 
verbouwt, in overtreding van de Opiumwet (Stb. 1928, 167) 
zijn, zodra het gewas in bloei staat. Het gevolg van de hand-
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having van de definitie zou dan zijn, dat het verbouwen van 
hennepplanten voor de produktie van vezel, het gebruik daar-
van als windkering in de land- en tuinbouw, het kweken van 
zaad als kippe- en vogelvoer en als lokmiddel van vis geheel 
en al zou zijn verboden. De ontheffing van het verbod kan 
immers op grond van artikel 7, eerste lid, van de Opiumwet 
(Stb. 1928, 167) slechts worden verleend aan groothandelaren 
en fabrikanten van geneesmiddelen. Derhalve zouden slechts 
kruidenkwekers, die hennepplanten naast andere planten ver-
bouwen voor de produktie van farmaceutische kruiden, een 
verlof voor indische hennep mogen ontvangen. 

Het is in het bijzonder van de vrouwelijke, doch ook van de 
mannelijke planten bekend, dat de narcotische eigenschappen 
het meest tot uiting komen, wanneer zij in een warm klimaat 
worden geteeld. Niettemin is geconstateerd, dat hier te lande 
geteeld kruid ook als narcoticum wordt gebruikt. De eenhui-
zige soorten worden gekweekt, omdat zij uit het oogpunt van 
vezelcultuur het grote voordeel hebben, dat alle planten in 
dezelfde periode rijp zijn. Gelet op het vorenstaande, is het 
daarom waarschijnlijk, dat ook de eenhuizige variëteit, afhan-
kelijk van het klimaat, narcotische eigenschappen kan bezitten. 
De controle op het kruid, van deze soorten afkomstig, zou ten 
zeerste worden belemmerd, indien de eenhuizige Cannabis sa-
tiva L. niet onder de Opiumwet (Stb. 1928, 167) zou vallen. 
De definitie is daarom zo uitgebreid, dat zij behalve de manne-
lijke planten ook de vorenbedoelde variëteit omvat. Tevens 
dient de aanduiding „indische" in de definitie te vervallen, 
aangezien daartegen de desbetreffende internationale lichamen 
bezwaren koesteren. 

Voorts zijn na „de gedroogde toppen" opgenomen de woor-
den, „of delen daarvan,", ten einde te voorkomen, dat degene, 
die de gedroogde toppen „afstroopt" en de afgestroopte delen 
fijnhakt en in sigaretten verwerkt, niet strafbaar zou zijn. Deze 
fijngehakte topdelen vallen namelijk ook niet onder het verbod 
van artikel 3, eerste lid, onder d. 

De bij dit ontwerp voorgestelde definitie van „hennep" biedt 
bovendien het voordeel, dat zij zich niet beperkt tot de naam, 
waaronder het kruid in de handel wordt gebracht, doch de 
ruimere omschrijving geeft: „welke hun benaming in de han-
del ook zij", welke definitie ook internationaal wordt aange-
houden. 

In het (nieuwe) tweede lid van artikel 3 wordt de mogelijk-
heid geopend bij algemene maatregel van bestuur de gevallen 
aan te wijzen, waarin het verbod, als bedoeld in het eerste lid, 
onder B, niet geldt. Deze bepaling is opgenomen, omdat de 
wet onder meer bezwaarlijk is te handhaven voor het kruid, 
dat te goeder trouw ontstaat als waardeloos nevenprodukt van 
de cultuur voor ander doel; zo bevindt zich immers op de hen-
nepplant, indien zij wordt geoogst, bewaard en vervoerd, al-
vorens een verdere bewerking te ondergaan: „hennep". 

De voorgestelde regeling maakt het tevens mogelijk een even-
tuele ontheffing van het verbod in te trekken, indien zich ter 
zake een onvoorziene ontwikkeling voordoet in de cultuur van, 
de handel in of de belangstelling voor het kruid, waardoor het 
verbod weer in zijn volle omvang van kracht wordt. 

Het voorstel tot wijziging van de aanhef van artikel 6, 
tweede lid, strekt ertoe, dat bij algemene maatregel van be-



stuur de algemene ontheffing van de verschillende verboden, 
welke in artikel 6, tweede lid, aan apothekers en apotheekhou-
dende geneeskundigen wordt verleend, zal kunnen worden be-
perkt. Daarbij is het een bijkomstig voordeel, dat de beoogde 
bepaling ook van kracht wordt voor de handelingen, welke 
dierenartsen ter zake mogen verrichten. Het is gewenst, dat ook 
ten aanzien van zeer gevaarlijke verdovende middelen, welke 
niet in de geneeskunde, wel in de diergeneeskunde worden 
gebruikt, beperkend kan worden opgetreden. 

De voorgestelde wijzigingen in de artikelen 4, tweede lid, 
en 6, tweede lid, onder b, strekken ertoe de titulatuur van hen, 
die zijn bevoegd de diergeneeskunst hier te lande uit te oefe-
nen, in overeenstemming te brengen met die, welke ter zake 
wordt gevolgd in de Wet op de Uitoefening van de Diergenees-
kunst. Tevens wordt voorgesteld artikel 6, tweede lid, onder b, 
te wijzigen met betrekking tot de aanhaling van de bij voor-
noemde wet in te trekken wet van 8 juli 1874, Stb. 98, tot 
regeling van de uitoefening der veeartsen ij kunst. 

De vernummering van artikel 3, tweede lid (oud), maakt 
een wijziging van de aanhaling van dit lid in de artikelen 9, 
10 en 13 noodzakelijk. 

In artikel I, onder H, wordt voorgesteld de citeertitel van 
de wet te vereenvoudigen. 

Daar verband bestaat tussen een deel van het voorgestelde 
wetsontwerp en de Wet op de Uitoefening van de Diergenees-
kunst, welke nog niet in werking is getreden, lijkt het gewenst 
in het onderhavige wetsontwerp een bepaling op te nemen, dat, 
indien het voorstel tot wet wordt verheven, het in werking tre-
den daarvan op een nader te bepalen tijdstip zal geschieden 
(artikel II). 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 
J. G. SUURHOFF. 


