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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
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Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing van het
Cannabisverbod is een onafhankelijke,
niet-commerciële koepelorganisatie van
alle individuen en organisaties in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op
cannabis. De VOC strijdt voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen
betutteling, symboolpolitiek en repressie.
Meer informatie: www.voc-nederland.org
Twitter.com/vocnederland
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 August de Loor (Adviesburo Drugs) “een aanfluiting, waarbij de crimefighters, de moraalridders en de angst-onderbuikgevoelens van
de woordvoerders van de regeringspartijen
ruim baan kregen”. In haar hoofdcommentaar constateerde NRC/Handelsblad: ‘Het
softdrugsbeleid hangt al van de illusies en
symbolische maatregelen aan elkaar’. Over
het zogenaamde hasjverbod, het proefballonnetje van VVD-er Ard van der Steur,
schreef de krant: ‘Aan de vele ongerijmdheden in het drugsdebat voegde een Kamermeerderheid gisteravond er nog één toe’.

Spuiten & Slikken
VOC woordvoerder Derrick Bergman ging
bij Spuiten & Slikken in debat over het
hasjverbod met Coskun Çörüz, CDA drugswoordvoerder 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-
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Raadsvergaderingen
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Uur U
Agenda

Het Uur U nadert ondertussen met rasse

19 april:
VOC-vergadering. Café Den Engel (voorheen
coffeeshop Checkpoint), Terneuzen. Bijwonen? Mail naar info@voc-nederland.org

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

20 april:
420 Smoke Out protest tegen de wietpas,
Museumplein, Amsterdam.
17 juni:
Vierde Cannabis Bevrijdingsdag, Westerpark, Amsterdam. Met o.a. Latin
Quarter (UK), Def P & the Beatbusters
en King Shiloh Soundsystem. Gratis!
www.cannabisbevrijdingsdag.nl

schreden: vanaf 1 mei worden de nieuwe
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 verspreiden of meepraten over acties en strategie: mail naar info@voc-nederland.org of
kom naar onze maandelijkse bijeenkomst.
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