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Het stuk van Bolkestein kwam voor de
VOC niet helemaal als verrassing: de
VVD-er trad vorig jaar al toe tot de adviesraad van de Stichting Drugsbeleid,
die al jaren ijvert voor regulering van de
drugsmarkt. In deze kwestie komt het verstand blijkbaar met de jaren: Bolkestein
is zeker niet de enige politicus die na
zijn afscheid van de actieve politiek van
mening verandert over het cannabisverbod. En bij figuren van dit kaliber zijn veel
media opeens wel geïnteresseerd. De
VOC werd daags na de publicatie van
Bolkesteins artikel platgebeld door journalisten. Natuurlijk verstrekte de VOC
informatie en telefoonnummers, maar de
journalisten kregen ook de vraag waarom
zij geen aandacht hadden besteed aan
het Cannabis Tribunaal en Cannabis Bevrijdingsdag. Veelgehoorde reactie: “Ja,
ik heb het wel op internet gezien.”
Overigens was de media-aandacht voor
met name het Cannabis Tribunaal wel
groter dan bij de eerste editie. In alle
vroegte zat Hans van Duijn op 3 mei bij
Goedemorgen Nederland en er waren
cameraploegen van Nova en Document
(NCRV). Het VPRO radioprogramma Argos wijdde op 8 mei haar hele uitzending
aan het Tribunaal. De kranten lieten het
grotendeels afweten, met dagblad De
Pers als positieve uitzondering. Verslaggever Camil Driessen vatte het Tribunaal
voorbeeldig samen onder de kop ‘Zakjes
wiet in de schappen van Albert Heijn’. Citaat: “Het Nederlandse softdrugsbeleid
gaat eindelijk veranderen. De vraag is
alleen hoe snel.” Opvallend was de aandacht van buitenlandse media voor de

tweede editie van Cannabis Bevrijdingsdag in het Westerpark in Amsterdam.
De Nederlandse correspondent van
het Franse persbureau AFP interviewde
uitgebreid VOC-ers per telefoon en de
manifestatie werd bezocht door drie Indonesische journalisten die honderduit
vroegen over ons cannabisbeleid.
Daar kunnen Nederlandse journalisten
een puntje aan zuigen: het ANP verspreidde een bericht van een paar regels
over Cannabis Bevrijdingsdag en dagblad Metro bracht in haar Amsterdamse
editie een kort artikel met foto. Niettemin
overheerst tevredenheid over de twee
grote VOC-manifestaties in mei, die allebei een hoger niveau haalden dan de
eerste keer. Natuurlijk was het jammer
dat het weer zo slecht was op Cannabis Bevrijdingsdag en was de opkomst
enigszins teleurstellend. Hier geldt wat
de Amerikaanse dichter Allen Ginsberg
ooit tegen zijn vriend Simon Vinkenoog

zei: ‘You can’t force people to listen’. Dat
steeds meer mensen de VOC leren kennen is duidelijk te zien aan de bezoekersgetallen van de VOC-website: in de eerste week van mei werd de site bezocht
door ruim tweeduizend unieke bezoekers. Zo ongeveer het dubbele van het
aantal mensen dat de regen trotseerde
om Cannabis Bevrijdingsdag te vieren.
Wie wil weten wat hij of zij gemist heeft:
op de VOC-site staat een grote hoeveelheid foto’s en filmpjes, met alle hoogtepunten van de dag.
Nog meer actie in mei: de VOC organiseerde op 22 mei een demonstratie bij
de Canadese ambassade in Den Haag,
voor de vrijlating van Marc Emery. Er
hangt hem vijf jaar celstraf boven het
hoofd wegens verkoop van cannabiszaadjes aan Amerikaanse klanten. De
conservatieve Canadese regering wil
Emery uitleveren aan de VS, waar hij zelf
nog nooit is geweest. Meer informatie

over de wereldwijde ‘Free Marc Emery’
acties is te vinden op de VOC-site. Hier
vind je ook het uitgebreide VOC-stemadvies voor de verkiezingen van 9 juni. De
VOC heeft 5000 stemadviesposters verspreid door heel Nederland, zowel in de
coffeeshops als op de verkiezingsborden
in de grote steden. Slogan: “Nu of nooit:
stem cannabis uit de strafwet! Stop de
Hollandse hennepoorlog!”

Wat is de VOC? De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties
en personen die een einde willen
aan het cannabisverbod. De VOC
voert een permanente lobby voor
een beter cannabisbeleid en organiseert bliksemacties, het Cannabis
Tribunaal en Cannabis Bevrijdingsdag. Wil je de VOC financieel steunen, stort dan je bijdrage op ABN/
AMRO rekening 409172308 t.n.v.
Cannabis College Amsterdam, met
de vermelding ‘donatie VOC’.
Meer info? www.voc-nederland.org
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