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Free at last? 

Foto’s: Gonzo Media

De vlag kon uit op 23 april, de dag dat het meest rechtse 
kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog na achttien maanden 
en negen dagen over haar eigen benen struikelde. Grote 
vraag: zijn we nu ook van de wereldvreemde wietpas en de 
bezopen besloten club af?

De politieke redactie van NRC/Handels-

blad vatte de situatie kort en krachtig 

samen: ‘Geef een populist macht – en 

als die macht hem teveel wordt, wordt 

hij vanzelf een pyromaan. Die les van 

het kabinet-Rutte zal lang nagalmen.’ Op 

de VOC mailinglist brak onmiddellijk een 

levendige discussie uit over de gevolgen 

van de kabinetsval voor de wietpas en de 

andere knotsgekke kabinetsplannen voor 

cannabis en coffeeshops. Duidelijk is dat 

de race nog lang niet gelopen is, maar 

dat de kans op uit- en afstel van de on-

zinnige en onnodige maatregelen aan de 

voordeur een stuk groter is geworden. 

Wil je toegevoegd worden aan de VOC 

mailinglist, stuur dan een mailtje naar 

joep@voc-nederland.org.

VOC bij Smoke Out
De dag voordat Blonde Greet wegliep uit 

het Catshuis, kwamen zo’n 700 cannabis-

liefhebbers uit binnen- en buitenland sa-

men in Amsterdam voor een 420 Smoke 

Out protest tegen de wietpas en tegen dis-

criminatie. Uiteraard waren er veel VOC-

ers bij de Stopera, onder wie de kersverse 

voorzitter van de Stichting VOC, Henk Pon-

cin, oprichter van het Cannabis College. 

Complimenten voor Peter ‘Coffeeshop-

nieuws’ Lunk, initiatiefnemer en drijvende 

kracht achter de Smoke Out. De VOC-site 

bracht dezelfde avond een fotoreportage, 

die een aardig commentaar opleverde van 

een Duitse deelnemer: ‘Ons betoging was 

toch niet voor niets. Immers is de regering 

de volgende dag gefaald.’

Tik op de vingers
Op het moment van dit schrijven is de uit-

spraak in het kort geding tegen de Staat 

der Nederlanden over de wietpas nog 

niet bekend. Maar ook als die ongunstig 

uitvalt, hoeven we niet te wanhopen: in 

Maastricht zijn de messen geslepen voor 

nieuwe juridische procedures. En dan is er 

ook nog het zeer kritische advies van het 

Wat is het VOC?
Het Verbond voor Opheffing van het 
Cannabisverbod is een onafhankelijke, 
niet-commerciële koepelorganisatie van 
alle individuen en organisaties in Neder-
land die gekant zijn tegen het verbod op 
cannabis. Sinds 2008 strijden we voor 
rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid 
en tegen betutteling, symboolpolitiek en 
repressie. 
Meer informatie: 
www.voc-nederland.org
twitter.com/#!/vocnederland

Henk Poncin op de Smoke Out



De lobbywerkgroep van het VOC: Joep 
Oomen, Myranda Bruin, Marc Josemans, 
Derrick Bergman. 
Hun boodschap: Cannabis? Niet crimina-
liseren, maar reguleren!  
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DC Lama gaat weer het Cannabis Bevrijdingsfestival presenteren

College Bescherming Persoonsgegevens 

(CBP) over de plannen van Opstelten. Dit 

advies dateert van 18 april, drie dagen 

voor het klappen van het Catshuisberaad, 

en is een keiharde tik op de vingers van 

de (inmiddels demissionaire) minister 

van Veiligheid en Justitie. Een fragment: 

“In uw begeleidende brief bij de aanwij-

zing wordt opgemerkt dat coffeeshops 

besloten clubs worden met het oog op 

het beter beheersbaar maken van de cof-

feeshops. Hiermee is echter onvoldoende 

onderbouwd dat de inmenging in de per-

soonlijke levenssfeer van de betrokkenen 

(als gevolg van de beoogde verwerking 

van hun persoonsgegevens) noodzakelijk 

is in het belang van de in artikel 8 EVRM 

genoemde doelen. Tevens blijkt uit uw 

begeleidende brief niet dat is beoordeeld 

of de door de aanwijzing voorgeschreven 

verwerking van persoonsgegevens voldoet 

aan het proportionaliteits- en subsidia-

riteitsbeginsel. Zo blijkt niet dat andere, 

voor de betrokkenen minder ingrijpende, 

methoden zijn onderzocht ter bereiking 

van het door u genoemde doeleinde om 

coffeeshops beter beheersbaar te maken.”

Grote bedreigingen
Ondanks al dit goede nieuws is het nog 

veel te vroeg om te concluderen dat de 

strijd gestreden is. Drie grote bedreigin-

gen voor cannabisland zijn nog niet afge-

wend: de zogenaamde growshopwet, die 

“handelingen ter voorbereiding of ver-

gemakkelijking van illegale hennepteelt” 

verbiedt, het maximale THC-percentage 

van vijftien procent en het zogenaamde 

afstandscriterium voor coffeeshops nabij 

scholen. De lobbywerkgroep van de VOC 

heeft inmiddels een stevige routine op-

gebouwd in het informeren van politici; 

Twitter blijkt daarbij een medium met 

ongekende mogelijkheden. De werkgroep 

vergadert soms meerdere keren per week 

via Skype en wordt bijgestaan door een 

aantal zeer deskundige specialisten. We 

doen er alles aan om onze boodschap door 

te laten klinken bij alle desicion makers en 

stakeholders: Cannabis? Niet criminalise-

ren, maar reguleren!  

Nieuwe verkiezingen
De VOC bestaat nu bijna drie en een half 

jaar en is actiever dan ooit tevoren. Tiental-

len journalisten, uit binnen- en buitenland 

weten ons te vinden, we werken samen met 

verschillende documentairemakers, onder 

wie Steven Kompier, maker van de onthul-

lende documentaire De Achterdeur. Nu er 

nieuwe verkiezingen komen gaan we voor 

de vierde keer een Cannabis Tribunaal orga-

niseren; de ervaring leert dat politici in cam-

pagnetijd wél willen komen, zelfs om het 

onzinnige cannabisverbod te verdedigen.

Maar eerst is het tijd om feest te vieren. Op 

zondag 17 juni zetten we het Amsterdamse 

Westerpark op stelten, tijdens de vierde 

Cannabis Bevrijdingsdag. Elders lees je 

meer over het grootste cannabis cultuur-

festival van Nederland, met dit jaar een 

aantal heel bijzondere verrassingen. Dus: 

komt allen, de toegang is gratis en a splen-

did time is guaranteed for all… Wil je flyers 

en posters helpen verspreiden, stuur dan 

een mailtje naar info@voc-nederland.org 

en wij sturen je een set. Wil je als onder-

nemer Cannabis Bevrijdingsdag ondersteu-

nen, bestel dan de speciale CBD2012 lange 

vloei met tips: www.voc-nederland.org/

voc-vloei/ Tot 17 juni in het Westerpark!

Agenda:
1-3 juni:
Mind Altering Science conferentie 2012, 
Amsterdam. 
Organisatie: Stichting OPEN.

17 juni:
Vierde editie Cannabis Bevrijdingsdag, 
Westerpark, Amsterdam. 14.00 – 22.00 
uur. Gratis toegang. 
Organisatie: VOC. 


