Logboek VOC

Vijf jaar VOC
Samen staan we sterker
Op 15 januari bestaat het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod precies vijf jaar. Veel tijd om bij ons eerste
lustrum stil te staan is er niet, want 2014 gaat een druk
jaar worden...

bis zullen zoveel mogelijk worden verspreid.
Onder andere organiseert de VOC een perspresentatie voor de DVD die van het Cannabis Tribunaal is gemaakt.

Het verhaal van het VOC begint in december
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Vanaf de maand april zal de VOC zich regelmatig gaan mengen in de discussie over
de toekomst van het gedoogbeleid, die naar
aanleiding van de evaluatie van dit beleid
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VOC is de conclusie van het Cannabis Tribu-
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moet zo snel mogelijk worden opgeheven'.

en één van de drijvende krachten achter het

Tot de VOC'ers van het eerste uur horen

3. Belangenbehartiging
De VOC wil alle organisaties en/of bonden
die zich inzetten voor de emancipatie van
cannabis in Nederland samenbrengen en
een gezamenlijke strategie bepalen om dit
doel te verwezenlijken.
4. Cannabis Bevrijdingsdag
Op zaterdag 9 mei 2009 organiseert de
VOC een publieke manifestatie in Amsterdam in het kader van de Wereldwijde Cannabis

Bevrijdingsdag

(Global

Marijuana

March).

Veel gebeurd
Doug Fine in het Cannabis College

Cannabis Tribunaal, organiseert een evaluatiebijeenkomst, op 15 januari 2009. Plaats
van handeling: de ruimte boven het toenmalige Sensi café op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam.

Nieuwe
organisatie
Op deze plek besluiten de aanwezigen tot
oprichting van een nieuwe organisatie: de

56

Henk Poncin, oprichter van het Cannabis
College, Joep Oomen, Freek Polak, Derrick
Bergman, Darpan van Kuik, Jackie Woerlee
en Shiva Spaarenberg. In het verslag van
de oprichtingsvergadering worden vier concrete actiepunten genoemd, die nog steeds
leidend zijn:
1. Informatie
De conclusies van het Cannabis Tribunaal
en andere (eerlijke) informatie over canna-

Sinds deze eerste vergadering is er veel gebeurd. Het VOC organiseerde drie keer een
Cannabis Tribunaal, vijf keer Cannabis Bevrijdingsdag en verspreidt dagelijks informatie
via de VOC-website, Twitter en - in mindere
mate - Facebook. Er verschenen vijf publicaties, waaronder een model voor regulering
van cannabis in Nederland, 'Van gedogen tot
handhaven' (2011) en een brochure over
THC en andere werkzame stoffen in cannabis (2013). Tijdens de eerste jaren waren
we officieel een vereniging in oprichting, op
20 april 2012 gingen we naar de notaris
en werd de VOC het VOC: stichting Verbond

Drie generaties VOC-activisten. Rechts voorzitter Henk Poncin

voor Opheffing van het Cannabisverbod.
Sinds 2011 is er een lobbywerkgroep actief, met als geheime wapen een gepensioneerde lobbyist en journalist, met bijna vijftig
jaar ervaring.

Wijdvertakt
netwerk
Rondom de harde kern van VOC'ers is een
wijdvertakt netwerk gegroeid van sympathisanten, vrijwilligers en meedenkers. Zij maken de acties, evenementen en campagnes
van het VOC mogelijk. Dat bleek opnieuw
tijdens de Europese tournee van Doug Fine,
die het VOC in november samen met de

het Cannabis College in Amsterdam. Fine's
optimistische analyse en aanstekelijke enthousiasme zijn een aangenaam tegengif
tegen het cynisme en pessimisme in Nederland. In Colorado en Washington State
is bewezen hoe succesvol cannabisactivisme kan zijn: in beide staten is cannabis nu
legaal. Natuurlijk, op de wijze van regulering is best wat aan te merken, maar dat
maakt de doorbraak er niet minder om.
Hetzelfde geldt voor Uruguay.

bekende Nederlanders “uit de kast komen”
wat cannabis betreft, een campagne rond
de gemeenteraadsverkiezingen in maart en
met de zesde Cannabis Bevrijdingsdag, op
15 juni in Amsterdam. De VOC lobbywerkgroep zit bovenop de Haagse en lokale ontwikkelingen en blijft politici en journalisten
voorzien van objectieve informatie over cannabis en coffeeshops. Wil je meehelpen, ga
dan naar de website (www.voc-nederland.
org) en volg het VOC op Twitter (@vocnederland). Of nog beter: kom naar onze
maandelijkse vergaderingen, die in verschil-

Doorbraak

lende steden plaatsvinden. Datum, tijd en

Het VOC gaat in 2014 alles op alles zetten

locatie van de volgende bijeenkomst zijn

om in Nederland een doorbraak te bespoe-

terug te vinden in de agenda op de site.

digen. Met de nieuwe campagne waarin

Samen staan we sterker!

Wat we nu meemaken zijn de laatste stuiptrekkingen van de verliezers: 'The drug warriors are
mining the harbor as they retreat'.
Belgische Mambo Social Club organiseerde.
Fine, schrijver van het onvolprezen 'Too High
To Fail: Cannabis and the New Green Economic Revolution', bracht zijn boodschap
van drugsvrede en duurzame cannabisteelt
tijdens negen evenementen in vijf Europese
landen. Op YouTube zijn veel van zijn optredens terug te vinden: van harte aanbevolen.

Optimisme
Voor Doug Fine is het een uitgemaakte
zaak: de oorlog tegen cannabis is voorbij. Wat we nu meemaken zijn de laatste
stuiptrekkingen van de verliezers: 'The
drug warriors are mining the harbor as
they retreat', zoals hij het verwoordde in
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