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De vergaderfrequentie is opgevoerd: de VOC vaart volle kracht
richting hét cannabisevenement
van 2010: Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam.
Het was volle bak in het Cannabis College op 2 maart in Amsterdam: er waren
maar net genoeg stoelen voor alle VOCers en gasten. Er is dan ook een hoop te
doen: het Cannabis Tribunaal op 3 mei
en vijf dagen later de grote klapper in het
Westerpark: de tweede editie van Cannabis Bevrijdingsdag. Dit jaar pakken we uit
met een nieuwe, grote locatie en een fors
uitgebreid programma. Meer live bands,

verrassende sprekers, een hennepmarkt
met twintig kramen, een Cannabis Filmfestival in het Ketelhuis en vrolijke attracties verspreid over het terrein. En dat allemaal gratis voor niks. De eerste 40.000
flyers en posters zijn gedrukt, de line-up
krijgt vorm. Definitieve toezeggingen zijn
er onder meer van nederhoppers Surya &
Pharao, verantwoordelijk voor de geweldige rap ‘Blijf van me stad af’: ‘Ik vind ook
niet dat alles moet mogen, maar zeg niet
dat verbieden helpt, want dat is gelogen.’
Ook het prettig gestoorde collectief Neuzige Tony & De Roffe Ponyclub komt naar
het Westerpark. Reggaeband Low Budgetarians is opnieuw van de partij: vorig
jaar zorgden zij voor het muzikale hoog-

tepunt toen ze met Joost Belinfante een
nieuwe versie van Nederwiet speelden.
De rest van de line-up staat nog niet vast:
kijk op de VOC-site of op www.cannabisbevrijdingsdag.org voor nieuwe namen.
Vanuit verschillende coffeeshops zal gratis busvervoer worden geregeld op 8 mei.
De bedoeling is dat we een zo massaal en
positief mogelijk tegengeluid laten horen:
een viering van onze cannabiscultuur in al
haar verscheidenheid. Kom dus naar Amsterdam en feest mee voor een fatsoenlijk
cannabisbeleid en tegen betutteling en
repressie!
Op maandag 3 mei vindt in het Haagse
café Dudok het tweede Cannabis Tribunaal plaats. Wil je erbij zijn, dan moet je

Wat is de VOC? De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is
een landelijk samenwerkingsverband van organisaties en personen die op willen
komen voor een einde aan het cannabisverbod. De VOC voert een permanente
lobby tegen de afbraak van het cannabisbeleid en organiseert het Cannabis Tribunaal (3 mei, Den Haag) en de publieksmanifestatie Cannabis Bevrijdingsdag (8
mei, Amsterdam). Meer weten? www.voc-nederland.org

De VOC vergadert in het Cannabis College in Amsterdam.

vlug zijn: er zijn slechts zestig plaatsen
beschikbaar. Reserveren kan tot 15 april,
met een mail aan info@voc-nederland.org.
Vergeet niet je naam en telefoonnummer
te vermelden. Het Tribunaal bestaat uit
twee zittingen met politici, wetenschappers en politiemensen en een slotdebat
waarvoor alle drugswoordvoerders in de
Tweede Kamer zijn uitgenodigd. Voormalig CDA-premier Dries van Agt spreekt het
slotwoord. Op basis van de uitkomsten
van het slotdebat maakt de VOC stemadviesposters voor de verkiezingen op 9
juni. Zeker de progressieve politici zullen
kleur moeten bekennen: willen zij in een
kabinet zitten dat niets verandert aan het
kromme cannabisbeleid of niet?
Nog meer actie: op de VOC-mailinglist
ontstond vorige maand het idee voor een
landelijke coffeeshopstaking op 9 juni.
Belangrijkste doelstelling: zoveel mogelijk
blowers naar de stembus krijgen om cannabisvriendelijk te stemmen. Daarnaast
geeft een staking een duidelijk signaal
aan de media en de politiek: het moet uit
zijn met repressie en symboolpolitiek, het
is tijd voor fatsoenlijk beleid. Meer informatie vind je op www.coffeeshopstaking.
nl Initiatiefnemer Nol van Schaik zet alles
op alles om zoveel mogelijk collega’s mee
te krijgen. Een hele klus: uit Amsterdam
en Maastricht klonken direct sceptische
geluiden. De VOC ondersteunt de actie
wél. Als er ooit een goed moment was
voor collectieve actie dan is het nu, zeker
met Job Cohen als kandidaat-premier. Als
burgemeester van Amsterdam sprak Cohen duidelijke taal over cannabis. Neem
deze passage uit een interview met NRC
Handelsblad van 21 november 2008:
“Er is namelijk al jaren sprake van een
wonderlijke spagaat. Aan de ene kant
worden softdrugs zo veel mogelijk aan
banden gelegd, aan de andere kant is
de verkoop van alcohol geheel vrij. Terwijl alcohol zeer verslavend is, kun je in
de buurt van scholen gewoon drank kopen. Al die mensen die nu praten over de
hoge THC-waarden in cannabis, moeten
kijken hoeveel alcohol er in Breezers, te
koop bij Albert Heijn, zit. Ik bepleit geen
harde aanpak van alcohol, ik bepleit
een gelijke behandeling van softdrugs
en alcohol.”
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