Logboek VOC mei – juni 2017

De lange weg naar
bevrijding van cannabis
Komt er dan toch een kabinet met GroenLinks?
Krijgt Vera Bergkamp haar wietwet door de Eerste Kamer? Of ligt er straks een eigen voorstel
van de VVD om de achterdeur te regelen? Juist
nu regulering van cannabis dichterbij komt, is activisme keihard nodig.

De VOC lobbywerkgroep volgt de kabinetsformatie en heeft de belangrijkste Haagse spelers al in maart
geïnformeerd over wat er op het
spel staat. De korte ‘Notitie Wetsontwerp Gesloten Coffeeshopketen’
is verstuurd aan de formateur, de
drugswoordvoerders en fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de
volledige Eerste Kamer commissie
veiligheid en justitie. In de notitie komen de belangrijkste misverstanden
over cannabis en coffeeshops aan
bod, zoals de 80% export mythe,
het idee dat internationale verdragen regulering onmogelijk maken, de
risico’s voor de jeugd en het veronderstelde effect van regulering op de
totale criminaliteit.

Tussenstation
Zowel in de politiek als in de can-

Hans Kamperman
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nabis branche overheerst de
overtuiging dat er nu echt iets zal
gaan veranderen. Het VOC heeft
het D66 wetsvoorstel altijd beschouwd als een stap in de goede
richting: een tussenstation, zeker
geen eindstation. Vera Bergkamp
denkt er trouwens hetzelfde over,
erkende ze bij het Regulator Seminar in Pakhuis de Zwijger in maart.
Dankzij Liesbeth van Tongeren van
GroenLinks is er een amendement
over thuisteelt toegevoegd aan
de wietwet, maar dat gaat uitsluitend over thuistelende patiënten
met een verklaring van hun arts.
De inzet van het VOC staat op de
banner die ook dit jaar het podium
van Cannabis Bevrijdingsdag siert:
‘THUISTEELT VRIJ, ACHTERDEUR
OPEN!’ We pleiten voor een inclusieve regulering, met zo min mo-

Agenda
Maandelijkse openbare
VOC vergadering
Zie www.voc-nederland.org/agenda
2-4 juni
Algemene Ledenvergadering Encod, de Coalitie voor rechtvaardig
en effectief drugsbeleid. Argentona (nabij Barcelona), Spanje.
Meer info: www.encod.org/info/
General-Assembly-2017.html
11 juni
9e Cannabis Bevrijdingsdag, Flevopark, Amsterdam, 14-22 uur.
Organisatie: stichting VOC. Gratis!
16-18 juni
Mary Jane Berlin, grootste cannabisbeurs van Duitsland, tweede
editie. Locatie: Funkhaus Berlin.

gelijk beperkingen. Het is absurd
als ervaren kwekers uitgesloten
zouden worden van teeltvergunningen omdat ze een strafblad
hebben wegens het kweken van
cannabis. Het is ook absurd om
coffeeshops te dwingen hun cannabis af te nemen bij totaal nieuwe bedrijven en niet meer bij hun
vaste, vertrouwde telers. De belangen van coffeeshops, kwekers,
consumenten en activisten lopen
hier parallel: we hebben allemaal
baat bij diversiteit, benutting van
bestaande expertise, marktwerking, innovatie en dus een gevari-

eerd aanbod. Wat we niet willen
is een Bedrocan-achtig monopolie
of een regulering waarbij een klein
aantal ondernemers de koek verdeelt. Dat laatste is de inzet van
de ‘Legale Cannabis Coalitie’, een
club vastgoedondernemers met

ik dat nou verkeerd. Juist het illegaal houden veroorzaakt criminaliteit, die jullie zo graag willen
bestrijden. Door jullie handelen
zijn zieke mensen nu genoodzaakt
om zaken te doen met dit criminele circuit om aan hun medicijn

derlandse politici én journalisten
zouden hun blik moeten richten
naar de landen en staten die ons
hebben ingehaald. Colorado, Washington State, Californië, Israël,
Canada, Spanje, Uruguay: keuze
genoeg. In plaats van neuzelen

een VVD’er als lobbyist. Brandpunt
onthulde hun plan in de uitzending
‘De jacht op de nederwietmiljoenen’ (14 maart 2017).

te komen. Mensen als ik die willen helpen worden gestraft! In mijn
geval twee dagen isoleercel, een
dagvaarding voor overtreding van
de Opiumwet (maximaal 2 jaar celstraf), en een groot krantenartikel
waar ik als drugscrimineel wordt
weggezet. Zes politieauto’s voor
de deur, acht tot tien politieagenten halen zes uur lang mijn hele
huis overhoop, een grote vrachtwagen compleet met ruimploeg
komt de vijf kale takken uit mijn
tuin halen en neemt de pas geoogste natte toppen die in de kelder
op een droogrek hangen mee. Jullie lezen het goed. Dit alles voor
vijf zogenaamd gedoogde medicinale hennepplanten waarmee ik
onbaatzuchtig zieke mensen wilde
helpen omdat de Overheid ze laat
verrekken! Mijn arrestatie heeft
grote impact op mij en mijn gezin
gehad, waarvan ik dagelijks de gevolgen van ondervind. Maar ook in
de groep waar ik mee samenwerkte en die elk vijf planten in hun tuin
hadden, een groep met veel kankerpatiënten en mensen met chronische pijnen die geen toegang
hadden tot producten van Bedrocan omdat hun behandelaars
hier niet aan mee wilden werken
of omdat ze geen vergoeding kregen van hun zorgverzekeraar en
onvoldoende middelen hadden om
dit uit het illegale circuit te kopen.
Deze mensen hebben na mijn arrestatie in blinde paniek hun oogst
vernietigd, bang dat ze waren dat
ik zou doorslaan bij verhoren, deze
mensen zitten nu zonder medicijn
en verrekken nu dus van de ellende en pijn, hartelijk dank justitie
namens deze mensen.”

over verzonnen export percentages en VN verdragen, doen politici
in deze staten en landen gewoon
hun werk: pragmatische oplossingen en regelgeving verzinnen. De
vrijheid van de burger moet daarbij
altijd voorop staan. Dat dit geen
‘links’ standpunt is, bleek uit een
recente uitspraak van Phil Scott,
de Republikeinse gouverneur van
de Amerikaanse staat Vermont.
"You should be able to do whatever you want in your own home as
long as it doesn't create any harm
for others.” Zo simpel is het.

Recht op
thuisteelt
Zeker zo essentieel als een goed
gereguleerde achterdeur is het
recht op thuisteelt voor eigen gebruik. Nog steeds worden mensen
keihard aangepakt voor het thuis
telen van vijf planten of zelfs minder. De Hollandse Hennepoorlog
is totaal uit de hand gelopen. Dat
bleek opnieuw in de zaak Hans
Kamperman, die in een kasje in
zijn tuin in Groenlo vijf planten
kweekte om medicinale olie van te
maken. Olie die hij gratis verstrekte aan patiënten in zijn omgeving.
Na een massale politie inval in oktober vorig jaar, stond hij op 11
mei voor de rechter in Zutphen.
In zijn pleidooi zei Kamperman onder meer: “De Overheid werkt er
aan mee om hennep te criminaliseren en illegaal te houden. Dat
lijkt mij behoorlijk crimineel, of zie

Heksenjacht

Vera Bergkamp

Deze heksenjacht moet onmiddellijk stoppen. Het cannabisverbod
is fout, werkt averechts en is internationaal op zijn retour. Ne-

Over het VOC
Het Verbond voor Ophefﬁng van
het Cannabisverbod (VOC) is een
onafhankelijke, niet-commerciële
stichting, die sinds 2009 strijdt
voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt. Ons
doel is ophefﬁng van het verbod
op cannabis. Meer informatie:
www.voc-nederland.org
Twitter: @vocnederland
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