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En nu op naar
de verkiezingen!
Foto’s: Derrick Bergman/Gonzo Media

VOC-voorzitter Henk Poncin rookt een vredespijp…

Als je dit leest is de vierde Cannabis Bevrijdingsdag al
voorbij. Het VOC zet nu volop koers richting de Tweede
Kamer verkiezingen. Op 3 september organiseren we het
vierde Cannabis Tribunaal, negen dagen daarna moeten we
als cannabis- en vrijheidsliefhebbers massaal gaan stemmen.

plank liggen”, omdat politie en justitie het
te druk hebben met cannabisplantjes.

De voorbereidingen voor de verkiezings-

cannabiscultuur in brede zin. Dus ook

campagne zijn al een tijdje bezig. In dit

voor de tevreden thuiskweker, voor de

‘wietpas-jaar’ is er meer dan ooit sprake

growshops, de headshops en de smart-

Denkbeeldige
‘cannabiscoalitie’

van samenwerking tussen alle organi-

shops en de mensen die maar af en toe

Wie naar de kalender kijkt, ziet dat de

saties en mensen die een einde willen

een jointje roken. Feitelijk is elke Neder-

strijd tegen de wietpas een race tegen de

aan het domme cannabisbeleid van het

lander het slachtoffer van het failliete

klok wordt. Op 12 september zijn de ver-

gevallen kabinet. Steeds meer mensen

verbodsbeleid rond cannabis. Honderd-

kiezingen, daarna begint het waarschijn-

beseffen dat 2012 écht het jaar van de

duizenden strafdossiers – verkrachtin-

lijk moeizame en langdurige formatiepro-

waarheid is voor de coffeeshops en onze

gen, woningovervallen – blijven “op de

ces. Een nieuwe regering in december is
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Dimitri Breeuwer (WeSmoke) hult zich in rookwolken, Poncin kijkt lachend toe.

VOTE2SMOKE

Agenda:

Het VOC zet de komende maanden, sa-

12 juli:
Beleg van Woudrichem, Fort Altena.
Overleg VOC en geestverwante organisaties n.a.v. Tweede Kamerverkiezingen.

men met geestverwante organisaties als

3 september:
Vierde editie Cannabis Tribunaal. Locatie
t.b.a.

en vrijheidslievend Nederland naar de

12 september:
Tweede Kamerverkiezingen.

je daar binnenkort niet meer van hoort,

de Stichting Drugsbeleid, het Cannabis
College, WeSmoke, Legalize! en stichting
OPEN alles op alles om blowend, growend
stembus te krijgen. Naam van deze multimediale campagne: VOTE2SMOKE. Als
hebben we iets fout gedaan… Check in elk
geval de website:

een optimistische prognose. En vanaf 1

www.vote2smoke.nl.

januari 2013 worden de B (Besloten club)
en I (Ingezetenen) criteria in heel Neder-

Ook de vierde editie van het Cannabis

land gehandhaafd. De nieuwe regering

Tribunaal staat in het teken van de ver-

moet dus haast maken met het verande-

kiezingen. De ervaring leert dat landelijke

ren van de Aanwijzing Opiumwet, anders

politici in campagnetijd wél tijd vrij wil-

loopt alles gewoon zoals Opstelten ge-

len maken om hun standpunt over canna-

pland heeft. Daarom is het zo belangrijk

bis te promoten. Noteer de datum vast:

dat de vijf cannabisvriendelijke partijen

maandag 3 september. De locatie staat

zoveel mogelijk stemmen krijgen op 12

nog niet vast, maar als altijd is het Can-

september. Nieuwkomers als SOPN en

nabis Tribunaal live via internet te volgen,

de Piratenpartij niet meegeteld zijn dat:

onder meer via

SP, PvdA, D66, GroenLinks en de Partij

www.cannabistribunaal.nl.

Wat is het VOC?
Het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod is een onafhankelijke,
niet-commerciële koepelorganisatie van
alle individuen en organisaties in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op
cannabis. Sinds 2008 strijden we voor
rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid
en tegen betutteling, symboolpolitiek en
repressie.
Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/#!/vocnederland

voor de Dieren. In de peilingen heeft deze
denkbeeldige

het

Wil je meehelpen met de strijd voor ratio-

moment van schrijven 76 zetels. Precies

‘cannabiscoalitie’

neel cannabisbeleid en vrijheid. Of ben je

genoeg dus. Bij de vorige verkiezingen,

gewoon benieuwd naar de mensen van en

in juni 2010, was het verschil tussen VVD

achter het VOC: onze maandelijkse ver-

en PvDA niet meer dan 79.349 stemmen.

gaderingen zijn openbaar. In de agenda

Met andere woorden: als 80.000 blowers

op de VOC website vind je plaats, datum

extra op de PvdA hadden gestemd, dan

en tijd van de eerstkomende bijeenkomst.

was deze partij de grootste geworden en

Aanmelden kan met een mailtje naar

had het gedoogkabinet Rutte nooit be-

info@voc-nederland.org.

staan. En de wietpas ook niet.

op

Doede de Jong legt uit. Op de achtergrond
Abraham en Joep.
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