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ESSENSIE Logboek VOC

Eensgezind

naar
Amsterdam op 9 mei

Logboek VOC • Mei 2009
Het gaat goed met de
Vereniging voor Opheffing van
het Cannabisverbod. De nieuwe koepelorganisatie zorgt
voor een zeldzaam eendrachtige samenwerking in
het traditioneel verdeelde
Nederwietland. In EssensiE
lees je voortaan elke maand
het laatste nieuws in het
Logboek VOC.

cannabis wordt gedemoniseerd door
een toenemend aantal politici en
media. Eenheid en een effectief georganiseerde lobby zijn nu meer dan
ooit essentieel. Tegen die achtergrond is de VOC ontstaan, met het
Cannabis Tribunaal als katalysator.
Tijdens de twee Tribunaal-dagen in
Nieuwspoort Den Haag, op 1 en 2
december vorig jaar, werden de eerste contacten gelegd tussen activisten, consumenten, wetenschappers en vertegenwoordigers van de
cannabisbranche. Dankzij de maandelijkse VOC-vergaderingen in het
Sensi Café op de Amsterdamse
Wallen is er eindelijk afstemming en
coördinatie binnen de rijk geschakeerde Nederlandse cannabiswereld.

De VOC in vergadering bijeen, van links naar rechts: Rowena Huijbregts
(VVCC), Jan (gast uit Mayotte), Tom Selevsek (VVCC), Shiva Spaarenberg
(Sensi/Hashmuseum), Joep Oomen (ENCOD), Freek Polak (St. Drugsbeleid),
Daniël Vrolijk (VVCC) en Darpan Govind (Canna Embassy)

Media
Tekst & Fotografie:
Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Blowers zijn eigenwijze mensen, net
als coffeeshophouders. Ze sluiten
zich niet graag aan bij belangenverenigingen en gaan het liefst hun
eigen gang. Begrijpelijk misschien,
maar ook funest nu de toekomst van
de coffeeshop op het spel staat en

De afgelopen weken was de VOC
vooral druk met twee acties in mei:
de presentatie van de langverwachte
DVD van het Cannabis Tribunaal op
8 mei en Cannabis Bevrijdingsdag,
een dag later op het Museumplein in
Amsterdam. De DVD, voorzien van
een uitgebreid boekje, zal naar politici en invloedrijke media worden
gestuurd en is te koop tijdens
Cannabis Bevrijdingsdag. Deze manifestatie belooft hét cannabisevene-

ment van 2009 te worden, zeker na
het wegvallen van de Legalize streetrave, de Highlife beurs én Reggae
Sundance. Op het overdekte podium,
vlakbij het Rijksmuseum, presenteert
EssensiE-columnist DC Lama vanaf
13.00 uur een vol programma met
sprekers als Egbert Tellegen,
Wernard Bruining, August de Loor
en Nicole Maalsté, muziek door het
Oercircus uit Breda en een aantal
surprise acts. Niemand minder dan
Joost Belinfante, de man van de Doe
Maar-klassieker Nederwiet, verzorgt
een optreden met begeleidingsband
The Low Budgettarians. De
Vereniging voor Cannabis
Consumenten zal de eindstand
bekend maken van haar handtekeningenactie voor het behoud van de
sociale functie van de coffeeshop en
een uitzonderingspositie binnen de
Tabakswet en er is een informatiemarkt.

Mobiliseren

V.l.n.r.: Joep Oomen (ENCOD), Freek Polak (St.Drugsbeleid), Daniël Vrolijk
(VVCC) en Darpan Govind (Canna Embassy)
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De VOC probeert zoveel mogelijk
mensen te mobiliseren om samen
een positief tegengeluid te laten
horen: tegen de betutteling en voor
een eerlijk cannabisbeleid. Geen
symboolpolitiek met afstandscriteria
en onwerkbare voorraadregels, maar
daadwerkelijke decriminalisering en

www.dutchpro.nl

verdere normalisering. Die missie
gaat na 9 mei gewoon door. Met het
oog op de evaluaties van het gedoogbeleid die dit jaar zullen verschijnen,
zal de VOC haar pijlen in toenemende mate richten op de politiek en de
media. De relatieve tolerantie jegens
cannabis en het unieke systeem van
coffeeshops zijn verworvenheden die
het waard zijn om voor te vechten.
Dat gevecht gaat de VOC aan, met de
gebundelde krachten van onder
andere het Cannabis College
Amsterdam, de Canna Embassy Den
Haag, ENCOD, de BCD, de stichting
Drugsbeleid en de Vereniging voor
Cannabis Consumenten. Wil je meewerken als individu, bond of vereniging, stuur dan een mail met VOC in
de onderwerpregel naar
info@encod.org

Presentatie DVD Cannabis
Tribunaal
Vrijdag 8 mei, vanaf 11.00 uur
Voormalige Filmacademie, Overtoom
301, Amsterdam
Cannabis Bevrijdingsdag
Zaterdag 9 mei, vanaf 13.00 uur
Museumplein Amsterdam
(zijde Rijksmuseum)
www.cannabisbevrijdingsdag.org

