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21 september 
sponsorbijeenkomst VOC, TGC 
Trading, Tilburg
3 oktober 
rondetafelgesprekken drugsbeleid 
Tweede Kamer, Den Haag
Zaterdag voor het drugsdebat 
(datum nog niet bekend) 
Grote demonstratie in Den Haag: 
komt allen!

Het verleden leert dat er met 
de datum van het drugsdebat 
in de Tweede Kamer naar  
hartenlust geschoven wordt

Op 13 juli ontving de VOC een 
uitnodiging voor het rondeta-
felgesprek over drugsbeleid 
in de Tweede Kamer op 3 ok-
tober. Voor de zaterdag voor-
afgaand aan het grote drugs-
debat in de Kamer bereidt de 
VOC een grote manifestatie 
voor. Werktitel: Laat Den Haag 
in rook opgaan.

Tekst: Derrick Bergman / G0NZ0 media

Ook de Taskforce Handhaving Can-
nabis, een werkgroep met VOC-ers en 
coffeeshopondernemers, draait op volle 
toeren. Op 25 juli is het THC-model 
‘Van gedogen naar handhaven’ digitaal 
verspreid onder politici en journalisten 
en gepubliceerd op de VOC-site. Aan 
deze definitieve versie is ruim een jaar 
gewerkt, gerekend vanaf de oprichting 
van de Taskforce in de zomer van 2010. 
Als de Tweede Kamer terug is van zo-
merreces zal de papieren versie worden 
gepresenteerd. Het model biedt, anders 
dan de kabinetsplannen van Rutte en co, 
haalbare oplossingen voor problemen 

die nu spelen in cannabisland. Uitgekien-
de regulering van de achterdeur én de 
mogelijkheid voor volwassenen om zelf 
op kleine schaal te kweken zonder angst 
voor vervolging of inbeslagname. 

Manifestatie
Twee leden van de Taskforce, coffee-
shopondernemers Myranda Bruin en 
Marc Josemans, hebben ook een uit-
nodiging ontvangen voor het rondeta-
felgesprek van 3 oktober. Zij zullen het 
THC-model nadrukkelijk onder de aan-
dacht brengen van de Kamerleden. Wie 
namens de VOC het woord zal voeren 
is bij het ter perse 
gaan van deze 
EssensiE nog 
niet bekend. 
Hetzelfde geldt 
voor de precieze 
datum van het 
drugsdebat en 
dat zal voorlopig 
helaas zo blij-
ven. Het debat zal ergens na 3 oktober 
plaatsvinden, maar het verleden leert dat 
er met de datum naar hartenlust gescho-
ven wordt. Dat maakt het lastig om een 

actie te plannen in het weekend vooraf-
gaand aan het debat. Maar niet onmo-
gelijk. Daarom haalt de VOC alles uit de 
kast om zoveel mogelijk mensen naar 
Den Haag te krijgen voor een manifesta-
tie op de zaterdag voor het debat.

Sponsorbijeenkomst VOC 
Houd de website in de gaten of volg 
de VOC via Twitter (twitter.com/#!/voc-
nederland) om op de hoogte te blijven 
en mee te helpen. Het moet afgelopen 
zijn met de stigmatisering en criminali-
sering van cannabisconsumenten, de 
coffeeshopbranche en iedereen die de 

plant een warm 
hart toedraagt. 
De plannen voor 
deze zaterdag van 
ludiek protest zijn 
voorlopig geheim, 
maar reken op 
spektakel en veel 
rook. Dankzij een 
genereus aanbod 

van TGC Trading kan de VOC op 21 
september een sponsorbijeenkomst or-
ganiseren op het TGC-hoofdkantoor in 
Tilburg. Alle ondernemers uit de canna-

bisbranche zijn welkom om bij te dragen 
aan de strijd voor rechtvaardig en ratio-
neel cannabisbeleid. Ook ondernemers 
die de VOC nu al ondersteunen zullen 
aanwezig zijn. 

Herrie maken
Natuurlijk is ook de steun van de gewone 
cannabisconsument zeer welkom; op de 
website staat hoe je actief kan worden 
voor de VOC. De komende weken zijn cru-
ciaal om zoveel mogelijk mensen te mobi-
liseren zodat we Den Haag daadwerkelijk 
in rook op kunnen doen gaan op de zater-
dag voor het drugsdebat. Het is tijd om 
herrie te maken. Want zoals Ella Wheeler 
Wilcox (1850-1919) zo fraai dichtte: ‘To 
sin by silence when we should protest 
makes cowards out of men.’

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 can-
nabis. Sinds haar oprichting in 
december 2008 strijdt de VOC 
voor rechtvaardig en rationeel 
cannabisbeleid en tegen betutte-
ling, symboolpolitiek en repressie.  

Meer informatie: 
www.voc-nederland.org
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