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Logboek VOC april 2012 

Laatste maand 
voor coffeeshops 
in het Zuiden? 

Tekst en foto’s: Derrick Bergman / Gonzo Media

De VOC was op volle sterkte aanwezig op de tribune van 
de Tweede Kamer voor het langverwachte drugsdebat 
van 1 maart. In Den Bosch en Tilburg spraken VOC-ers in 
bij raadsvergaderingen over het coffeeshopbeleid. En VOC 
woordvoerder Derrick Bergman kruiste in Spuiten & Slikken 
de degens met CDA-er Coskun Çörüz. 

Ter gelegenheid van het drugsdebat bracht 

de VOC een rouwkaart uit voor artikel 1 

van de Grondwet, die alle Tweede Kamer-

leden in hun postvak kregen. Na een goed 

getimed sprintje wist VOC-er Joep Oomen 

ook een exemplaar te overhandigen aan 

Fred Teeven, Opstelten’s partner in crime 

fighting. Twee dagen voor het debat ont-

vingen alle Kamerleden een informatiepak-

ket van de VOC: een grote gripzak met 

daarin het boek ‘Onkruid vergaat niet’ over 

het Nederlandse coffeeshopbeleid van De-

borah Bruin, een VOC minimicroscoopje, de 

brochure ‘Van gedogen naar handhaven: 

model voor een transparant en rationeel 

cannabisbeleid’ en de VOC position paper. 

Debat een aanfluiting
Het debat zelf was, in de woorden van Au-

gust de Loor (Adviesburo Drugs) “een aan-

fluiting, waarbij de crimefighters, de moraal-

ridders en de angst-onderbuikgevoelens van 

de woordvoerders van de regeringspartijen 

ruim baan kregen”. In haar hoofdcommen-

taar constateerde NRC/Handelsblad: ‘Het 

softdrugsbeleid hangt al van de illusies en 

symbolische maatregelen aan elkaar’. Over 

het zogenaamde hasjverbod, het proef-

ballonnetje van VVD-er Ard van der Steur, 

schreef de krant: ‘Aan de vele ongerijmdhe-

den in het drugsdebat voegde een Kamer-

meerderheid gisteravond er nog één toe’. 

Spuiten & Slikken
VOC woordvoerder Derrick Bergman ging 

bij Spuiten & Slikken in debat over het 

hasjverbod met Coskun Çörüz, CDA drugs-

woordvoerder in de Tweede Kamer. Een 

paar van de redenen waarom het CDA het 

hasjverbod steunt, aldus Çörüz: ‘Overlast: 

kijk naar de mishandeling van agenten, 

hulpverleners, dat gaat vaak gepaard door 

mensen die ook hebben gerookt. Daar-

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing van het 
Cannabisverbod is een onafhankelijke, 
niet-commerciële koepelorganisatie van 
alle individuen en organisaties in Neder-
land die gekant zijn tegen het verbod op 
cannabis. De VOC strijdt voor rechtvaar-
dig en rationeel cannabisbeleid en tegen 
betutteling, symboolpolitiek en repressie.  
Meer informatie: www.voc-nederland.org
Twitter.com/vocnederland
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Agenda
19 april:
VOC-vergadering. Café Den Engel (voorheen 
coffeeshop Checkpoint), Terneuzen. Bijwo-
nen? Mail naar info@voc-nederland.org 

20 april:
420 Smoke Out protest tegen de wietpas, 
Museumplein, Amsterdam. 

17 juni:
Vierde Cannabis Bevrijdingsdag, Wes-
terpark, Amsterdam. Met o.a. Latin 
Quarter (UK), Def P & the Beatbusters 
en King Shiloh Soundsystem. Gratis! 
www.cannabisbevrijdingsdag.nl

naast de hele criminele scene: het komt 

uit Afghanistan, het komt uit Marokko, ge-

maakt door krijgsheren daar, je subsidieert 

daarmee eigenlijk ook terrorisme.’ Dat cri-

minelen juist door legalisering van canna-

bis het hardst getroffen worden, wil er bij 

de fraai gekapte CDA-er niet in: ‘Door het 

te legaliseren help je niet de criminaliteit. 

Gelukkig is het zo dat je voor wijn of bier 

niet op het station wordt neergeknald. Dat 

gebeurt bij drugs wel.’ Tot zover het CDA.

 
Raadsvergaderingen
De VOC sprak in maart twee keer in bij 

raadsvergaderingen over het coffeeshop-

beleid in Zuid-Nederland. Op 8 maart 

voerde Hans van Duijn namens de VOC 

het woord in Den Bosch, vier dagen later 

deed VOC woordvoerder Joep Oomen het-

zelfde in Tilburg. De volledige tekst van 

zijn bijdrage staat op de website. Spe-

ciaal voor de gelovige raadsleden ging 

Oomen ver terug in de tijd. ‘Al vroeg in 

de geschiedenis van de mensheid is aan-

getoond dat het verbieden van zaken die 

mensen graag gebruiken een onbegon-

nen zaak is. Het allereerste verbod ging 

over één enkele plant, een boom zelfs. 

Het betrof slechts twee mensen - die op 

geen enkele manier onder invloed ston-

den van enige vorm van peer pressure of 

moderne media. Degene die het verbod 

moest handhaven was de Almachtige zelf. 

En toch mislukte het.’

Uur U
Het Uur U nadert ondertussen met rasse 

schreden: vanaf 1 mei worden de nieuwe 

B (Besloten club) en I (Ingezetenen) cri-

teria gehandhaafd in Brabant, Limburg en 

Zeeland. Tenzij de rechter genoeg gezond 

verstand heeft om de zotte plannen van 

Opstelten naar de prullenbak te verwijzen. 

Houd de VOC website en Twitter service in 

de gaten voor het laatste nieuws. Wil je 

meehelpen met Cannabis Bevrijdingsdag, 

een stand huren, posters en flyers ver-

spreiden of meepraten over acties en stra-

tegie: mail naar info@voc-nederland.org of 

kom naar onze maandelijkse bijeenkomst.


