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dig? Het antwoord op die vragen wordt
voor een belangrijk deel bepaald door
de uitkomsten van het slotdebat van het
Tribunaal, waarvoor alle grote partijen
zijn uitgenodigd. Met sprekers als Gerd
Leers en Dries van Agt belooft het Tribunaal een gedenkwaardige dag te worden. Na dik anderhalf jaar heeft de VOC
een goed en snel werkend distributiesysteem om posters en flyers door heel
Nederland te verspreiden. Met dank aan
de Vereniging Voor Cannabis Consumenten, die al heel wat kilometers heeft
gemaakt voor de VOC. Coffeeshophouders die materiaal willen bestellen voor in
hun shop kunnen altijd mailen naar info@
voc-nederland.org

Meteen na het Cannabis Tribunaal laat
de VOC posters drukken met het officiele stemadvies van de vereniging. Welke
politieke partijen zijn het meest cannabisvriendelijk en welke het meest vijan-

Het ziet er naar uit dat het publiciteitsoffensief richting de media zijn vruchten af
gaat werpen deze maand: de belangstelling voor de twee evenementen in mei is
tot nu toe boven verwachting. In de aan-
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loop naar de verkiezingen van 9 juni probeert de VOC haar boodschap zo luid en
duidelijk mogelijk over te brengen: het is
hoog tijd voor een ander beleid en een
einde aan de repressie. Dat daar op dit
moment internationaal alle ruimte voor is,
begint ook tot de media door te dringen.
Bijvoorbeeld tot de makers van de televisieserie De slag om Brussel. Makers
Teun van de Keuken en Ronald Duong
vertelden in de VPRO Gids dat de Europese Unie het stierenvechten in Spanje
zwaar subsidieert, omdat het geldt als
een typisch Spaanse traditie.

Wat is de VOC? De Vereniging

Van der Keuken: “Ik ben me voor deze
serie ook gaan afvragen wat eigenlijk
ons “stierenvechten” is, in Nederland. En
dat is het drugsbeleid. Toen Chirac zich
daar enorm tegen afzette riepen Nederlanders: ho, daar moet je niet aankomen.
Wij zijn gaan onderzoeken hoe het eigenlijk met drugs zit in de rest van Europa.

Conservatieve politici hier vinden altijd
dat we ons drugsbeleid moeten aanpassen omdat we de “gekke Henkie” van
Europa worden.”
Duong: “Maar wat zagen we? Zelfs
in Frankrijk wordt de soep niet zo heet
gegeten. Er zijn nog geen coffeeshops,
maar politieagenten zullen je echt niet
oppakken om een paar gram wiet. In
Tsjechië zijn zelfs beperkte hoeveelheden harddrugs gedecriminaliseerd. We
worden links ingehaald.”

voor Opheffing van het Cannabisverbod is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties en personen die op willen komen voor een
einde aan het cannabisverbod. De
VOC voert een permanente lobby
voor een beter cannabisbeleid en organiseert het Cannabis Tribunaal (3
mei, Den Haag) en de publieksmanifestatie Cannabis Bevrijdingsdag (8
mei, Amsterdam).
Meer info? www.voc-nederland.org

Zo is het maar net. In plaats van een
‘nucleair tribunaal’ in Den Haag, zou
onze nieuwe regering een internationale
conferentie moeten organiseren over
de toekomst van het cannabisbeleid in
Europa en de rest van de wereld. Met
presentaties door Portugal dat bezit van
alle drugs voor eigen gebruik al in 2000
heeft gelegaliseerd, door Tsjechië dat
die stap dit jaar nam en door een aantal
Amerikaanse deelstaten, waar duizenden
‘cannabis dispensaries’ actief zijn. Zo zijn
er nog veel meer voorbeelden van landen
die het war on drugs denken achter zich
hebben gelaten. Als geen ander land
heeft Nederland ervaring met een progressieve en pragmatische benadering
van het fenomeen drugs. Minister-president Job Cohen zou de ideale gastheer
zijn voor zo’n conferentie.
Ten slotte: de VOC beschikt sinds kort
eindelijk over een Nederlandse bankrekening. De vereniging draait helemaal
op vrijwilligers en is financieel volledig
afhankelijk van donaties. Na 8 mei raakt
de bodem van de schatkist onvermijdelijk
in zicht, dus alle steun is welkom, hoe bescheiden ook. Je kunt je bijdrage storten
op ABN/AMRO rekening 409172308
t.n.v. Cannabis College Amsterdam, met
de vermelding ‘donatie VOC’.
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