
bladen zijn eenvoudig om te toveren 
tot kroon, masker of protest-bordje, 
zoals de beelden van demonstra-
ties in Uruguay en Italië laten zien. 
In Uruguay is cannabis inmiddels 
legaal, net als in acht Amerikaanse 
staten, inclusief Californië, de zesde 
economie ter wereld. Legalisering 
is onvermijdelijk maar het moet 
wel inclusief gebeuren, met ruimte 
voor diversiteit en thuisteelt voor 
persoonlijk gebruik. De legalisering 
en herwaardering van cannabis is 
een wereldwijde beweging, die over 
meer dan alleen coffeeshops gaat.

Doorbraak?
Het heeft er alle schijn van dat 2017 
het jaar van de doorbraak in het Ne-
derlandse cannabisbeleid wordt. 
De verkiezingen van 15 maart zijn 
daarbij cruciaal, dus we gaan er 
alles aan doen om zoveel mogelijk 
mensen cannabisvriendelijk te laten 

Agenda

Maandelijkse openbare 
VOC vergadering
Zie www.voc-nederland.org/agenda

28 februari
Discussieavond cannabisbeleid, 
georganiseerd door studentenver-
eniging Machiavelli, Universiteit 
van Amsterdam. Met o.a. VOC 
voorzitter Derrick Bergman. Voer-
taal: Engels. Vanaf 20.00 uur.

10-13 maart
Spannabis, veertiende editie van 
Europa’s grootste cannabis en 
hennep beurs, Barcelona.

De stichting Verbond voor Opheffing van het Can-
nabisverbod is het nieuwe jaar begonnen met de 
verspreiding van tienduizend grote wietbladen met 
de tekst NEDERLAND 2017. Vorm en formaat 
zijn identiek aan de bladen die eerder in Uruguay 
en Italië zijn gebruikt door cannabisactivisten. 

De eerste wietbladen zijn rond de 
jaarwisseling verstuurd aan zo'n 
tachtig groene ondernemers. Ook 
vijftig van de belangrijkste Neder-
landse media kregen een grote en-
velop met drie wietbladen en een 
persbericht in de bus. De wietbla-
den zijn gratis op te halen bij het 
Cannabis College in Amsterdam en 
bij diverse coffeeshops. Je kunt ze 
ook bestellen: mail naar info@voc-
nederland.org. Op de voorkant van 
het blad staat in grote letters NE-
DERLAND 2017, achterop staan de 

Logboek VOC, januari – februari 2017  

logo's, websites en Twitter accounts 
van het VOC, Cannabis Bevrijdings-
dag, Reguleren.com en de Canna-
bis-Kieswijzer van de Stichting Maat-
schappij en Cannabis. Op Reguleren.
com, een initiatief van het VOC, De 
Correspondent en de stichting Le-
galize!, kun je in een paar minuten 
uitvinden welk reguleringsmodel het 
beste bij je past. De Cannabis-Kies-
wijzer geeft een actueel overzicht 
van de standpunten van alle politieke 
partijen over cannabis, coffeeshops, 
regulering en legalisering. De wiet-

Wordt 2017 het jaar 
van de doorbraak? 
VOC trapt nieuwe jaar af met verspreiding 10.000 wietbladen 
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stemmen. De partijen die zich nu 
nog tegen regulering van cannabis 
verzetten, zijn op de vingers van 
één hand te tellen: de christelijke 
partijen CDA, ChristenUnie en SGP 
en de PVV van Geert Wilders. Nu 
regulering voor de deur staat, lo-
pen de belangen van consumenten, 
ondernemers, telers en activisten 
grotendeels parallel: we hebben al-
lemaal baat bij een brede, inclusieve 
regulering, met ruimte voor vari-
atie, kwaliteit en recht op thuisteelt 
voor persoonlijk gebruik. Daar blijft 
het VOC zich voor inzetten, elke 
dag opnieuw. We zijn al druk bezig 
met de voorbereidingen voor de 
negende editie van Cannabis Bevrij-
dingsdag, het grootste cannabis- en 
hennepevenement van Nederland. 

Over het VOC

Het Verbond voor Opheffing van 
het Cannabisverbod (VOC) is een 
onafhankelijke, niet-commerciële 
stichting, die sinds 2009 strijdt 
voor fatsoenlijk cannabisbeleid in-
clusief het recht op thuisteelt. Ons 
doel is opheffing van het verbod 
op cannabis. Meer informatie:   
www.voc-nederland.org 
Twitter: @vocnederland

Noteer de datum vast in je agenda: 
zondag 11 juni, in het Flevopark in 
Amsterdam. Meer informatie op  
www.cannabis-bevrijdingsdag.nl.

Campagne
Het VOC gaat in 2017 door met 
de campagne en website www.can-
nabisaangenaam.nl, met nieuwe 
video's van bekende en onbekende 
Nederlanders over hun relatie met 
cannabis. En we blijven actief www.
justiceforjohan.nl steunen, de cam-
pagne om de in Thailand gedetineer-
de coffeeshop pionier Johan van 
Laarhoven naar Nederland te halen 
voor een eerlijk proces. Wil je mee-
helpen of ben je nieuwsgierig naar 
het VOC, kom dan naar onze maan-
delijkse vergadering. Locatie, datum 
en tijd zijn altijd terug te vinden in 
de agenda op de VOC website:  
www.voc-nederland.org/agenda
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