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De VOC was in de afgelopen weken regelmatig op
het Haagse Binnenhof te
vinden voor gesprekken
met de drugswoordvoerders van de grote politieke partijen. Voor de High
Times Cup werd een ansichtkaart ontwikkeld die
bezoekers aan Balkenende kunnen sturen.
De Haagse lobby vond plaats aan de
vooravond van het ‘hoofdlijnendebat
drugsbeleid’ in de Tweede Kamer, gepland op 17 november, maar inmiddels
-traditiegetrouw- uitgesteld. Voor de
eerste gespreksronde, met SP, PVV en
D66, bestond het ‘VOC-dreamteam’ uit
Freek Polak, Hans van Duijn, Darpan van
Kuik en Myranda Bruin (Vereniging Rotterdamse Coffeeshop Ondernemers).
De SP was vertegenwoordigd door
drugswoordvoerster Krista van Velzen
en een fractiemedewerker. Haar PVVcollega Raymond de Roon liet zich op
het laatste moment vervangen door twee
fractiemedewerksters. De ideeën van de
PVV staan het verst af van die van de
VOC: Wilders’ partij wil een einde aan
het gedoogbeleid, sluiting van alle coffeeshops, krachtige aanpak van thuisteelt en verplichte minimumstraffen voor
‘softdrugscriminaliteit’. Toch verliep het
gesprek goed, meldt Darpan van Kuik:
‘Alleen jammer dat Van Roon het gesprek vijf minuten voor aanvang afzegde.
We moesten het doen met twee jonge
meiden die eigenlijk bijna niets van het
onderwerp wisten, maar wel gretig waren naar informatie, veel vragen stelden
en vlijtig schreven.’
D66 bleek eens temeer de belangrijkste
Haagse bondgenoot van de VOC, met
dank aan het langdurige ‘voorwerk’ van
Freek Polak. Omdat Boris van der Ham
verhinderd was, sprak de VOC met D66fractiemedewerker Joost Sneller. Een
gewijzigde delegatie bezocht op 11 en
12 november regeringsfracties PvdA en
CDA. Freek Polak verbleef in de VS voor
de International Drug Policy Reform Con-

Haagse lobby
draait op
volle toeren
ference. Hans van Duijn was verhinderd
tijdens het PvdA-gesprek en achtte een
gesprek met Cisca Joldersma -na hun
debat bij het Cannabis Tribunaal- ‘nutteloos’: ‘In het standpunt van JoldersmaCDA zit nul beweging. Het gaat voor hen
nu juist zo lekker: minder coffeeshops en
als het kan op termijn gewoon alles verbieden.’ Omdat niet geschoten altijd mis
is, ging de VOC toch bij Joldersma langs,
met Darpan, Jackie Woerlee en uw logboek-schrijver. Het werd een verrassend
constructieve en open ontmoeting. Joldersma was vooral geïnteresseerd in de
problemen rond medicinale cannabis:
hoge prijzen, te weinig soorten en geen
vergoeding door verzekeraars. En eerlijk
is eerlijk: Cisca maakte meer aantekeningen dan Lea Bouwmeester (PvdA).
Bij het gesprek met Bouwmeester schoven ook Tom Selevsek van consumentenbond VVCC aan en Ivy Campagne
van coffeeshop Het Binnenhof uit Zwolle.
Ivy vertelde gepassioneerd over de prak-

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing
van het Cannabisverbod is dé
koepel van alle organisaties en
individuen die gekant zijn tegen
het verbod op cannabis. Een
sterke lobby naar politici, media
en het grote publiek is essentieel
om de negatieve beeldvorming
rond cannabis en coffeeshops
om te buigen. Meer informatie:
www.voc-nederland.org

tische problemen waarmee shophouders
worstelen, zoals de boycot van banken
en geldtransporteurs. Bouwmeester
toonde zich vooral een pragmatisch politica. Over verlaging van de leeftijdsgrens
voor shops van 18 naar 16, bepleit door
CDA-burgemeester Jacobs van Helmond, zei ze: “Als ik dat voorstel, ben ik
meteen mijn machtspositie kwijt. Daar is

totaal geen draagvlak voor in de Kamer.”
En de PvdA is dan wel voor ‘regulering
van de hele keten’, ook dat is deze kabinetsperiode ‘absoluut niet haalbaar’.
Naast het Haagse lobbywerk voerde de
VOC actie tijdens de High Times Cup.
Met een presentatie van Joep Oomen en
Jackie Woerlee, de nieuwe VOC-stickers
en 1250 voorgeadresseerde ‘Greetings
to the Netherlands’-kaarten aan Balkenende. De boodschap aan JP:
Dear Prime Minister Balkenende,
I just completed a very pleasant stay in
your country. I particularly enjoyed the
tolerant policy on cannabis. Thanks to
this policy and the coffeeshops, cannabis consumption can take place in a
safe environment, without causing harm
or public nuisance to anybody. I encourage your government not to give in to
pressure from the international community to end this unique and world famous
policy. That would be a huge mistake.

All smiles; de VOC op de koffie bij het CDA. V.l.n.r.: Derrick, Jackie, Cisca Joldersma en Darpan

15

