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De VOC en groeit en bloeit: 
de vergadering bij coffee-
shop ‘t Grasje in Utrecht 
was de drukst bezochte 
tot nu toe. De website trekt 
bezoekers tot in Afghani-
stan en het ‘VOC-dream-
team’ staat klaar om alle 
drugswoordvoerders in de 
Tweede kamer duidelijk te 
maken dat het cannabis-
verbod op de helling moet. 
Maar waar blijft de gewone 
blower?

Op uitnodiging van Jeroen Bos kwam de 
VOC op 8 oktober bijeen in de sfeervolle 
kelder van ‘t Grasje in Utrecht. Naast de 
harde kern waren onder meer Haagse 
Sjonnie en Wernard Bruining aanwe-
zig om mee te praten over de strategie 
en de lobby richting politiek. De reactie 
van de VOC op de hoofdlijnenbrief van 
het kabinet over het drugsbeleid en het 
rapport van de commissie van de Donk 
werd uitgebreid bediscussieerd: de brief 
is inmiddels naar alle Kamerleden ge-
stuurd als voorbereiding op het debat. 
Het document is terug te vinden op de 
VOC-website (www.voc-nederland.org) 
die sinds de lancering op 18 septem-
ber vrijwel dagelijks van verse informatie 
wordt voorzien. De site trekt een relatief 
groot en vooral internationaal publiek 
met bezoekers uit de VS, België, Tsje-
chië, Denemarken, Rusland en zelfs een-
tje uit Kabul. 

Fondswerving
Een onvermijdelijk agendapunt is fonds-
werving: de VOC draait volledig op on-
betaalde vrijwilligers en donaties komen 
maar mondjesmaat binnen. Financiële 
steun is hard nodig om de geplande 
activiteiten in 2010 fatsoenlijk te orga-
niseren: een nieuw Cannabis Tribunaal 
in april en Cannabis Bevrijdingsdag in 
mei. Haagse Sjonnie toert dezer dagen 
langs coffee- en tuinshops om steun uit 
de branche te vergaren en met hetzelfde 
doel presenteerde een VOC-delegatie 

zich bij een vergadering van het Landelijk 
Overleg Coffeeshops (LOC) in Doorn. 
Een aantal coffeeshophouders sprak de 
wens uit dat de VOC niet alleen door de 
branche maar ook door de cannabiscon-
sument ondersteund zou worden. Een 
terecht punt; de activiteiten van de VOC 
komen de gewone blower immers ook 
ten goede. We strijden niet alleen tegen 
verdere afbraak van het coffeeshopbe-
leid, maar ook voor een betere kwaliteit 
cannabis en het recht om cannabis voor 
eigen gebruik te kweken.

Tegengeluid
Wie nog steeds denkt: ‘het zal zo’n vaart 
niet lopen, ik kan nog steeds mijn blowtje 
roken en kopen in de coffeeshop’, moet 
misschien even terug denken aan het 
paddo-verbod. Dat maakte duidelijk dat 
het risico verworvenheden kwijt te raken 
niet langer denkbeeldig is. De regering 
wil de coffeeshop weliswaar behouden, 
maar wie zit er te wachten op een ver-
plicht pasje om wiet te kunnen kopen? 

En voor thuiskwekers is het toch handig 
als zij hun kweekbenodigdheden bij een 
bonafi de tuinwinkel kunnen blijven ko-
pen. Van de draconische maatregelen 
die justitieminister Hirsch Ballin in petto 
heeft voor de growshops is de afgelopen 
maanden weinig vernomen, maar dat be-
tekent niet dat zijn kwade plannen van 
de baan zijn. Een structureel tegengeluid 
blijft dus hard nodig. Ook in de media, 
die bijna zonder uitzondering eenzijdig 
en slecht geïnformeerd berichten over 
cannabis. 

Steun de VOC!
De VOC reageert direct als er weer eens 
onzin wordt uitgekraamd of opgeschre-
ven over cannabis: de journalist in kwes-
tie krijgt een mail met feitelijke en genu-
anceerde informatie en wordt verwezen 
naar de VOC-site. Daarnaast schrijven 
VOC’ers regelmatig ingezonden brie-
ven en opinieartikelen naar landelijke 
en regionale kranten om te pleiten voor 
een eerlijk cannabisbeleid. Tot nu toe 

blijft het VOC-schip drijvende en groeit 
de bemanning, maar de bodem van de 
schatkist komt in zicht. Dus: doe eens 
gek en steun de VOC! Al is het maar met 
een tientje. Bij het kopje ‘Teken in op de 
VOC’ op de website staan alle details. 
Binnenkort is het ook mogelijk om recht-
streeks te doneren op de website, via 
Ideal of Paypal 
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Kader: Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffi ng van 
het Cannabisverbod is ontstaan na 
het Cannabis Tribunaal in Den Haag. 
De VOC een permanent platform 
voor alle organisaties en personen 
die gekant zijn tegen het strafrechte-
lijke verbod op cannabis. Een sterke 
lobby naar politici, media en het 
grote publiek is essentieel om de ne-
gatieve beeldvorming rond cannabis 
en coffeeshops om te buigen. Meer 
informatie over standpunten en acti-
viteiten van de VOC vind je op 
www.voc-nederland.org

 De VOC vergadert in de kelder van ‘t Grasje. Van links naar rechts: Wernard Bruining, Rowena Huijbregts 
 (VVCC), Darpan van Kuik (Canna Embassy) en Ivy Campagne (coffeeshop Het Binnenhof, Zwolle)
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