
Het VOC manifesteerde zich op verschillende cannabis bijeenkomsten en evenementen de afgelopen 
weken, van de Meet & Greet middag van coffeeshopbond PCN tot de algemene ledenvergadering van 

het CAN en de uitreiking van de Highlife Cup.

’Stuur Baudet niet de klas uit, 
maar houd hem bij de les!’

Logboek VOC 

Het programma van de Meet & Greet 

bijeenkomst van het PCN, op 12 juni in Tilburg, 

telde drie sprekers: Raimond Dufour, 

voorzitter van de stichting Drugsbeleid, 

advocaat en Highlife columnist André 

Beckers en John Roozen, adviseur en Haags 

contactpersoon van het VOC. Dufour deed 

een duidelijke oproep aan de verzamelde 

coffeeshopondernemers om in verzet te 

komen tegen de wietproef in zijn huidige 

opzet. Hij hekelde “de gekozen opzet van een 

legaal eilandje middenin een illegale 

cannabis-zee”. “Het doel van een gesloten 

keten op dat eiland wordt zo ook 

gegarandeerd bereikt. De operatie zal 

slagen, maar zullen de patiënten: de 

deelnemende coffeeshops, overleven?” 

Organische groei
De oplossing is volgens de Stichting 

Drugsbeleid het aanpassen van de 

doelstelling van de wietproef. Die zou 

moeten zijn “onderzoeken of legaal geteelde 

cannabis voldoende aanslaat in de markt, 

zodat vervolgens desgewenst kan worden 

overgestapt op een legale gesloten 

cannabisketen”. Dufour: “Het model dus van 

organische groei van het legale product. 

Coffeeshops die deelnemen krijgen de kans 

om naast hun bestaande assortiment het 

legale te gaan verkopen. Zoals dat normaal 

ook gaat met een nieuw product in het 

bedrijfsleven. Zoals Albert Heijn biologische 

producten naast de gangbare producten in 

het schap zet.” Naast goede raad had Dufour 

ook waarschuwende woorden. “Laten de 

coffeeshops zich bewust worden van hun 

sterke positie als verkoopkanaal. Het gevaar is 

nu dat men zich individueel onder druk laat 

zetten en dan maar toegeeft. Ik pleit ervoor 

dat de branche gezamenlijk verzet aantekent 

tegen de huidige opzet, en met een wervend 

plan komt voor een organisch groeiend, 

ecologisch en tabaksvrij experiment 

waarover iedereen enthousiast wordt. 

Eenheid maakt macht, maar de tijd dringt!” 

Geheime wapen
John Roozen deelde de analyse van Dufour en 

benadrukte hoe ongekend het is dat een al 

door de Tweede Kamer aangenomen 

wetsontwerp, de Wietwet van D66, is ingeruild 

voor de wietproef. Roozen: “Het blijft een 

teleurstelling dat er in de formatie zo’n zware 

concessie aan het CDA is gedaan: het was voor 

mij echt een schok dat een al aangenomen 

wetsvoorstel in de ijskast verdween.” ‘Het 

geheime wapen van het VOC in Den Haag’ 

combineerde cynisme en optimisme in zijn 

presentatie. Hij wees op de aanzienlijke 

Tweede Kamer meerderheid die er, vooral 

dankzij het succes van Forum van Democratie, 

in de peilingen is vóór regulering van cannabis. 

Roozen schat Forum in op zeker tien tot vijftien 

Tweede Kamerzetels. “Wat men ook van deze 

partij mag denken, in hun programma staat 

legalisering van cannabis. Het is dus zaak om 

te zorgen dat ze dit punt niet weggeven. Ik zou 
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ondernemers die de stichting VOC in de 

afgelopen periode hebben gesteund, met 

name de Happy Smile en de Dizzy Duck in 

Den Haag, Het Binnenhof en The New 

Balance in Zwolle, Hans van Duijn, Spliff Seeds 

en de stichting Legalize! Amsterdam. Dankzij 

hen kan het VOC voorlopig weer volle kracht 

vooruit, op weg naar de opheffing van het 

redeloze cannabisverbod!

zeggen: stuur Baudet niet de klas uit, maar 

houd hem bij de les!”

Keurmerk
VOC-voorzitter Derrick Bergman was op 8 

mei te gast bij de Algemene 

Ledenvergadering van het Cannabionoïden 

Adviesbureau Nederland (CAN) in Houten. 

Onder bezielende leiding van August de 

Loor en Iris Freie werkt het CAN aan een 

keurmerk voor CBD-producten en een 

sterkere lobby richting Den Haag en Brussel. 

De Loor is daarnaast bezig met het opzetten 

van een nieuwe denktank rond de wietproef, 

waarvoor hij ook het VOC heeft uitgenodigd. 

Zowel op de zomereditie van de 

Homegrown Cup op 15 juni als bij de 

uitreiking van de Highlife Cup op 5 juli gaf 

het VOC acte de présence en promootten 

we onze nieuwe campagne 

Veiligthuiskweken.nl. Cliff Cremer, ‘Mister 

Highlife Cup’, had het voormalige 

productieteam van Cannabis 

Bevrijdingsdag uitgenodigd om als één 

jurylid in de jury plaats te nemen. Een 

geweldige geste, die zeer werd 

gewaardeerd door de mannen en vrouwen 

die zich jarenlang keihard hebben ingezet 

voor dit onvergetelijke evenement. 

Johan van Laarhoven
Op 23 juli zaten Johan van Laarhoven en zijn 

vrouw Tukta precies vijf jaar gevangen in 

Thailand. Het VOC verspreidde een week 

eerder een persbericht om de aandacht te 

vragen voor dit gruwelijke jubileum. Wil je hen 

schrijven, check dan de Justice for Johan 

website: www.justiceforjohan.nl. 

Aan het slot van dit Logboek een woord van 

dank aan de individuele donateurs en de 

John Roozen en Raymond Dufour bij de PCN Meet & Greet

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

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

  23 – 25 AUGUSTUS
  Cannafair, eerste editie, Mitsubishi 

Electric Halle, Düsseldorf, Duitsland.

23-25 AUGUSTUS
    Product Earth Expo, Stoneleigh 

Park, Warwickshire, Engeland. Met 

camping.

11-13 OKTOBER
   Cultiva cannabis en hennep beurs 

en congres, Event Pyramide, Wenen, 

Oostenrijk.
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