
‘Nee, alhoewel ik soms bij het inzingen ineens weer op 
de proppen kom met een nieuw stukje tekst, haha. En 
met de gitaar speel ik het iedere keer toch ook weer net 
anders. Dus het is er wel, maar in minder extreme vorm. 
Ik speel graag live, maar de studio vind ik ook een heel 
leuk proces. Als een plaat klaar is, wil ik eigenlijk altijd 
meteen door naar de volgende. Nummers kiezen, daar in-
duiken en ze gaan bewerken en zo steeds beter worden. 
Daarmee creëer je ook vaste lijnen om mee te kunnen 
optreden. Want als je als band gaat improviseren vliegt 
het snel alle kanten op, en dat is ook niet vol te houden 
elke avond. Het is heel fijn om mooie liedjes te hebben 
die wat verder zijn uitgewerkt.’

Jij speelt meerdere instrumen-
ten: gitaar, bas, mondharmo-
nica en een beetje piano. Heb 
jij ook echt een liefdesrelatie 
met je gitaar?
‘Niet echt, maar ik heb nu wel voor 
het eerst dat iemand speciaal voor 
mij een gitaar aan het bouwen is. 
Een soort custom made telecas-

ter wordt het, het model waarop ik altijd al speel. En ik 
moet zeggen dat ik daar wel een ander gevoel bij heb. 
Hij heeft me een leengitaar meegegeven en dan vertel ik 
aan de hand van mijn ervaringen daarmee wat ik wel en 
niet fijn vind, zodat hij daar rekening mee kan houden bij 
het bouwen. Ik ben niet zo goed in het analyseren van 
mijn sound, ik vind iets fijn of niet fijn. Tot nu toe heb ik 
altijd goedkope instrumenten gehad. Die liep ik meestal 
toevallig tegen het lijf. Nu denk ik voor het eerst dat ik 
een gitaar krijg waarop ik ook zuinig moet zijn omdat ie 
zo mooi is. Dus misschien is het wel in ontwikkeling bij 
mij, zo’n liefdesrelatie met mijn gitaar, haha.’

Cannabisbevrijdingsfonds
Logboek VOC • september 2011
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21 september Actiebijeenkomst 
VOC, TGC Trading, Tilburg
3 oktober Hoorzitting drugsbeleid 
Tweede Kamer, Den Haag: deel-
name en actie VOC
Zaterdag voor het drugsdebat 
(datum nog niet bekend) 
Grote demonstratie in Den Haag
13 mei 2012: Cannabisbevrij-
dingsdag, Westerpark, Amsterdam

Tijdens een actiebijeenkomst 
in Tilburg presenteert de VOC 
op 21 september een ambiti-
eus plan van aanpak voor het 
komende jaar. Opvallendste 
onderdeel is de oprichting 
van een heus Cannabisbevrij-
dingsfonds.

Tekst: Derrick Bergman / G0NZ0 media

In het plan van aanpak wordt de doelstel-
ling van de Vereniging voor Opheffing 
van het Cannabisverbod helder samen-
gevat: ‘Doel van de VOC is het 
pleidooi voor opheffing van het 
cannabisverbod zo goed mo-
gelijk te laten doorklinken in de 
Tweede Kamer en de media, en 
de samenwerking tussen alle 
personen en organisaties in Ne-
derland die zich voor deze zaak 
inzetten te bevorderen’. Dat is in 
deze tijd harder nodig dan ooit: 
‘In de komende maanden staat 
het mes op tafel. Sinds maart 
2008 is er niet meer over can-
nabis gesproken in de plenaire 
zitting van de Tweede Kamer. 
Daar komt binnenkort verande-
ring in. Op 3 oktober organise-
ren de Kamercommissies van 
Volksgezondheid en Veiligheid 
& Justitie een hoorzitting met 
betrokkenen. Vervolgens zal 
een Kamerdebat volgen.’

Kapitaal genereren
Tijdens dit debat zal blijken of een meer-
derheid van de Kamerleden de plannen 
van de regering Rutte voor coffeeshops 
- wietpas, verruimd afstandscriterium, 
verplichte omvorming van coffee-

shops tot besloten clubs - steunt. Maar 
of er nu wel of geen meerderheid komt: 
daarmee is de strijd is nog lang niet ge-
streden. ‘Als de Kamer akkoord gaat is 
het zaak om de lokale invulling van deze 
plannen zoveel mogelijk tegen te hou-
den. En ook als de plannen worden af-
geserveerd moet het debat verder gaan 
in de richting van de echte oplossing: 
een einde aan het cannabisverbod.’ In 
september gaat de VOC van start ‘met 
een reeks activiteiten die gericht zijn op 
het bewerken van de publieke opinie, de 
media en de landelijke en lokale politiek’. 

Tot nu toe heeft de VOC gewerkt met do-
naties en inkomsten uit kleinschalige ver-
koop van mer-
chandise. ‘Dit 
is echter geen 
stabiele inkom-
stenbron’, stelt 
het plan van 
aanpak. ‘De 
beweging van 
cannabisonder-
nemers en -ac-
tivisten in Nederland zou groot genoeg 
moeten zijn om een eigen lobby-, infor-
matie- en actiecampagne te financieren. 
Tot nu toe is er door de verschillende 
bonden en organisaties vaak naast elkaar 
heen gewerkt. Het zou goed zijn om een 
en ander te coördineren. Daarom stellen 
wij de oprichting voor van een ‘Canna-

bisbevrijdingsfonds’ (CBF), dat wordt 
beheerd door een bestuur bestaande 
uit ondernemers en activisten. Dit fonds 
zal kapitaal moeten genereren om acties 
te steunen gericht op het einde van het 
cannabisverbod in Nederland en de be-
steding ervan controleren. Elke lokale ac-
tivist zou bij dit fonds aanvragen moeten 
kunnen indienen.’ 

Plan van aanpak
Met de verkoop van merchandise via 
coffeeshops en internet kan aanvullend 
kapitaal worden gegenereerd voor het 
Cannabisbevrijdingsfonds. Een greep uit 

de andere activiteiten en acties voor het 
komende jaar uit het plan van aanpak: 

  Organisatie 
van een actie 
in Den Haag 
op 3 oktober, 
de dag van 
de hoorzit-
ting over het 
drugsbele id. 
Een dertigtal 
mensen zal 

zich opstellen aan de ingang van het Bin-
nenhof met informatiepakketten voor de 
Kamerleden en een humoristische act 
voor de pers. De VOC blijft de hele dag 
aanwezig op de publieke tribune. 
     Productie van een serie internetfilm-
pjes om de vooroordelen over cannabis 
tegen te gaan en informatie te geven 

over de positieve eigenschappen (medi-
cinale waarde, duurzaamheid etc.)

    Organisatie op 13 mei 2012 
van de Cannabisbevrijdingsdag 
in het Westerpark in Amster-
dam, met deelname van (inter)
nationale artiesten en sprekers.
   Voorafgaand aan het drugs-
debat: organisatie van bezoeken 
aan woordvoerders drugsbeleid 
van alle partijen, email-bombar-
dementen naar Kamerleden.
  Als de plannen voor een 
wietpas etc. worden goedge-
keurd: lobby naar raadsleden 
in gemeenten waar deze plan-
nen eerst worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld met kleinschalige 
‘cannabistribunalen’.
    Voorbereiding verkiezings-
campagne en stemadvies.

Consumentenvereniging
Tijdens de actiebijeenkomst op 
21 september zal het plan van 
aanpak verder worden uitge-

werkt: als altijd staat de VOC open voor 
suggesties, kritiek en nieuwe ideeën. 
Die komen onder meer uit Middelburg, 
van de deze zomer opgerichte Belan-
genvereniging Cannabis Consumenten. 
Initiatiefnemers Wil en Dimitri schoven 
aan bij de laatste twee VOC-vergade-
ringen in Amsterdam en Eindhoven. Ui-
teraard ondersteunt de VOC hun acties 
voor een coffeeshop in Middelburg, een 
stad met ruim veertigduizend inwoners 
waar al twee jaar geen enkele shop 
meer is, ondanks een raadsmeerder-
heid voor een nieuwe shop. Tijdens de 
VOC-vergadering in Eindhoven op 5 
augustus kondigden Wil en Dimitri aan 
om onder de noemer Wesmoke.nl als 
landelijke consumentenvereniging ver-
der te gaan. Check vooral hun website  
www.wesmoke.nl

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 canna-
bis. Sinds december 2008 strijdt 
de VOC voor rechtvaardig en ra-
tioneel cannabisbeleid en tegen 
betutteling, symboolpolitiek en re-
pressie. 

Meer informatie: 
www.voc-nederland.org
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Dit fonds zal kapitaal moeten 
genereren om acties te steunen 
gericht op het einde van het 
cannabisverbod in Nederland

 De VOC vergadert over het plan van aanpak 

Ralph de Jongh and Crazy Hearts
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