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‘Actie Hamer’ bij
Tweede Kamer
Logboek VOC • oktober 2010

Al ruim 2,5 jaar staat het parlement buitenspel bij de vormgeving van het Nederlandse cannabisbeleid. Reden genoeg voor
een noodoproep aan de Tweede
Kamer: de Actie Hamer.

schatkist veel geld kosten, schade
berokkenen aan de volksgezondheid en de openbare orde en die
geen recht doen aan de adviezen
die de regering de afgelopen jaren
heeft gekregen van verschillende
instanties en commissies.’

Tekst & fotografie:
Derrick Bergman / G0NZ0 media

Radicale wijziging
Met regulering van cannabis is letterlijk
en figuurlijk veel te winnen: een werkgroep van het Ministerie van Financiën
berekende dat gereguleerde wiet de
schatkist jaarlijks 420 miljoen zou opleveren, oftewel ruim acht miljoen euro
per week! Maar in plaats van reguleren
kiest de overheid voor criminaliseren.
Het functioneren van coffeeshops wordt
praktisch onmogelijk gemaakt, door toenemende repressie rond de voordeur én
een zero tolerance aanpak van de achterdeur. Dat is een radicale wijziging van
het drugsbeleid, doorgevoerd zonder
overleg met de Kamer.

Een VOC-delegatie verzamelde zich op
30 augustus op het Binnenhof in Den
Haag met een brandbrief aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA). Joep
Oomen en Freek Polak leverden de brief
eerst af bij de Griffie, de postkamer van
het parlement, met kopieën voor alle
woordvoerders drugsbeleid. Daarna
‘hamerde’ Joep Oomen de brief aan de
achterdeur van het Kamergebouw. Een
knipoog naar kerkhervormer Luther, die
in 1517 een document met 95 stellingen
aan de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde. Fotografen van persbureaus ANP en WFA legden de actie vast,
ondanks actieve tegenwerking van drie
overijverige ambtenaren.

Intimidatie
WFA-fotograaf Jurriaan Brobbel werd
ronduit geïntimideerd en verboden zijn
werk te doen. Hulde aan Jurriaan en zijn
collega, die zich niet weg lieten sturen:
het Binnenhof is een openbare ruimte,
waar je gewoon mag fotograferen. Verschillende media berichtten over de actie, waaronder Metro, BNN radio, FunX
radio, Omroep West en E-TV. Steeds
meer journalisten weten de VOC te vin-

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing
van het Cannabisverbod is dé
koepel van alle organisaties en
individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op
cannabis. De VOC voert een
permanente lobby richting pers,
politiek en publiek, houdt bliksemacties en organiseert elk jaar het
Cannabis Tribunaal en Cannabis
Bevrijdingsdag. Meer informatie:
voc-nederland.org

Joep Oomen van de VOC
spijkert de brandbrief op de
deur van de Tweede Kamer

den, ook los van specifieke acties. NRC/
Next publiceerde op 28 augustus een
groot portret van de VOC, in een serie
over Nederlandse verenigingen. Conclusie van auteur Emily Gordts: ‘Cannabisverbod opheffen? Ik zeg: doen!’
Terug naar de Actie Hamer: de laatste
keer dat de Tweede Kamer serieus debatteerde over het drugsbeleid was op 6
maart 2008. Sindsdien zijn geplande debatten keer op keer uitgesteld. Na de val
van het kabinet in februari werd het onderwerp drugsbeleid controversieel verklaard: de verantwoordelijkheid voor een

nieuwe drugsnota werd doorgeschoven
naar een nieuwe regering. Het parlement
staat dus al meer dan 2,5 jaar buitenspel.
De brandbrief aan Kamervoorzitter Verbeet begint zo:
‘Langs deze weg doen wij namens
de Vereniging voor Opheffing van
het Cannabisverbod een dringende
oproep aan de Tweede Kamer om
een (spoed)debat te agenderen
over de manier waarop het demissionaire kabinet invulling geeft aan
het drugsbeleid. Daarbij is sprake
van onverantwoorde keuzes die de

www.voc-nederland.org

Hetzelfde geldt voor de ‘pilotprojecten’
met coffeeshops op lokaal niveau. Geen
daarvan richt zich op het echte probleem:
de illegale aanlevering. Het kabinet financiert alleen pilots die gericht zijn op de
voordeur: meer controle, verplichte pasjes, toegangsverbod voor buitenlanders,
verhoging van de leeftijdsgrens, etc. Het
beoogde extreemrechtse gedoogkabinet van CDA, VVD en PVV zet deze lijn
enthousiast voort. Van het pragmatische
Nederlandse drugsbeleid, dat wereldwijd steeds meer erkenning en navolging
krijgt, blijft geen spaan heel. Ondertussen is onze jeugd Europees kampioen
alcoholgebruik en explodeert het GHBgebruik in de provincie.
De VOC blijft vechten voor beëindiging
van het zinloze achterhoedegevecht tegen cannabis en coffeeshops. Niet de
plant is het probleem, maar het verbod.
Zoals het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet al in 1995
concludeerde: ‘Sooner or later politicians will have to stop running scared and
address the evidence: cannabis per se
is not a hazard to society but driving it
further underground may well be.’
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