
Meimaand Cannabismaand!

Net als vorig jaar maakt de 
VOC de meimaand tot canna-
bismaand: op 8 mei de derde 
editie van Cannabis Bevrij-
dingsdag in Amsterdam en op 
16 mei het derde Cannabis Tri-
bunaal in Den Haag. 

Tekst en fotografi e: 
Derrick Bergman / G0NZ0 media

De publiciteitscampagne voor Cannabis 
Bevrijdingsdag liet weer eens zien hoe 
bizar de situatie in ons land na 35 jaar 
gedogen is geworden. Coffeeshophou-
ders in Amsterdam zijn zo bang voor ver-
volging wegens ‘affi chering’ dat ze geen 

posters of fl yers met wietblaadjes in hun 
zaak aanwezig durven te hebben. Omdat 
de VOC niet voor één gat te vangen is, 
hebben we voor de hoofdstad een ge-
censureerde versie gemaakt, met zonne-
bloemen in plaats van wietblaadjes. Maar 
eigenaardig blijft het, in de stad die we-
reldwijd bekend is om zijn coffeeshops 
en zijn cannabis...

Blowersfestijn
De derde Cannabis Bevrijdingsdag 
wordt de grootste en spectaculairste 
tot nu toe: meer dan tien muzikale acts, 
een dubbel zo grote hennepmarkt en 
opnieuw een Cannabis Filmfestival, met 
documentaires, reportages en fi lms over 
onze favoriete plant. Niet in het Ketel-

huis, maar in een prachtige Ger-tent 
op het veld, die plaats biedt aan 
120 personen. Alle informatie over 
dit unieke blowersfestijn vind je op 
www.cannabisbevrijdingsdag.org. 
Op 8 mei vieren we in Amsterdam 
onze cannabiscultuur, op 16 mei 
staat de politiek centraal tijdens het 
derde Cannabis Tribunaal in Studio 
Dudok, Den Haag. Vorig jaar riep 
Gerd Leers de VOC op deze plek op 
om het volgende Tribunaal te wijden 
aan concrete modellen om uit de hui-
dige impasse te komen en het can-
nabisbeleid pragmatisch te moderni-
seren. Die handschoen hebben we 
opgenomen.

‘s Ochtends worden vijf verschil-
lende modellen gepresenteerd en 
beoordeeld door een expertpanel en 
rechtsfi losoof Hendrik Kaptein. Het 
hele scala is vertegenwoordigd: van 
extreem repressief tot maximaal vrij. 
Perspectief, de jongerenclub van 
de ChristenUnie, pleit voor een to-
taalverbod. Paul Schenderling, vice-
voorzitter van het CDJA, presenteert 
het ‘Holland Casino-model’ voor cof-
feeshops. Een lid van de Taskforce 
Handhaving Cannabis presenteert 
haar model ‘Van gedogen naar hand-
haven’. Cannabispionier Wernard 
Bruining doet zijn plan voor cannabis 
social clubs uit de doeken, waarbij ook 
aandacht is voor het advies van de Com-
missie van de Donk voor besloten can-
nabisclubs. Commissievoorzitter van de 
Donk kon zelf niet aanwezig zijn, maar is 
uitgebreid geïnterviewd ten behoeve van 
het Cannabis Tribunaal. Tenslotte ver-
dedigt coffeeshophoudster Lisa Lankes 
(Pink, Eindhoven) een model met maxi-
male vrijheid voor de consument en de 
branche.

Stoners unite!
Na de presentaties beoordeelt een ex-
pertpanel, met o.a. Nicole Maalsté en 
Hans van Duijn, de modellen kritisch. 
Ook het publiek kan reageren en vragen 
stellen over de gepresenteerde model-
len. Vanuit de zaal of digitaal: de hele dag 
is live te volgen via internet. Het Canna-
bis Tribunaal eindigt traditiegetrouw met 
een slotdebat met Tweede Kamerleden, 
geleid door oud-Kamervoorzitter Frans 
Weisglas. Er zijn nog paar plaatsen be-

schikbaar, wil je erbij zijn, reserveer dan 
zo snel mogelijk kosteloos een plaats via 
een mail naar info@voc-nederland.org. 
Actuele informatie over het derde Can-
nabis Tribunaal vind je op www.canna-
bistribunaal.nl. Daar is ook de livestream 
te volgen op 16 mei. Discussieer mee en 
vergeet op 8 mei niet naar het Wester-
park te komen. Stoners unite!

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffi ng van 
het Cannabisverbod is dé koepel van 
personen en organisaties  die af wil-
len van het verbod op cannabis. De 
VOC strijdt voor rechtvaardig en ra-
tioneel beleid en tegen betutteling, 
symboolpolitiek en repressie. Elk jaar 
organiseert de VOC het Cannabis 
Tribunaal en Cannabis Bevrijdings-
dag. Hulp is welkom: kijk op www.
voc-nederland.org/steun-voc

Agenda
8 mei Cannabis Bevrijdingsdag 2011 
 Westerpark, Amsterdam 
 14.00 - 22.00 uur (toegang gratis)
16 mei Cannabis Tribunaal 2011, Dudok 
 Hofweg 1, Den Haag 
 10.00 - 17.30 uur 
 (reserveren verplicht)
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 Fred Teeven tijdens het 
 Cannabis Tribunaal in 2010 
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