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'Absurde verspilling van belastinggeld'
VOC voorzitter op 22 april voor de rechter om zeven wietplantjes
  

EINDHOVEN – Op vrijdag 22 april behandelt de rechtbank Den Bosch de inbeslagname van zeven 
wietplantjes uit de tuin van Derrick Bergman, voorzitter van de stichting Verbond voor Opheffing 
van het Cannabisverbod. Omdat hij expliciet geweigerd heeft afstand te doen van zijn planten, 
moet de rechter nu oordelen over de inbeslagname bij een politie-inval op 1 juni vorig jaar.
 

De stichting VOC is een landelijk koepelorganisatie voor iedereen die af wil van het verbod op cannabis. 
Zij stelt zich ten doel de wenselijkheid van fatsoenlijke regulering van cannabis onder de aandacht te 
brengen van de Nederlandse bevolking, media en politici. Elk jaar organiseert het VOC in Amsterdam 
Cannabis Bevrijdingsdag, het grootste cannabis en hennep evenement van Nederland. Het motto van de 
achtste editie, op 12 juni: 'Thuisteelt vrij, achterdeur open!' 
  

Bergman (44) ziet de rechtszaak vooral als kans om te wijzen op de absurditeit van het cannabisbeleid. In 
zijn wekelijkse column op RollingStoned.nl schrijft hij vandaag: 'Ik doe niemand kwaad met mijn 
buitenplantjes en veroorzaak geen enkele overlast. Belangrijker nog: zelf plantjes telen in mijn eigen tuin 
is de enige manier om zeker te weten dat de wiet die ik rook helemaal schoon is.' 
  

Het uitblijven regulering en het opjagen van telers leidt in toenemende mate tot vervuilde wiet. 
Bergman: 'Niet alleen consumenten, ook coffeeshops klagen steen en been over de kwaliteit. Door de 
repressie worden kleine telers met hart voor de plant steeds zeldzamer. Hun plaats wordt ingenomen 
door lieden die niet schromen om tot vlak voor de oogst pesticiden te spuiten of de wiet te verzwaren 
met gevaarlijke rotzooi als Brix en haarlak. Door het verbod op teelt en de jacht op de telers wordt het 
voor coffeeshops steeds lastiger consistent kwaliteit te leveren.'
  

De in beslag genomen plantjes stonden op een tuintafel, in kleine potten. Zij kregen water, zonneschijn 
en aandacht: niets meer. Van enig risico of overlast was geen sprake. Bergman hoopt dat hij de kans 
krijgt aan de rechter uit te leggen 'wat een absurde verspilling van belastinggeld deze hele affaire is'. 
'Zoals ik ook graag wil uitleggen dat als je met ouderwetse zaadjes kweekt, zoals ik, je ruwweg de helft 
van je planten weggooit omdat die mannelijk zijn. Met mijn zeven zaadplantjes had ik dus minder dan 
vijf planten over gehouden om te oogsten aan het einde van het seizoen.' 
  

Terwijl in o.a. Uruguay, België en Amerikaanse staten als Colorado en Oregon het recht op thuisteelt voor 
eigen gebruik al realiteit is, zakt ons land steeds dieper weg in een kansloze 'war on weed'. In zijn column 
schrijft Bergman: 'Dat anno 2016 vier gewapende agenten met kogelvrije vesten bij een brave belasting 
betalende burger zeven miniplantjes uit zijn tuin komen trekken is niets minder dan een grof schandaal. 
Het zou de rechter sieren als hij of zij dat zou erkennen.' De zaak dient op vrijdag 22 april, om 9.25 uur, in 
het gerechtsgebouw Den Bosch, Leeghwaterlaan 8.
   

Foto's en verslag inval: www.voc-nederland.org/2015/06/politie-valt-kantoor-stichting-voc-in-eindhoven-binnen/
Volledige column: www.rollingstoned.nl/voc-naar-rechtbank-om-7-wietplantjes/ 
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