Logboek VOC

Cannabis Bevrijdingsdag blijft in Flevopark
VOC enige standhouder bij 27e High Times Cannabis Cup
De kogel is door de kerk: Cannabis Bevrijdingsdag, het jaarlijkse gratis festival van het VOC, blijft in het fraaie Flevopark in Amsterdam. Datum van de zevende editie: zondag 14
juni 2015.

Agenda

Het VOC was in november de hele week
aanwezig tijdens de High Times Cannabis

Hoe meer je uitlegt, hoe minder ze er van
snappen. Dat krijg je met beleid dat niet op

Cup in Amsterdam. Het aflasten van de
expo, waar het VOC ook een stand zou

ratio maar op emotie is gebaseerd; daar
is weinig tot geen logica in te ontdekken.

15 januari
San Canuto cannabis festivals

hebben, was een flinke domper, maar de
Cup blijft een geweldig evenement om ondernemers, activisten en aficionados uit de
hele wereld te ontmoeten. Bovendien lukte
het om tijdens de laatste avond, de traditionele ceremonies night, een VOC proteststand op te bouwen in De Melkweg. VOC
woordvoerder Derrick Bergman en Doede
de Jong gaven een aantal interviews, onder
andere aan de Canadese tv-zender CBC,
High Times zelf en Newsweek.

Waarom jaagt de gemeente Amsterdam
een evenement weg dat al 27 jaar zonder
problemen wordt georganiseerd en duizenden Amerikaanse en Europese bezoekers trekt, doorgaans met een fors budget
om te spenderen aan hotels, restaurants,
souvenirs en natuurlijk coffeeshops? Gelukkig lijkt het erop dat de mensen van
High Times zich niet weg laten jagen: ze
houden teveel van Amsterdam en de cannabiscultuur hier.

bij veel Spaanse Cannabis
Social Clubs. VOC bestaat
precies 6 jaar.

Onbegrijpelijk

Verrassingen

Voor buitenlandse journalisten - en zeker
voor Amerikanen - blijft het onbegrijpelijk
dat Nederland juist nu kiest voor repressie
en zero tolerance. En ze staan met hun
oren te klapperen als ze horen hoeveel
er in de afgelopen tien jaar is veranderd.

Dankzij banners, talloze gesprekken, een
speciale flyer en de proteststand in De
Melkweg weten de meeste deelnemers
van de High Times Cup wat het VOC is en
dat ze in juni terug kunnen komen naar
Amsterdam voor Cannabis Liberation Day.
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20-23 maart
Spannabis, Fira de Cornellá,
Barcelona. Elfde editie.
14 juni
Zevende editie van Cannabis
Bevrijdingsdag, Flevopark,
Amsterdam. 14-22 uur.
Toegang gratis.

We pakken dit jaar uit met een ijzersterke
line up, een grotere hennepmarkt met nog
meer bedrijven en organisaties uit het bui-

tenland, theater op het veld en natuurlijk
de gratis filmtent, de gevarieerde catering,
de VIP Lounge en amusement voor de
jongste bezoekers. Daarnaast hebben we
een aantal verrassingen in petto. Locatie
van de zevende Cannabis Bevrijdingsdag
is opnieuw het wonderschone Flevopark,
waar we in 2014 naar toe zijn verhuisd.
Het Westerpark, waar we tussen 2010 en
2013 zaten, leek even een optie, maar een
datum in juni bleek helaas onbespreekbaar.
Gelukkig is iedereen het erover eens dat de
sfeer en omgeving in het Flevopark die van
het Westerpark overtrof. Uiteraard is Cannabis Bevrijdingsdag weer gratis; noteer
zondag 14 juni alvast in je agenda en nodig
je vrienden uit.

Tree of Life

Geschoffeerd

Dankzij de Tree of Life in Amsterdam begint het Cannabis Social Club model vaste
grond onder de voeten te krijgen in Nederland. In Eindhoven is inmiddels ook een
CSC opgericht: De Lichtstad. Daarnaast
krijgt het VOC signalen, uit onder meer
Groningen en Heerlen, van mensen die
ook graag een club willen starten. De re-

De grote vraag is of de lokale autoriteiten in
steden als Amsterdam en Eindhoven daar
zin in hebben. Keer op keer zijn de burgemeesters én de gemeenteraden van deze
coffeeshopsteden door minister Opstelten
geschoffeerd en met een kluitje in het riet
gestuurd, als zij hem smeekten om zelfs
maar minimale ruimte voor een experiment
met regulering van cannabis. Zo maak je
geen vrienden. Het zou maar zo kunnen dat
de lokale autoriteiten het eens zijn met de
uitspraak die Ruud van Wieren, secretaris
van de Tree of Life in de Persdienst reportage doet: 'We kunnen wachten totdat er
wetgeving komt die regulering van de teelt
legaliseert, óf je kunt kijken wat binnen het
gedoogbeleid mogelijk is.'

Campagne
Het VOC heeft in de afgelopen weken een
aantal nieuwe mensen mogen verwelkomen,
die zich in willen zetten voor het behoud van
onze cannabiscultuur en tegen het zinloze
cannabisverbod. Dat is goed nieuws, zeker
ook voor de Cannabis? Aangenaam! campagne, die op stoom begint te komen. Nu
ook te vinden op Facebook en Twitter (@
CannAangenaam). Op de website www.cannabisaangenaam.nl zijn de eerste video testimonials van bekende en onbekende Nederlanders inmiddels te bekijken. Je vindt hier
ook informatie over hoe je mee kunt helpen
en/of mee kunt doen aan de campagne.

Wat is het VOC?
gionale kranten die bij de Persdienst zijn
aangesloten berichtten eind november uitgebreid over de Tree of Life. Het Openbaar
Ministerie wilde niet inhoudelijk reageren
op vragen van de journaliste. Een niet bij
name genoemde woordvoerster van het
ministerie van veiligheid en justitie verklaart in de reportage wel dat 'een cannabis social club in Nederland niet mag';
'de lokale autoriteiten zouden daartegen
moeten optreden'.

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, opgericht na het
eerste Cannabis Tribunaal in december
2008. Het VOC strijdt voor fatsoenlijk
cannabisbeleid inclusief het recht op eigen teelt en tegen betutteling en repressie. Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/@vocnederland
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