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gewoon sociaal
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In bijkans tropische
temperaturen kwam
de
VOC
op
5
augustus in Eindhoven bijeen om
lopende zaken te
bespreken: het rapport Van der Donk,
de komende edities
van het Cannabis
Tribunaal en Cannabis Bevrijdingsdag
en de meer dan
schandalige vervolging van Koffie &
Dromen in Almere.
Zelfs middenin de vakantie bleef de
opkomst op peil. Als speciale gast
schoof Jeroen Bosch aan, de man die
met ’t Grasje in Utrecht al jarenlang het
erfgoed van de betreurde Max Daniël
levend houdt. Daniël, niet te verwarren
met zijn bijna-naamgenoot Max Daniel
van
de
Taskforce
Aanpak
Georganiseerde Hennepteelt, was een
van de pioniers bij het veredelen van cannabis en het verspreiden van stekjes voor
thuisteelt. Kleinschaligheid en een afkeer
van commercie typeerden zijn aanpak en
filosofie, legde zijn opvolger Jeroen
Bosch uit. Zo werden de stekken die
Daniël te koop aanbood duurder naarmate je er meer tegelijk kocht; een effectieve manier om kleinschaligheid te bevorderen.

bod –de doelstelling van de VOC- op
korte termijn politiek onhaalbaar is.
Daarom formuleert de VOC in de zomer
een voorstel dat direct oplossingen biedt
voor de huidige situatie. Kernwoorden:
normalisering, werkbare regels en erkenning van de sociale functie van de coffeeshop. De conclusies van de commissie Van der Donk sluiten hier in een aantal gevallen al goed bij aan. In het VOCvoorstel worden die positieve aanknopingspunten benoemd, gevolgd door
beredeneerde kritiek en alternatieve
oplossingen en denkrichtingen, ondersteund door alle partijen in cannabisland:
de ondernemers en de consumenten, de
kwekers, de wetenschap en de activisten.
Hierin ligt de unieke kracht van de VOC
als koepelorganisatie die deskundigheid
bundelt en vanuit de praktijk reële oplossingen biedt. Internationaal komt de oorlog tegen cannabis vrijwel dagelijks verder onder vuur te liggen. Dat Nederland
juist in deze tijd zwicht onder het meest
christelijke kabinet in decennia zullen we
maar de ironie van de geschiedenis noemen. Voor de VOC staat vast dat de
Hirsch Ballins en Klinks van deze wereld
uiteindelijk aan het kortste eind zullen
trekken; cannabis is niet het probleem,
maar
de
cannabiswetten.
Bart
Vollenberg, eigenaar van Koffie &
Dromen in Almere, vertelde heet van de
naald over de poging van het Openbaar
Ministerie om zijn winst vanaf 2001 terug

te vorderen omdat dit geld illegaal verdiend zou zijn. Mocht advocaat Gerard
Spong er niet in slagen deze zaak te winnen, dan staat de deur open voor vervolging van alle 700 coffeeshops in
Nederland. Zoals eerder bij de Pink in
Eindhoven opent justitie de aanval op
een in alle opzichten voorbeeldige ondernemer, die altijd in goed overleg met de
autoriteiten heeft geopereerd.
De overheid moet zich realiseren dat coffeeshophouders niet hun vijanden, maar
hun bondgenoten zijn. De vijanden zijn
de straatdealers en scooterjongens die
hun marktaandeel zien groeien met iedere nieuwe repressieve maatregel. De

VOC doet er alles aan om dit tegengeluid te laten horen: in Den Haag, in de
media en met manifestaties als het
Cannabis Tribunaal en Cannabis
Bevrijdingsdag. Beide evenementen zullen ook in 2010 plaatsvinden, waarschijnlijk in dezelfde week. Op dit
moment wordt al gewerkt aan het
binnenhalen van grote namen om beide
manifestaties zo aantrekkelijk mogelijk te
maken voor publiek en pers.
Deze maand gaat de vernieuwde website de lucht in, zodat de VOC voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is.
Zet hem alvast in je favorieten:
www.vocnederland.org

Freek Polak bracht het telefoonboekdikke rapport van de commissie Van der
Donk mee, de officiële evaluatie van ruim
dertig jaar gedoogbeleid. De reactie van
de VOC op dit omvangrijke onderzoek
was het belangrijkste agendapunt. De
consumentenbond voor blowers VVCC
keerde zich principieel tegen elke vorm
van persoonsregistratie in de coffeeshop. Voor alle VOC’ers staat vast dat
cannabis niet thuishoort in het strafrecht.
Tegelijkertijd realiseert iedereen zich dat
volledige opheffing van het cannabisver-
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