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De VOC was in de afgelo-
pen weken regelmatig op 
het Haagse Binnenhof te 
vinden voor gesprekken 
met de drugswoordvoer-
ders van de grote politie-
ke partijen. Voor de High 
Times Cup werd een an-
sichtkaart ontwikkeld die 
bezoekers aan Balkenen-
de kunnen sturen. 

Deze maand is het precies een jaar ge-
leden dat de Vereniging voor Opheffi ng 
van het Cannabisverbod werd opgericht. 
In dat jaar organiseerde de VOC-ers klei-
ne en grote acties om een tegengeluid te 
laten horen tegen de ‘war on cannabis’, 
die veel geld kost maar niets positiefs 
oplevert. In 2010 wordt die lijn voortge-
zet met als motto ‘Frappez toujours!’   

De Franse uitdrukking, een van de leefre-
gels van Simon Vinkenoog, betekent zo-
veel als ‘sla steeds opnieuw toe’. Voor de 
VOC betekent dat: voer zoveel mogelijk 
verschillende acties, laat je niet van de 
wijs brengen en schakel zoveel mogelijk 
mensen in. Internet is bij deze strategie 
van essentieel belang gebleken: er is 
een duidelijke communicatielijn, die alle 
partijen verbindt en directe inspraak en 
afstemming mogelijk maakt. Zo konden 
op korte termijn acties worden gepland, 
zoals tijdens de laatste High Times Cup 
in Amsterdam. De ‘Greetings from the 
Netherlands’-kaart, die toeristen aan 
Balkenende konden sturen om het  cof-
feeshopbeleid te ondersteunen, bleek 
een doorslaand succes. Vanuit Amerika 
is al gevraagd of er kaarten bijgedrukt 
kunnen worden. Tijdens de Cup werden 
ook VOC-stickers gepresenteerd en een 
tweetalige ‘Save our Cannabis Culture’-
kaart. 

Naamsbekendheid
De VOC-mailinglijst is ook een goed 
wapen in de informatiestrijd: er zijn re-
gelmatig oproepen om op belangrijke 
fora en mediasites te reageren op on-
zin en stemmingmakerij over cannabis. 
Met de naamsbekendheid van de VOC 
stijgt ook het bezoek aan de website. 

Voc-nederland.org groeit in rap tempo 
uit tot een database waar alle actuele 
ontwikkelingen rond cannabis te volgen 
zijn, met links naar originele documenten, 
opinieartikelen en handige pagina’s als 
‘Snelle feiten’ en ‘Citaten over drugs en 
prohibitie’. Deze maand starten de voor-
bereidingen voor Cannabis Bevrijdings-
dag op 8 mei en de tweede editie van 
het Cannabis Tribunaal in dezelfde week. 
Vrijwilligers om hierbij mee te helpen 
zijn als altijd welkom: sluit je aan via de 
website. Coffeeshop The Act uit Rotter-
dam is bezig een rally te organiseren om 
beide evenementen te ondersteunen en 
bij te dragen aan een positievere beeld-
vorming rond cannabis en coffeeshops. 
Werktitel: HempParade 2010. 

December stond in het teken van het 
drugsdebat in de Tweede Kamer, dat 
zo’n beetje elke week opnieuw werd uit-

gesteld. Op het moment van schrijven 
is nog steeds niet duidelijk wanneer het 
debat eindelijk plaats zal vinden. Als het 
zover is, zal de VOC de Kamerleden trak-
teren op een ‘e-mailbombardement’: een 

open brief over het cannabisbeleid. De 
laatste alinea:     

‘Een oorlog tegen de plant cannabis is 
een even utopisch als gevaarlijk idee. Ik 
vraag u dan ook met klem een dam op te 
werpen tegen verdere criminalisering. De 
huidige problemen rond cannabis zijn al-
leen door verdere decriminalisering ade-
quaat aan te pakken: evenmin als alcohol 
of tabak hoort cannabis in de strafwet 
thuis. De vraag die u voor u zelf moet be-
antwoorden is deze: laten we cannabis 
aan criminelen over of gaan we eindelijk 
fatsoenlijk reguleren, net als bij tabak en 
alcohol, middelen met aanzienlijk grotere 
gezondheidsrisico’s? 

Ik ben trots op ons rationele drugsbeleid; 
dat zouden u en uw collega’s ook mogen 
zijn!’

Frappez
toujours!
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Wat is de VOC? 

De Vereniging voor Opheffi ng 
van het Cannabisverbod is een 
landelijk samenwerkingsverband 
van organisaties en personen die 
op willen komen voor een einde 
aan het cannabisverbod in Ne-
derland. Alleen met verdere de-
criminalisering kunnen bestaan-
de problemen effectief worden 
bestreden. De VOC ontstond na 
het eerste Cannabis Tribunaal in 
Den Haag, in december 2008. 
Sluit je aan! voc-nederland.org

 Screenshot van de VOC website, www.voc-nederland.org Sluit je hier aan bij het VOC! 
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