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Ik ruik het al,
nee hoor!
Logboek VOC • oktober 2009
Door: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Een
VOC-delegatie
deelde op 11 september dvd's van het
Cannabis Tribunaal uit
aan de leden van het
kabinet, dat die ochtend het drugsbeleid
besprak. Na een half
uurtje werd de VOC
door de politie verwijderd, maar toen hadden onder meer Ab
Klink en Guusje ter
Horst al een dvd in
ontvangst genomen.
'Green ambassador' en VOC-er Darpan
van Kuik kreeg een proces-verbaal, hoewel hij de actie keurig had aangekondigd
bij de politie. De kabinetsleden reageerden positief op de actie; alleen Piet Hein
Donner weigerde een dvd, met de woorden 'oh, ik ruik het al, nee hoor!' De
dvd's waren voorzien van een persbericht waarin de VOC oproept tot een fundamentele discussie over het cannabisverbod. Citaat: ‘De VOC is ervan overtuigd dat het wereldwijde cannabisverbod een historische vergissing is. Dit
verbod heeft geen problemen opgelost,
maar die slechts versterkt of zelfs gecreëerd. Recente ontwikkelingen in onder
andere de VS, Mexico, Argentinië,
Brazilië, Portugal, Spanje en Tsjechië
tonen aan dat Nederland al lang niet
meer alleen staat in haar overtuiging dat
criminalisering van de cannabismarkt een
heilloze weg is.’

Binnenhof
Drie dagen voor deze geslaagde bliksemactie vergaderde de VOC opnieuw
in Den Haag, bij coffeeshop Happy
Smile. Behalve Haagse Sjonnie schoven
nog vier gasten aan, onder wie Ivy, eigenaresse van Het Binnenhof uit Zwolle. Ivy
is landelijk bekend sinds haar gewonnen
rechtszaak tegen de SNS bank, die na
een jarenlange bankrelatie weigerde nog

VOC-er Jackie Woerlee en Ab Klink, minister van Volksgezondheid. Foto: Darpan van Kuik

langer zaken met haar te doen. Het
hoger beroep in deze zaak is van cruciaal
belang voor alle coffeeshops; hier wordt
beslist of banken al dan niet shops
mogen weigeren. Ivy vertelde dat de
financiële experts die haar steunen, Erik
van Dijk en Paul van Ooijen, een eigen
bank willen oprichten, speciaal voor coffeeshops. Zelf vindt zij dit geen goed
idee: ‘Ik wil gewoon mijn zaak winnen,
dan is zo'n bank niet nodig.’ Haagse
Sjonnie -eigenaar van growshop De
Zwarte Ooivaar en part time bekende
Nederlander- liet een brief rondgaan van
de geneesheer-directeur van de Brijder
Stichting. Een officiële verklaring dat hij
'lijdende is aan een onbehandelbare cannabisafhankelijkheid', waarmee hij naar
eigen zeggen voortaan ongestoord kan
roken en kweken. Sjonnie was ook, met
echtgenote Yo, aanwezig bij de bliksemactie op het Binnenhof. Zijn eerste
VOC-vergadering beviel hem goed,
maar hij was verbaasd dat er
'maar' zeven cannabis-ondernemers
aanwezig waren.

Happy Smile
Toch is er onmiskenbaar sprake van een
zwaan-kleef-aan-effect: bij elke vergadering duiken nieuwe gezichten op. Alex
van coffeeshop Happy Smile wil een rally
voor coffeeshophouders gaan organiseren, liefst door een aantal Europese landen. Bij voldoende respons kan zo geld
worden ingezameld voor de VOC.
Volgens Joep Oomen wordt zo'n karavaan met coffeeshophouders bij de
Belgische grens meteen opgepakt
wegens 'aanzetten tot drugsgebruik',
maar dat kon Alex' enthousiasme niet
bederven. Wordt vervolgd dus.
De VOC is druk bezig met de lobby richting Den Haag. Behalve het versturen
van de Cannabis Tribunaal dvd aan alle
Kamerleden en de media, gaat een
'dreamteam' alle drugswoordvoerders
bezoeken in de week voorafgaand aan
het debat over de drugsnota. Deze VOCdelegatie zal bestaan uit Freek Polak,
Hans van Duin en een coffeeshophouder. In dezelfde week staat een 'email-
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bombardement' gepland voor alle
Kamerleden. Wil je hieraan meedoen,
check dan de vernieuwde website
www.voc-nederland.org.

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing
van het Cannabisverbod is
ontstaan na het Cannabis
Tribunaal in Den Haag. Als
koepelorganisatie wil de VOC
een permanent platform zijn
voor alle organisaties en personen die zich inzetten voor
afschaffing van het cannabisverbod. Een sterke lobby naar
politici, media en het grote
publiek is essentieel om de
negatieve beeldvorming rond
cannabis en coffeeshops om
te buigen. Wil je meedoen,
kijk dan op www.voc-nederland.org
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