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Eerste Cannabis Debat
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in Amsterdam
Het eerste Cannabis Debat
over het concept reguleringsmodel ‘Van gedogen naar
handhaven’ kenmerkte zich
door een hoge inhoudelijke
kwaliteit en een constructieve benadering van de deelnemers. Deze maand vinden
nog twee debatten plaats, in
Leeuwarden en Den Haag.
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Tekst en fotografie:
Derrick Bergman / G0NZ0 media
Het Amsterdamse Cannabis College
was op 5 februari het decor voor het
eerste Cannabis Debat. Er waren zo’n
25 belangstellenden, onder wie oud
PvdA-kamerlid Thanasis Apostolou, Michael Veling (BCD), Michel de Vries van

(Vereniging Rotterdamse Coffeeshop
Ondernemers) verzorgde de introductie,
waarna Joep Oomen (VOC, ENCOD)
het reguleringsmodel presenteerde.
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Opheffing cannabisverbod
Oomen benadrukte dat het model een
concept is; de definitieve versie staat
in mei centraal bij het derde Cannabis
Tribunaal. Het model is bovendien geen
eindstation, maar een tussenstap op
weg naar het einddoel: opheffing van het
cannabisverbod. Na de pauze gingen de
bezoekers in discussie met de aanwezige opstellers: Joep, Myranda en Derrick
Bergman (VOC). Alleen Marc Josemans
(Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht) ontbrak; hij is bij de andere debatten wel aanwezig. Apostolou roemde het
concept als ‘een praktische en eerlijke
notitie’ en had vooral tactisch advies.
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den als Spanje, Tsjechië en Portugal.
Hester Kooistra hield een pleidooi
voor productinformatie en screening
van cannabis; nu heeft het Trimbosinstituut daar eigenlijk een monopolie
op en dat is geen goede zaak. Ook
vindt zij dat er in het model aandacht
moet zijn voor vezelhennep en het
ecologische belang van cannabis.
Mediwiet-activiste Jackie Woerlee
vindt dat het conceptmodel te veel
over reguleren gaat; alleen totale
vrijheid is acceptabel. Ze vindt het
schandalig dat zij als patiënt al tien
jaar in een juridische spagaat cannabis moet kweken om een effectief
medicijn te kunnen gebruiken. Dat er
maar één zin gewijd is aan medicinale
gebruikers acht zij onvoldoende. Michael
Veling stelde dat het belachelijk is en
blijft dat slechts 500 Nederlanders - zij
die een gedoogvergunning voor een coffeeshop hebben - iets mogen dat niemand anders mag: cannabis verkopen.
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Fair Trade Hasj

Het eerste Cannabis Debat in Amsterdam

de Bulldog, Egbert Tellegen, Pien Metaal (Transnational Insitute) en Hester
Kooistra, die werkt aan een ‘bijsluiter’
voor cannabis. Er waren ook twee Amerikaanse gasten: Richard Cowan, exvoorzitter van NORML (National Organisation for the Reform of Marijuana Laws)
en kweekgoeroe Ed Rosenthal, die mee
kwam met Ben Dronkers. Myranda Bruin

Wellicht is het model ‘te mooi’, te veel
uitgewerkt. Hij stelde voor meer open
te laten, zoals de precieze regeling van
teeltvergunningen. Het financiële voordeel van regulering voor de overheid
wordt te veel benadrukt; daar heeft de
gemiddelde bezorgde ouder lak aan.
Meer aandacht verdient het internationale perspectief en samenwerking met lan-

Volgens Veling hebben de coffeeshops
‘geen enkel belang bij regulering’. Ondanks de donkere wolken boven de branche is ‘de feitelijke situatie verbeterd’ de
afgelopen tien jaar. Hij is ervan overtuigd
dat de wietpas onhaalbaar is en er dus
niet komt. Freek Polak (VOC, Stichting
Drugsbeleid) reageerde door een vergelijking te trekken met het gedogen van
abortus: als iets te lang wordt gedoogd
zonder duidelijke regels, ontstaan vanzelf
problemen. Dat is ook zo bij de aanvoer
van coffeeshops. Volgens Polak is duidelijk dat er iets moet veranderen, behalve
als het slechter wordt. Daar lijkt het nu
toch sterk op, zowel voor de branche
als de consument. Ben Dronkers (Sensi
Seeds, Hash Museum, Hempflax) vertelde dat hij bij de BCD vaak vergeefs heeft
gepleit voor meer actie en steun aan activisten. De laatste tijd gaat het gelukkig
iets beter.
Aanvankelijk was Dronkers gefrustreerd
over de wietpas, maar nu ziet hij de pas
als een stap vooruit in de normalisering
van cannabis. Wel vindt hij dat er iets
tegenover moet staan: niet langer ‘vergruisde neonbuizen in de wiet’, transparante import van ‘fair trade hasj’, product-

www.dutchpro.nl
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Agenda
5 maart

21 maart

8 mei
16 mei
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3e Cannabis Debat, Koffieshop
De Os, Korfmakersstraat 2
Leeuwarden, 14.00 uur
4e Cannabis Debat, Live 330 /
Cremers, Korte Molenstraat 2
Den Haag, 14.00 uur
Cannabis Bevrijdingsdag 2011
Westerpark, Amsterdam
Cannabis Tribunaal 2011, Dudok
Hofweg 1a, Den Haag
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informatie etc. Kortom: regulering van
de teelt in ruil voor de pas. De opstellers
van het conceptmodel benadrukten dat
een gesloten clubsysteem voor landen
als Spanje en België een vooruitgang is,
maar voor ons land een duidelijke stap
terug. Bovendien zal een wietpas niet
minder, maar meer overlast opleveren.
De Taskforce Handhaving Cannabis is
dan ook principieel tegenstander van
een pas, zeker als daaraan registratie
van aankopen en bezoekfrequentie worden gekoppeld.
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Cannabis Bevrijdingsdag
Richard Cowan wees op de disproportionele invloed van het Nederlandse
drugsbeleid. Onze rol in de ontwikkeling van het internationale drugsbeleid
is zeer groot; dat zouden Nederlandse
politici zich beter moeten realiseren. De
onvermoeibare Amerikaan is één van de
sprekers op Cannabis Bevrijdingsdag,
zondag 8 mei, Westerpark, Amsterdam.
Noteer in je agenda en be there...


Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing van
het Cannabisverbod is dé koepel van
personen en organisaties die af willen van de oorlog tegen cannabis. De
VOC strijdt voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling, symboolpolitiek en repressie. Elk
jaar organiseert de VOC het Cannabis
Tribunaal en Cannabis Bevrijdingsdag.
Meer info: www.voc-nederland.org
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