Logboek VOC

Kijkje achter de
schermen van de VOC
lobbywerkgroep
Nieuw VOC bidbook heeft Obama op de cover
Deze maand verschijnt een nieuw VOC bidbook, samengesteld door de VOC lobbywerkgroep. Deze bidbooks horen bij de belangrijkste wapens waarmee
we in Den Haag en lokaal bij politici lobbyen voor
een beter cannabisbeleid. Na Job Cohen (2010),
Eberhard van der Laan (2012) en Rob van Gijzel
(2014), siert Barack Obama het omslag van dit
vierde bidbook.

Belangrijkste leidraad van de VOC
lobbywerkgroep, actief sinds de zomer van 2010, is een motto van
'onze man in Den Haag', meester
John Roozen: 'Niet pleiten, maar feiten'. Wie de Highlife leest weet hoe
ontzettend veel misverstanden er
nog steeds bestaan over cannabis,
coffeeshops en cannabisgenieters
en hoe weinig kennis er is, zelfs bij
vooraanstaande politici en gerespecteerde journalisten. De beste
manier om gebrek aan kennis en onjuiste informatie te bestrijden is het
verstrekken van feiten. De bidbooks
zijn daarbij cruciaal; ze bevatten feiten met bronvermelding, helder en
gedegen gepresenteerd, zowel qua
vorm als inhoud.

Absurd
Het eerste bidbook verscheen in september 2010 en telde een bescheiden twaalf pagina's. Voorop staat
een bericht uit de Volkskrant met als
kop: 'Burgemeester Cohen tot kabinet: 'Wereld is rijp voor Nederlands
drugsbeleid'. Een element dat in alle
bidbooks terug komt is de 'ranking
van drugs naar schadelijkheid', die
het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2009 heeft
ontwikkeld, in opdracht van volksgezondheidsminister Ab Klink (CDA). In
deze ranking, waarbij zowel de individuele als de maatschappelijke schade
is meegenomen, eindigt alcohol op de
derde plaats, tabak op de vierde en
cannabis... wait for it... op plaats elf.

Agenda
1-13 september
ExpoGrow, Ficoba, Irun,
Baskenland.
15 september
Maandelijkse
VOC vergadering;
sympathisanten en
geïnteresseerden altijd
welkom. Zie VOC site voor
meer informatie
25-27 september
Algemene Ledenvergadering
Encod (Europese coalitie
voor rechtvaardig en
effectief drugsbeleid),
Amsterdam.
2-4 oktober
Cultiva, Eventpyramide,
Vösendorf, Wenen,
Oostenrijk.

Als je hier even over nadenkt, begrijp je hoe absurd een beleid is dat
reclame voor drank volop toestaat,
maar cannabis demoniseert en te
vuur en te zwaard bestrijdt. Ter herinnering: in Nederland zijn meer dan
zestigduizend verkooppunten van
tabak, waaronder supermarkten,
boekhandels en drogisterijen, terwijl
het aantal coffeeshops tot onder de
600 is gezakt.
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Contraproductief
In elk bidbook geven we aan hoe contraproductief het repressieve cannabisbeleid uitpakt: het middel is al jaren veel erger dan de kwaal. Hoewel
ruim de helft van alle capaciteit van
politie en justitie aan wietplantjes
wordt besteed, blijft het aantal opgerolde kwekerijen jaar na jaar gelijk en
rookt niemand er een gram minder
om. Wel blijven de wietprijzen stijgen
en neemt het geweld toe; hoe meer

danken er het ontstaan van de georganiseerde misdaad aan.

Gezaghebbende
bronnen
Zeker zo belangrijk als de feiten
over het falen van het Nederlandse
beleid is informatie over de spectaculaire internationale ontwikkelingen op het gebied van cannabis.
Uruguay, Colorado, Washington

cannabis. Daarbij verwerken we de
meest recente informatie uit gezaghebbende bronnen als de New York
Times, NRC/Handelsblad, The Economist en de BBC.

Optimaal
Meester John Roozen, die zijn 35
jaar ervaring als politieke journalist
en Haagse lobbyist al drie jaar inzet
voor het VOC, is eindredacteur van

Zeker zo belangrijk als de feiten over het falen
van het Nederlandse beleid is informatie over de
spectaculaire internationale ontwikkelingen op
het gebied van cannabis.
repressie, hoe hoger de risico's en
winsten, hoe groter de belangen en-

State, Oregon, Alaska, de Cannabis
Social Clubs in Spanje en België, de

alle bidbooks. Hij zorgt er voor dat
elke formulering, foto en illustratie
optimaal is. Daarbij komt uitstekend
van pas dat hij een Leidse jurist van
de oude stempel is én een innemende, charmante persoonlijkheid.
De andere leden van de VOC Lobbywerkgroep zijn coffeeshopondernemer Myranda Bruin, VOC secretaris
en woordvoerder Derrick Bergman
en Freek Polak, gepensioneerd psychiater en veteraan in de strijd voor
beter drugsbeleid. Als klankbord
en geweten fungeren Joep Oomen
(Encod, Trekt Uw Plant, mede-oprichter VOC) en Henk Poncin, erevoorzitter van het VOC.
De tot nu toe verschenen bidbooks zijn
net als de andere publicaties van het
VOC gratis als pdf te downloaden op
de website: www.voc-nederland.org/
publicaties. Fysieke exemplaren zijn,
zolang de voorraad strekt, te bestellen voor €7,50 per stuk (korting
vanaf tien stuks). Mail voor meer informatie en bestellingen naar:
info@voc-nederland.org.

Over het VOC

zovoort. Al tijdens De Drooglegging,
het verbod op alcohol in de VS van
1919 tot 1933, is duidelijk geworden hoe dit mechanisme werkt. We

wetswijzigingen in Jamaica en Chili:
in elk bidbook is ruime aandacht
voor de wereldwijde beweging richting regulering en legalisering van

Het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting,
opgericht na het eerste Cannabis
Tribunaal in december 2008. Het
VOC strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op eigen teelt en tegen betutteling en
repressie. Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/@vocnederland
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