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Zwaar weer
op komst...

Logboek VOC • september 2010

Terwijl half Nederland op vakantie was, kwam in Den Haag
een politiek monster van Frankenstein tot leven: een minderheidskabinet van VVD en CDA,
met gedoogsteun van de PVV.
Voor liefhebbers van cannabis
en vrijheid een horrorscenario.

repressie toenemen, worden coffeeshops gesloten, thuiskwekers dakloos
gemaakt en mensen bekeurd voor bezit
van gebruikshoeveelheden cannabis. De
laatste stuiptrekkingen van een failliete
politiek of voorbodes van nog meer war
on drugs, zero tolerance en andere Amerikaanse hobby’s? De tijd zal het leren.

ons land komt het er voorlopig op aan de
afbraak van het gedoogbeleid te stoppen
en te blijven strijden voor realistisch cannabisbeleid. De VOC werkt aan concrete
scenario’s om de grootste knelpunten van
het huidige beleid op te lossen. En we blijven hameren op het feit dat een fatsoenlijk debat over het drugsbeleid nu al sinds

Regulering van achterdeur
Ook te gast in Eindhoven was organisatieadviseur Jos Lavrijsen, die een plan
presenteerde voor regulering van de
achterdeur van coffeeshops. Centraal
in het ‘Plan Lavrijsen’ staat een onafhankelijke coöperatieve vereniging, waarvan
alle cannabisconsumenten lid worden.

Tekst & fotografie: Derrick Bergman /
G0NZ0 media
Natuurlijk gaat de VOC niet bij de pakken neerzitten: we blijven de boodschap
verspreiden dat niet de plant het probleem is, maar het verbod. Een bericht
in dagblad Spits van 4 augustus bewees
weer eens dat verbieden geen oplossing is. ‘Brabantse jeugd over op harddrugs’ kopt de krant, die zich baseert op
het vertrouwelijke rapport ‘Daadkrachtig
Drugsbeleid’. Hierin staan de resultaten
van een groot onderzoek in de regio
Bergen op Zoom en Roosendaal, waar
in september 2009 alle coffeeshops
werden gesloten. Nu kopen de WestBrabanders hun wiet dus bij de straat- of
huisdealer en scoren daar meteen ‘een
halfje wit’.

Amerikaanse hobby’s
De ruim honderd reacties op de Spitsnieuws-website varieerden van ironisch
- ‘Gelukkig zagen we dit niet vanaf kilometers afstand aankomen’ - tot ronduit
cynisch: ‘Moewahahahahaha. Daadkrachtig! Ik woon in Bergen op Zoom
en de shops zijn gesloten i.v.m. de zogenaamde “overlast” van drugstoeristen.
Dit kwam in de praktijk enkel neer op het
feit dat je niet voor je eigen deur kon parkeren. Maar thanks gemeente, nu kan de
jeugd alle benodigdheden bij dezelfde
persoon halen. Scheelt weer tijd, hebben
ze meer tijd over voor school.’
Het wordt steeds duidelijker dat Nederland af wil van het cannabisverbod. En
dat geldt niet alleen voor ‘de linkse kerk’,
maar zelfs voor de meeste Telegraaf-lezers. 61 procent van de 4500 stemmers
op de site van deze krant vindt legalisering van drugs een goed idee (Telegraaf
20 mei 2010). Ondertussen blijft de

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing
van het Cannabisverbod is een
landelijke koepel van organisaties
en personen die een einde willen aan het cannabisverbod. De
VOC voert een permanente lobby
en organiseert bliksemacties, het
Cannabis Tribunaal en Cannabis
Bevrijdingsdag. Wil je hun zaak
steunen, stort dan je bijdrage op
ABN/AMRO 409172308 t.n.v.
Cannabis College Amsterdam
o.v.v. ‘donatie VOC’.
www.voc-nederland.org

Zinloze oorlog
Dat cliché gaat ook op voor de stemming
over ‘Proposition 19’ in Californië op 2
november. Als deze ‘Regulate, Control
and Tax Cannabis Act of 2010’ een meerderheid krijgt, zou dat de eerste dominosteen kunnen zijn, het begin van het einde
van het wereldwijde cannabisverbod. In

Egbert Tellegen te gast bij de VOC, Eindhoven, 22 juli 2010

maart 2008 wordt uitgesteld.
Hoogleraar Egbert Tellegen, auteur van
‘Het utopisme van de drugsbestrijding’,
was te gast bij de voorlaatste VOC-vergadering in Eindhoven. Hij lanceerde het
idee om rechters en politiemensen in persoonlijke brieven aan te spreken op hun
rol in de zinloze oorlog tegen cannabis.
Grote zorgvuldigheid is bij zo’n actie wel
vereist, benadrukte Tellegen. Hij prees
het werk van oud-politieman Hans van
Duijn voor het Amerikaanse LEAP (Law
Enforcement Against Prohibition). Meer
dan tienduizend agenten, rechters en officieren van justitie zijn al lid van LEAP
en verheffen hun stem tegen de waanzin
van de war on drugs.

www.voc-nederland.org

De vereniging beheert een of enkele plantages die alle benodigde cannabis kweken. De leden kunnen hun wiet thuis laten
bezorgen of afhalen in een coffeeshop.
Kleine thuiskwekers worden ook lid en zijn
gevrijwaard van vervolging. Coffeeshophouders stappen over op een nieuw businessmodel en verdienen niet meer rechtstreeks aan de verkoop van cannabis.
Een plan met een hoop mitsen en maren, zo bleek al snel. Maar anders dan
de politiek gaat de VOC wel graag een
open debat aan. Wil je meepraten, kijk
dan op de agenda van de VOC-site, voor
datum, tijd en locatie van de volgende
bijeenkomst.
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