Lifestyle

Tuin

Actueel

Opinie

Nieuw
scheepsvolk,
Tuin
Lifestyle
Opinie
nieuwe acties
Het daverende succes van Cannabis Bevrijdingsdag heeft de
VOC naast veel bekendheid en
goodwill ook nieuw ‘scheepsvolk’ opgeleverd. Hard nodig
in deze voor cannabisliefhebbers barre tijden...

Lifestyle

we sterk’ is een afgezaagde kreet, maar
het is natuurlijk wel zo...

Tuin

Bundeling van krachten is bijvoorbeeld
heel nuttig nu de Tweede Kamer een
hoorzitting organiseert over het cannabisbeleid. Tijdens het laatste Cannabis Tribunaal pleitte de VOC voor zo’n hoorzitting,
zodat deskundigen en direct betrokkenen

VOC-netwerk
Al vóór 8 mei was de VOC met vers
bloed versterkt: de enthousiaste inzet
van Ruud, Kid, Aernout, Kathinka en Levi
mag in dit logboek niet onvermeld blijven.
Nieuw ‘scheepsvolk’ is essentieel om de
VOC door te laten groeien en continuïteit
te garanderen. Het verleden laat zien dat
continuïteit de achilleshiel van het cannabis activisme is. Tot nu toe houden we
een stijgende lijn vast: de media weten
de VOC steeds beter te vinden, het aantal website-bezoekers blijft groeien, net
als het aantal uitnodigingen voor debatten en symposia. Misschien nog wel belangrijker: het VOC-netwerk breidt zich
nog steeds uit en omvat een steeds groter deel van cannabisland. ‘Samen staan
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nen en vrouwen, de leden van de Eerste
en Tweede Kamer. Al deze parlementariers moeten begrijpen wat er op het spel
staat: het overleven van ons internationaal geprezen en steeds
meer nagevolgde drugsbeleid
en van het unieke en succesvolle fenomeen coffeeshop. Ter inspiratie tenslotte het laatste deel
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soonlijke vrijheden door de autoriteiten
worden gerespecteerd. Een signaal van
verzet tegen hen die angst als politiek
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Het lot van de coffeeshop ligt
in handen van 225 mannen en
vrouwen, de leden van de Eerste
en Tweede Kamer

Tekst: Derrick Bergman / G0NZ0 media
Met ruim 4000 bezoekers verspreid
over de dag was de derde editie van
Cannabis Bevrijdingsdag de grootste
pro-cannabis manifestatie in Nederland
sinds de jaren zeventig. De twee drukste
Legalize! streetraves trokken weliswaar
zo’n 10.000 bezoekers, maar Legalize!
richt zich op álle drugs. En hoe gezellig
de Highlife beurs ook altijd was, dat was
een commerciële beurs, geen politieke
manifestatie. De drukte en positieve reacties op Cannabis Bevrijdingsdag bewijzen dat de cynici ongelijk hebben: je
kunt in Nederland anno 2011 wel degelijk mensen op de been brengen om hun
stem te laten horen tegen repressie en
criminalisering van cannabis.
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Cannabis Bevrijdingsdag 2011:
4000 cannabisten laten hun stem horen (foto: MvdJ)

wapen gebruiken om economische en
andere belangen veilig te stellen. Daarom
is het tijd voor de VOC mentaliteit. Laten
we high zijn met elkaar! Maar laten we
vooral tonen dat Nederlandse burgers
niet alleen maar knikken en knikkebollen. Grijp je kans om de politici, lokaal en
nationaal, ter verantwoording te roepen!’

de Kamer kunnen informeren en populaire vooroordelen en misvattingen kunnen
weerleggen. Bij het ter perse gaan van
deze EssensiE is nog weinig over de hoorzitting bekend, maar de VOC zet al haar
lobbykracht in om goede mensen achter
de tafel te krijgen. En we zullen met zoveel mogelijk VOC-ers en sympathisanten
de publieke tribune bevolken. Daarnaast
maken we deze zomer plannen voor een
aantal ludieke bliksemacties. Houd de
website in de gaten of volg ons op Twitter:
twitter.com/#!/vocnederland.
Op onze maandelijkse vergadering is iedereen welkom die mee wil denken, helpen of gewoon nieuwsgierig is. Datum,
tijd en plaats staan in de agenda op de
VOC-site. Tot en met augustus zal de zee
kalm zijn, maar vanaf september moeten
alle zeilen worden bijgezet. Het lot van de
coffeeshop ligt in handen van 225 man-

van de speech van VOC-er Joep Oomen
op Cannabis Bevrijdingsdag 2011:

Speech Joep Oomen

Steun de VOC: kom op voor je recht
om cannabis voor eigen gebruik te telen
en om het bij een coffeeshop te kunnen
kopen, vergezeld van betrouwbare productinformatie en op een verantwoorde
manier geteeld. Let’s win the war against
the war on drugs!


‘Terwijl in België het kweken van cannabis voor persoonlijk gebruik niet meer
wordt vervolgd op basis van 1 plant per
persoon, en je lid kan worden van Trekt
Uw Plant en zo je plantje laten bloeien in
een van de gemeenschappelijke plantages van de Cannabis Social Club, vaart
in Nederland de Titanic van het cannabisverbod nog even verder, met Ivo
Opstelten en Fred Teeven aan het roer,
zwaaiend met maatregelen die de principes van onze rechtstaat nog verder ondermijnen en die op niets zijn gebaseerd.
Cannabis is een signaal. Een signaal van
de zegeningen van Moeder Natuur. Een
signaal van hoop op een wereld waarin
beleid gebaseerd is op wetenschappelijk
inzicht en niet op moraal, waarin per-

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing van
het Cannabisverbod is dé koepel
van personen en organisaties die
af willen van het verbod op cannabis. Sinds haar oprichting in
december 2008 strijdt de VOC
voor rechtvaardig en rationeel
cannabisbeleid en tegen betutteling, symboolpolitiek en repressie.
Meer informatie:
www.voc-nederland.org

www.dutchpro.nl
‘Straatvoetbal, “panna” zeggen wij
dan, is een way of life, het is net
als hiphop, met elkaar battelen voor
een publiek, vandaar dat we nu een
cd-singel hebben opgenomen met
dat thema’, zegt Ex-Ajaxcied Nordin
Wooter over zijn career change.

Beatrice van der Poel: ‘Ik ben laatst naar
Strips in Stereo geweest in Paradiso en daar
kwam ik ook jullie Def P tegen. Ik dacht toen
Shit, die gast heeft helemaal gelijk, waarom
zou je jezelf uitdrukken in een andere taal.
Ik ben toch in Nederland opgegroeid?’

EssensiE 111, september 2006

EssensiE 110, augustus 2006

Growshopper en Ado-fan Haagse Sjonnie:
‘Na de wedstrijd in het clubhuis roken
we ons natuurlijk helemaal suf en komt
de rust er weer in. Maar kijk eens naar
de Tweede Kamer, daar zuipen ze zich
helemaal lam en kruipen achter het stuur.’
EssensiE 109, juli 2006

Growshops onder vuur. ‘De
overheid kan en wil alleen maar
makkelijke prooien pakken,
anders gaat het boven hun pet’,
aldus een reactie uit de branche
van ene Opa John.
EssensiE 108, juni 2006
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