
Volop Europese 

samenwerking 

Tijdens de General Assembly van Encod, de Europese orga-

nisatie voor rechtvaardig en effectief drugsbeleid, is VOC-

secretaris Derrick Bergman tot voorzitter gekozen. Het 

voorzitterschap rouleert elke zes maanden, net als bij de Eu-

ropese Unie.

Encod, voluit de Europese Coalitie voor 

Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid, be-

staat al sinds 1993 en heeft een indruk-

wekkend netwerk van activisten opgebouwd 

door heel Europa en daarbuiten. Eind juni 

vond in Bermeo (Baskenland) de jaarlijkse 

General Assembly van Encod plaats. Voor 

het eerst waren ook twee Nederlandse cof-

feeshopondernemers aanwezig, uit Haar-

lem en uit Eindhoven. Verder bestond de 

Nederlandse delegatie uit H. Cornelissen 

van stichting Legalize! en Derrick Bergman 

namens het VOC.

Cannabis 
Social Clubs
Plaats van handeling was het fraaie ha-

venstadje Bermeo, een half uur rijden van 

de Baskische hoofdstad Bilbao. Meer dan 

dertig activisten uit tien landen bespraken 

hier drie dagen lang de stand van zaken 

op het gebied van drugsbeleid. De tweede 

dag was geheel gewijd aan Cannabis So-

cial Clubs, die in Spanje en België laten 

zien hoe je cannabis kunt reguleren zonder 

winstoogmerk. Urjogabardea, de Cannabis 

Social Club van Bermeo, was gastheer van 

de General Assembly. 

Tekenend voor de goede verhoudingen en 

de samenwerking met de lokale autoriteiten: 

de bijeenkomst vond plaats in een gemeen-

schapscentrum op het centrale plein van 

Bermeo. Het hele weekend stonden er twee 

politieauto's voor de deur, maar de cannabis 

genietende activisten werd geen strobreed 

in de weg gelegd. Encod gaat zich de ko-

mende maanden richten op twee belangrijke 

gebeurtenissen: de Europese verkiezingen 

in mei en de jaarlijkse VN-top over drugsbe-

leid in Wenen in maart.

Logboek VOC

VOC'er Derrick Bergman gekozen tot voorzitter van ENCOD

Agenda

10 augustus:

Hanfparade, Berlijn. Verzamelen om

13.00 uur bij Bahnhof Zoo.

16-18 augustus:

Seattle Hempfest, grootste cannabis 

festival ter wereld, Seattle, Washington 

State, USA.

13-15 september:

ExpoGrow, Irun, Spanje.

18-20 oktober:

Cultiva Hanfmesse, Eventpyramide, 

Wenen, Oostenrijk.

Op het dorpsplein in Bermeo
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Nederlandse 
inbreng

Het nieuwe Encod bestuur gaat alles op al-

les zetten om een groot evenement van de 

grond te tillen in Wenen, met activisten en 

demonstranten uit heel Europa en liefst ook 

daarbuiten. Het zijn immers de VN drugs-

verdragen die wereldwijd vooruitgang in 

het drugsbeleid blokkeren. Wie vanuit Ne-

derland mee wil helpen bij het organiseren 

van deze actie kan zich bij het VOC melden. 

Het nieuwe bestuur (steering committee) 

van Encod heeft de komende twee jaar een 

sterke Nederlandse inbreng. Derrick Berg-

man neemt het stokje over van Freek Po-

lak, aftredend voorzitter. Verder bestaat het 

nieuwe steering committee uit:

Janko Belin (Slovenië, Areal Tribe)

H. Cornelissen 

(Nederland, Stichting Legalize!)

Enrico Fletzer (Italië, journalist)

David Rosse 

(Oostenrijk, Österreichischer Hanfverband)

De positieve energie en het enthousiasme 

in Bermeo waren voor de Nederlandse 

deelnemers een welkome afwisseling van 

de negativiteit in eigen land. De absurde 

uitspraak van de Maastrichtse rechtbank 

van 27 juni bewees weer eens hoezeer we 

hier de weg kwijt zijn. Schending van arti-

kel 1 van onze Grondwet, dat elke vorm 

van discriminatie verbiedt, is volgens de 

Maastrichtse rechter geen probleem, als 

de openbare orde in het geding is. Hopelijk 

sneuvelt dit bizarre vonnis in hoger beroep. 

Het VOC blijft strijden tegen het buitenlan-

derverbod / Ingezetenencriterium en tegen 

de andere kabinetsplannen met cannabis: 

het 15% thc maximum en de wijziging van 

de Wegenverkeerswet. 

Zero Tolerance
Dat laatste plan kan voor cannabiscon-

sumenten zeer ingrijpende gevolgen heb-

ben, zeker als de VVD haar zin krijgt. Die 

partij - met vrijheid prominent in haar 

naam - wil geen grenswaarde voor thc, 

maar keiharde zero tolerance. Dat bete-

kent dat je nog twee weken nadat je je 

laatste joint hebt gerookt je rijbewijs kwijt 

raakt bij een controle; thc blijft heel lang 

aantoonbaar in je bloed. Voor de langere 

termijn organiseert het VOC weer een 

campagne rond de gemeenteraadsverkie-

zingen (maart 2014). 

Drukke tijden kortom, dus we kunnen de 

komende maanden wel wat hulp gebrui-

ken. Wil jij actief worden voor het VOC of 

onze activiteiten financieel ondersteunen, 

kijk dan op onze website, kom naar onze 

maandelijkse vergadering of mail naar 

info@voc-nederland.org.

Wat is het VOC?
Het Verbond voor Opheffing van het Can-

nabisverbod is een onafhankelijke, niet-

commerciële stichting, opgericht na het 

eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag, 

december 2008. Het VOC strijdt voor 

rechtvaarig en rationeeel cannabisbeleid 

en tegen betutteling en repressie.

Meer informatie: 

www.voc-nederland.org   

twitter.com/vocnederland.org

Steun de strijd voor beter beleid
Op de VOC-website kun je met een paar 

muisklikken of met je smartphone digitaal 

doneren. Dat kan al vanaf vijf euro, des-

gewenst anoniem en met negen verschil-

lende betaalmethoden waaronder iDeal. 

Met je donatie draag je bij aan het be-

houd van onze cannabiscultuur, een ster-

ke stem in Den Haag en ons jaarlijkse 

gratis festival Cannabis Bevrijdingsdag. 

Alvast bedankt! 

www.voc-nederland.org/doneren

Het nieuwe bestuur van Encod in Bermeo; v.l.n.r Janko Belin (Slovenië), David Rosse (Oosten-

rijk), H. Cornelissen (Nederland), Enrico Fletzer (Italië), Derrick Bergman (Nederland), Joep 

Oomen (coördinator Encod) en zijn vrouw Beatriz.
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