
De VOC meldde het al op 20 fe-
bruari op haar website, maar
nunu i iss hehett eieindndelelijijkk ofoffifi cicieeeel:l: h hetet
tijdperk Balkenende is defi nitief 
voorbij. Ook drugswoordvoer-
der Cisca Joldersma, nummer 
35 op de CDA-lijst, vertrekt uit
Den Haag. En nu maar hopen op 
PaPaarars-s-plplusus... 

Tekst & fotografi e: Derrick Bergman / 
G0NZ0 media

Op de valreep bewees Balkenende hoe 
hypocriet zijn partij is als het gaat over 
roesmiddelen. In Volendam verscheen 
de voormalige CDA-leider in een T-shirt 
met de fi jnzinnige tekst ‘Fuck drugs!’ 
en een blik bier in zijn hand. Zou hij nog 
steeds niet weten dat alcohol het op 
twee na schadelijkste roesmiddel is vol-
gens het RIVM? En dat cannabis op de 
elfde plaats staat in de ranking van dit 
rijksinstituut? Natuurlijk weet hij dat wel, 
maar het CDA vindt alcohol nu eenmaal 
normaal en cannabis niet. NRC/Handels-
blad publiceerde een dag voor de verkie-
zingen nog een laatste stuiptrekking van 
de demissionaire CDA-ministers Klink en 
Hirsch-Ballin. Titel van hun opinieartikel: 
‘Reguleren drugs zal overlast juist doen 
toenemen’. Zouden ze het zelf geloven?

Alle ogen zijn nu gericht op de VVD van 
Mark Rutte, de nipte winnaar van de ver-
kiezingen. De meest voor de hand liggen-
de coalitie lijkt Paars-plus: VVD, PvdA, 
D66 en GroenLinks, samen goed voor 
81 zetels. Want het in zetelaantal ge-
halveerde CDA belonen met regerings-
deelname zou wel een heel harde klap 
in het gezicht van de kiezer zijn. Paars-
plus betekent drie cannabisvriendelijke 
partijen en één partij, de VVD, die intern 
verdeeld is over het cannabisbeleid. De 
VOC heeft zich de afgelopen maanden 
ingezet om zoveel mogelijk blowers naar 
de stembus te krijgen. In hoeverre dat 
gelukt is zullen we nooit weten. Op de 
VOC-site reageerde een bezoeker: ‘Hoe-
zee, Balkenende weg! En nu maar hopen 
dat VVD, PVV en CDA niet gaan regeren, 
want dat kon wel eens het einde van de 
coffeeshops in Nederland betekenen.’ 
Een andere reactie: ‘Hadden er nou 
maar meer shops meegedaan met Nol’s 

coffeeshopstaking! Dan had de PvdA of 
in ieder geval links heel wat meer zetels 
gekregen.’ 

Uiteindelijk staakten er 31 coffeeshops 
op 9 juni. En het is ontegenzeggelijk waar 
dat enkele tienduizenden cannabisvrien-

delijke stemmen de VVD hadden kunnen 
beletten de grootste partij te worden. 
Iets om te onthouden als je niet hebt ge-
stemd... De komende weken zal de VOC 
zich richten op de politici, onder meer 
door hen te voorzien van een ‘bidbook 
voor een nieuw cannabisbeleid’, met hel-

dere informatie over de vele negatieve 
effecten van het cannabisverbod en de 
voordelen van verdere decriminalisering 
en normalisering. Hervormen was een 
van de buzzwords van deze verkiezingen 
en dat is precies wat de politiek nu moet 
doen met het cannabisbeleid. Het beste 
nieuws is dat het CDA hier hoogstwaar-
schijnlijk niet aan te pas zal komen. Dus 
om met onze voormalige minister-presi-
dent te spreken: Fuck het CDA!
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Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffi ng van 
het Cannabisverbod is een landelijk 
samenwerkingsverband van orga-
nisaties en personen die een einde 
willen maken aan het cannabisver-
bod. De VOC voert een permanente 
lobby voor een beter cannabisbeleid 
en organiseert bliksemacties, het 
Cannabis Tribunaal en Cannabis 
Bevrijdingsdag. Wil je de VOC steu-
nen, stort dan je bijdrage op ABN/
AMRO rekening 409172308 t.n.v. 
Cannabis College Amsterdam, met 
de vermelding ‘donatie VOC’. Meer 
informatie: voc-nederland.org

De VOC heeft zich de afgelopen 
maanden ingezet om zoveel mo-
gelijk blowers naar de stembus 
te krijgen. In hoeverre dat gelukt 
is zullen we nooit weten.
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