Van Ed Rosenthal tot Henk de Vries en van Le Peuple de l’Herbe tot Dubioza Kolektiv

VOC pakt uit op 10e editie
Cannabis Bevrijdingsdag
Logboek VOC april – mei 2018
De lente is in het land, dus Cannabis Bevrijdingsdag, het jaarlijkse gratis protestival
van het VOC, komt er weer aan. We presenteren op 17 juni een programma om
je vingers bij af te likken, met topsprekers van drie continenten, geweldige live
muziek en de Cannabis Olympics. Verder in dit Logboek aandacht voor Hans
Kamperman en voor de commissie die de wietexperimenten voorbereidt.
Het is een traditie geworden: een klein VOC

of Ganja en bekendste kweekexpert ter

Peuple de l’Herbe, het Franse antwoord op

team reist in maart af naar Spannabis in

wereld, bestseller auteur Doug Fine, The

Cypress Hill, naar Cannabis Bevrijdingsdag.

Barcelona, om op de grootste wietbeurs

Dagga Couple uit Zuid Afrika, Bulldog

De tiende editie wordt afgesloten door

van Europa de eerste posters en ﬂyers van

oprichter Henk de Vries en Dana Larsen,

Dubioza Kolektiv uit Bosnië, een van de

Cannabis Bevrijdingsdag te verspreiden. Dit

een van de bekendste en invloedrijkste

beste live bands van Oost Europa. Dubioza

jaar hebben we bovendien grote vloei en

cannabisactivisten van Canada.

mengt ska, punk, reggae en hiphop tot een

tips met opdruk en fel rode ﬂyerhouders

onweerstaanbare Balkan mix en speelde

van karton. Allemaal in een volledig nieuwe

Nusodia en Le Peuple de l’Herbe

alle grote Europese festivals plat. De groep

huisstijl, ontworpen door vormgeefster

Ook op het muzikale vlak wordt het

is sterk sociaal geëngageerd en heeft een

Kitty Lolkema. Om het tienjarig jubileum

genieten in het Flevopark, met o.a. de

warme band met onze geliefde plant.

in stijl te vieren hebben we topsprekers

Fanfare van de Eerste Liefdesnacht, singer-

van drie continenten weten te strikken en

songwriter Lotte Walda en het Afrikaanse

Cannabis Olympics

een aantal geweldige bands. Een greep

spektakel Nusodia. Een lang gekoesterde

Nieuw dit jaar: de Cannabis Olympics.

uit de sprekers: Ed Rosenthal, the Guru

wens gaat in vervulling met de komst van Le

Voor vijf euro kun je een knipkaart
Dubioza Kolektiv
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Nusodia

Over het

VOC

Het Verbond voor Ophefﬁng van
het Cannabisverbod (VOC) is een
onafhankelijke, niet-commerciële
stichting, die sinds 2009 strijdt voor
fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het
recht op thuisteelt.

Meer informatie:
www.voc-nederland.org
Twitter: @vocnederland

kopen en deelnemen aan vijf ludieke

cannabisteelt begeleidt scherp in de

de deelname door coffeeshops,

onderdelen, waaronder Bungee Run

gaten. De ‘Adviescommissie experiment

preventiemaatregelen, toezicht op de

en de Stonede Stormbaan. De eerste

gesloten coffeeshopketen’ kwam op

naleving en de handhaving van het

500 deelnemers die de vijf spelen

6 maart voor het eerst bij elkaar en

experiment en de meting van de effecten”.

hebben volbracht winnen een Cannabis

bestaat uit zeven wetenschappers en een

Over wélke gemeenten meedoen moet de

Bevrijdingsdag medaille. Alle deelnemers

voormalig burgemeester. Voorzitter is

commissie uiterlijk 15 november adviseren.

kunnen meedingen naar de hoofdprijs:

André Knottnerus, voormalig voorzitter van

Het spel is dus op de wagen. Het VOC blijft,

een cannabis droomreis voor twee

de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het

voor en achter de schermen, hameren op

personen naar Barcelona. Zorg dus dat

Regeringsbeleid). Een PvdA-zwaargewicht

diversiteit en variatie, het benutten van

je erbij bent en neem je vrienden mee:

met een waslijst bestuursfuncties in de

bestaande expertise én op een fatsoenlijke

zondag 17 juni, Flevopark Amsterdam.

gezondheidszorg en een solide reputatie.

regeling voor thuisteelt.

Check de website voor het volledige

Hoopgevend is de deelname van Wim van

programma, het huren van een kraam op

den Brink. Deze hoogleraar verslavingsleer

de Hennepmarkt en meer:

heeft in het verleden bewezen een

www.cannabis-bevrijdingsdag.nl.

realistische kijk te hebben op cannabis. Zo
maakte hij brandhout van het kabinetsplan

Hans Kamperman

voor een maximum THC percentage.

Wie zeker zal spreken op Cannabis
Bevrijdingsdag is Hans Kamperman. De

Wetenschappelijke insteek

aandacht voor zijn actie in Den Haag, waar

De commissie heeft duidelijk een

Hans sinds 23 januari vijf dagen per week

wetenschappelijke insteek, met

voor de ingang van de Tweede Kamer

de nadruk op volksgezondheid en

bivakkeert, groeit gestaag. Ook de petitie

verslavingszorg; vertegenwoordigers

‘Haal cannabis uit het strafrecht voor een

van de cannabisbranche ontbreken.

duurzame toekomst’, die Hans met het

Een lichtpuntje is artikel 4.2 van de

VOC is gestart loopt prima. Mocht je nog

instellingsregeling, waarin de praktische

niet getekend hebben, het kan op https://

aspecten van het experiment zijn

cannabisuitstrafrecht.petities.nl. Hagenaar

vastgelegd: “De commissie kan zich laten

en VOC’er van het eerste uur Darpan van

bijstaan door een of meer deskundigen.”

Kuik staat Hans al vanaf dag één van zijn

Justitieminister Grapperhaus heeft de

actie bij. Darpan zorgt onder meer voor

Tweede Kamer expliciet toegezegd dat de

een gestage stroom foto’s op Facebook

cannabisbranche betrokken zal worden,

van mensen die Hans en Darpan in Den

dus je mag hopen dat de commissie een

Haag opzoeken om steun te betuigen.

ﬂink aantal – echte – deskundigen zal

Om het met de Twitter hashtag te zeggen:

raadplegen. De instellingsregeling bevat

#galangsbijHans.

twee deadlines. Uiterlijk 31 mei moet de
commissie advies uitbrengen over de

VOC-lobbywerkgroep

vormgeving van het experiment, “in het

De VOC lobbywerkgroep houdt

bijzonder ten aanzien van de teelt van

ondertussen de commissie die de

hennep, selectiecriteria voor gemeenten

experimenten met gereguleerde

die deelnemen aan het experiment,

AGENDA

Maandelijkse openbare
VOC vergadering
Zie www.voc-nederland.org/agenda

11-13 april

International Cannabis Business
Conference Berlin. Tweede editie,
entree vanaf $449.

27-29 april

CannaTrade: één van de oudste
cannabis beurzen van Europa is
terug, in Zürich, Zwitserland. Het
VOC is op CannaTrade om Cannabis
Bevrijdingsdag te promoten.

2-4 mei

International Cannabis Conference,
met o.a. Prof. Raphael Mechoulam
(Israël) en Steve DeAngelo (VS). Tickets
vanaf €299. Austria Center, Wenen,
Oostenrijk.

28 mei

Congres ‘De Transparante Keten II’,
in het teken van de plannen met
experimenten voor de gedoogde
wietteelt. Jaarbeurs, Utrecht.
Organisatie: Epicurus Foundation.

17 juni

Tiende Cannabis Bevrijdingsdag,
Flevopark, Amsterdam. Organisatie:
VOC. Toegang gratis.
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