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Geacht Kamerlid,

Binnenkort bespreekt uw Kamer het beleid rond cannabis en coffeeshops. Niet elke politicus beschikt
over een gedegen kennis van de geschiedenis, toepassingen en vermeende risico's van cannabis. 
De documentaire What if cannabis cured cancer biedt een schat aan informatie over de historische,
medische en politieke aspecten van de plant. Graag bieden wij u een dvd aan van deze film.

What if cannabis cured cancer verscheen in 2010 in de VS en is geregisseerd door Len Richmond. 
Aan het woord komen een reeks internationale topwetenschappers, onder wie Raphael Mechoulam, 
die in 1964 als eerste THC isoleerde. Hij legt uit dat tot midden jaren tachtig onbekend was hoe THC en 
de andere actieve stoffen in cannabis precies werken. Inmiddels is die kennis er wel en is er hard bewijs
geleverd voor de heilzame werking van cannabis bij o.a. depressie, Multiple Sclerose, glaucoom,
migraine, misselijkheid, posttraumatische stress-stoornis en chronische pijn. En dat zonder de
belastende bijwerkingen van 'gewone' medicijnen.

Hoe is het mogelijk dat een plant die de mens zoveel goeds te bieden heeft al een eeuw verboden is?
Richmond's documentaire geeft het ontluisterende antwoord op deze vraag. Dr. Andrew Weil, aan
Harvard opgeleid als arts en botanicus, zegt over de film: “Most medical doctors are not aware of this
information and its implications for prevention and treatment. If we need more evidence that our current policy
on cannabis is counterproductive and foolish, here it is.”

Sinds 1996 is in de VS een cannabis-revolutie op gang gekomen. Ruim de helft van de bevolking heeft
nu toegang tot legale cannabis, via duizenden 'dispensaries' in vijftien staten. 
De stad Los Angeles telt er meer dan duizend, ruim meer dan het totale aantal coffeeshops in Nederland (666). 
Ook in Europa wordt steeds duidelijker dat de 'oorlog tegen cannabis' op haar laatste benen loopt. In Spanje 
opereren honderden 'Cannabis Social Clubs',  waarvan de leden op gereguleerde wijze cannabis kunnen kopen.

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is in 2009 opgericht om het debat over nut en
noodzaak van het verbod op cannabis te stimuleren. Wij beschouwen dit wereldwijde verbod als een
historische vergissing, die geen problemen oplost maar die juist versterkt of zelfs veroorzaakt.

Wij hopen dat u een uurtje uit wil trekken voor deze belangrijke film, om u op de hoogte te stellen van
de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek naar cannabis en om uw achtergrondkennis
over dit onderwerp te vergroten. Meer informatie over de VOC vind u op www.voc-nederland.org.

Een hartelijke groet, namens de VOC,

Derrick Bergman
Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod


