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Het is aan de kiezer te danken dat de 
ene na de andere Amerikaanse staat 
cannabis heeft gelegaliseerd. Ons land 
kent geen bindend referendum, maar 
ook hier kan de cannabisconsument 
het verschil maken bij de stembus. 

Door onze Haagse redactie

DEN HAAG – Ruim 70% van de Ne-
derlanders is voorstander van regu-
lering of legalisering van cannabis, 
bleek in 2015 uit Motivaction onder-
zoek. Zelfs de achterban van partijen 
die fel tegen cannabis zijn, zoals de 
PVV en de christelijke partijen, is in 
meerderheid voor legalisering. 

Ondertussen raakt Nederland steeds 
verder achterop bij de landen en staten 
waar cannabis een bloeiende, legale 
bedrijfstak is, die duizenden banen en 
miljarden belasting oplevert. Gebruik 
door minderjarigen blijkt niet te stij-
gen, maar juist te dalen als cannabis 
legaal is. Ook het aantal verkeersonge-
vallen en het gebruik van verslavende 
pijnstillers als Oxycodon daalt. Kort-
om: legalisering werkt. 

Zero tolerance
De vraag is waarom we hier blijven 
aanmodderen met gedogen. De per-
soonlijke afkeer van premier Rutte 
(VVD), die cannabis steevast ‘troep’ 
of ‘rotzooi’ noemt, zal een rol spelen. 
Net als de farmaceutische lobby en de 
alcohol lobby. En het fenomeen dat 
Arjen Lubach ‘PVV corvee’ doopte. 
In de hoop PVV stemmers te trekken 
overschreeuwen sommige partijen 
zich over ‘buitenlanders’, maar ook 
met zero tolerance en andere war on 
drugs retoriek. 
In Amerika wordt het cannabisverbod 
sinds 1996 staat voor staat vernietigd 
met zogenaamde ‘ballot initiatives’. 
Wie genoeg handtekeningen ophaalt, 
kan een wetsvoorstel op het stem-
biljet krijgen bij de verkiezingen. 

Krijgt zo’n voorstel een meerderheid, 
dan móet het in wet worden omgezet. 
In Nederland is de invloed van de kie-
zer indirecter. Maar de kiezer kan er 
wel voor zorgen dat partijen die de 
oorlog tegen wiet willen doorzetten 
kleiner worden en partijen die willen 
legaliseren groter.

Nederland telt 
een miljoen cannabis-

consumenten

‘Volgens het Trimbos Instituut telt 
Nederland een miljoen cannabiscon su-
men ten’, zegt Derrick Bergman, voor-
zitter van het Verbond voor Opheffi ng 
van het Cannabisverbod. ‘Als zij mas-
saal cannabisvriendelijk gaan stem-
men, kunnen ze de verkiezingen 
beslis sen.’ Om zoveel mogelijk canna-
bis liefhebbers naar de stembus te krijgen 
organiseert het VOC met andere organi-
saties een landelijke campagne. 

Naast De Nationale Cannabis Krant en 
de Mossy Giant verkiezingsposter is de 
CannaStemBus onderdeel van de cam-
pagne. Bergman: ‘We moeten de Haag-
se politiek een duidelijk signaal geven 
dat de Hollandse Hennepoorlog moet 
stoppen. Je moet er toch niet aan den-
ken dat we straks met minister president 
Wopke Hoekstra opgescheept zitten? 
Het CDA wil alle coffeeshops sluiten!’ 

'Ongekend onrecht'
Dagelijks worden er in ons land 
personen maar ook hele gezinnen 
door burgemeesters uit huis gezet 
wegens teelt van cannabis voor ei-
gen consumptie. Dit op grond van 
de in 1999 ingevoerde Wet Damo-
cles (art. 13b, Opium wet).

Woningcorporaties zetten deze men-
sen op een zwarte lijst, waardoor 
ze in hun eigen gemeente geen al-
ternatieve woning kunnen krijgen. 
Een geperverteerd en meedogenloos 
overheidsbeleid waarbij de menselij-
ke maat totaal uit het oog is verloren. 
De wet treft huurders; huiseigenaren 
blijven buiten schot. Met deze wet, 
ooit bedoeld om overlast gevende 
hard drugs dealpanden te kunnen 
sluiten, worden in de praktijk dus 
gewone gezinnen dakloos gemaakt 
wegens wiet.

Al in 2017 schreef Michelle Bruijn, 
die aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen promoveerde op Damocles: 
‘Niet iedereen blijkt te zijn vergeten 
dat de Wet Damocles bedoeld is om 
illegale verkooppunten te sluiten en 
niet om drugsgebruikers en hennep-
telers uit hun woning te zetten. Toch 
blijft de vraag wat burgemeesters 
beweegt om de wet zo ruim uit te 
leggen en wat rechters beweegt om 
hierin mee te gaan.’

Bevat deze krant een 
Gouden Ticket..?

In zeven van de 100.000 exemplaren 
van de De Nationale Cannabis Krant 
zit een Gouden Ticket gevouwen.

De gelukkige vinders staat een on-
vergetelijke cannabisdag in Amster-
dam te wachten. Je  bezoekt met een 
gids het Hash, Marijuana & Hemp 
Museum, het Cannabis College, de 
Hemp Gallery en een aantal coffee-
shops, maakt een rondvaart door 
de grachten en geniet van een VIP 
diner, met bijzondere gasten. De ge-
lukkige vinders krijgen een formi-
dabele goodie bag mee, met o.a. het 
boek Weed of Wonder, gesigneerd 
door cannabispionier Ben Dronkers 
en andere speciale geschenken. 
Let op: alleen voor 18 jaar en ouder! 
Meer informatie op:
www.denationalecannabiskrant.nl. 
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Laat je stem 
niet verdampen! 

Stem bewust! 
woensdag 17 maart

 Sting
Britse zanger en bassist

“I believe in the right to sovereignty  
  over one’s own mind and body.”
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  Legalisering werkt; de vraag is waarom we in Nederland blijven aanmodderen met gedogen. (fotobewerking: Wix)
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Drie vragen aan:

Vera Bergkamp

Cannabis: wat willen de partijen?  Zie pagina 16 - 17

A
B
C
D
E
F

Piratenpartij - Bij1  

GroenLinks - SP - PvdD - D66 

PvdA - VOLT 

VVD - FvD - DENK - 50PLUS  

PVV - JA21 

CDA - ChristenUnie - SGP                

Volledige legalisering, 
geen monopolie bedrijven

Legalisering/regulering, inclusief (beperkte of 
medici nale) thuisteelt

Gereguleerd gedogen achterdeur coff eeshops, 
op termijn legaliseren

Beperkte regulering, alleen wietproef, 
overlast hard aanpakken

Geen regulering, wel medicinaal, harde aanpak 
drugscriminaliteit, zero tolerance

Cannabis volledig verbieden, alle coff eeshops sluiten, 
inzetten op een drugsvrij Nederland
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Ooit wel eens van edibles gehoord? Spacecake dan? Voor 
Neder landse begrippen is spacecake een typisch voorbeeld 
van een edible. Met andere woorden: een eetbare of drinkba-
re variant van cannabis. 

door Coen van CHOW Edibles

Sinds de legalisering in Amerika en Canada is de edibles markt ont-
ploft. Er zijn sterrenchefs, kookboeken, wedstrijdprogramma’s en 
hele restaurants gewijd aan het koken met cannabis. Edibles zijn 
niet alleen populair in de recreatieve sector, ze hebben ook een grote 
medicinale waarde.   Voordat je wat voor een edible ook kan maken, 
is het belangrijk om een basis te hebben. Dit recept gaat dan ook 
over het maken van je eigen cannabiskokos. Waarom kokosolie? 

Omdat het een vetrijk product is, met vele voordelen. Kokosolie is 
lang houdbaar en prettig om mee te werken in verschillende re-
cepten, omdat het neutraal van smaak is. Wij hebben voor jou het 
ultieme recept voor cannabiskokos.. So let’s cook! 

Recept voor Cannabiskokos
• 7 gram gedecarboxyleerde 
• cannabis 
• 340 gram kokosolie 
• 475 gram koud water 
• Fijne zeef 
• Kaasdoek 

(ongebruikte panty kan ook) 
• Grote kom 
• Een (weck)pot die goed afsluit 
• Pan 
• Rubber spatel 
• Snoepthermometer (eventueel) 

Decarboxyleren
Eerst moet je de cannabis decarboxyleren. Verwarm de oven voor 
op 135°C, voor een constante temperatuur is het slim om de oven 
zestig minuten voor te verwarmen. Spreid het bakpapier uit en leg 
hierop de cannabistopjes, niet groter dan erwten. Bak de topjes twin-
tig minuten. Haal ze daarna uit de oven en laat ze afkoelen.  Zet een 
middelgrote pan op matig vuur en doe er de cannabis, kokosolie 
en water in. Breng dit mengsel net onder het kookpunt (95° à 99° 
Celsius), zonder te roeren. Je kunt een snoepthermometer gebruiken 
om dit precies te meten. Zorg ervoor dat het mengsel de komen-
de vier uur op deze temperatuur blijft. Er mogen wat lichte bubbels 

ontstaan, maar het mag niet 
koken. Als je merkt dat het wa-
ter snel verdampt kun je nog 
een kop (240 ml) toevoegen. 
Roer het mengsel af en toe rus-
tig door. Gebruik hiervoor een 
rubber spatel, geen hout!   Haal 
na vier uur de pan van het vuur 
en laat het mengsel afkoelen. 
Pak een grote kom, zet de zeef 
er op en bedek deze met de 
kaasdoek. Giet voorzichtig je 
mengsel hierin. Schraap met 
de spatel alle restjes uit de pan. Druk met je spatel het mengsel goed 
aan in de zeef. Wring de kaasdoek uit om zoveel mogelijk olie op te 
vangen. Wanneer je dit met een panty doet, giet je het mengsel door 
de panty en wringt het daar in uit. 

Zet het mengsel nu 24 uur in de koelkast. Als het is afgekoeld, 
is de kokosolie hard geworden en van het water geschei-
den. Je kunt het nu in een ander (handiger) potje doen en tot 
wel drie maanden bewaren in de  koelkast en zes maanden 
in de vriezer. Cannabiskokos is een super goede basis voor zowel 
zoete als hartige edibles. 
Zo kun je er bijvoorbeeld heerlijke chocolate chip cookies mee ma-
ken. Het recept staat op pagina 8. 

Met dank aan CHOW edibles.
Meer artikelen en recepten 
op: www.chow-edibles.nl.  

 Koken met cannabis:

Maak zelf edibles met cannabiskokos

O veral ter wereld brokkelt het verbod op cannabis af. Van Canada tot Zuid-Afrika, 
van Israël tot de VS, van Luxemburg tot Mexico. Zelfs bij de Verenigde Naties 
waait de wind van verandering: cannabis wordt geschrapt uit Lijst IV van het 

Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, de lijst met de gevaarlijkste drugs, zonder 
medici nale waarde. Voor cannabis was 2020 een jaar van mijlpalen en doorbraken. 
Zelfs in Nederland. 

Johan van Laarhoven kwam vrij, het kabinet erkende dat coffeeshops essentiële winkels zijn en 
de wietproef kreeg verder vorm. Natuurlijk, het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, zoals de 
wietproef offi cieel heet, is een puur politiek compromis, waarvoor de al door de Tweede Kamer 
aangenomen wietwet van D66 is opgeofferd. Maar het is ook een onomkeerbare stap richting 
regulering en uiteindelijk legalisering van cannabis. 

De mondiale beweging naar legalisering is niet meer te stoppen, zeker niet door Nederland. 
Maar legalisering kan wel worden uitgesteld, weer op de lange baan geschoven. De verkie-
zingen van 17 maart zijn wat dat betreft doorslaggevend. De keuze voor Wopke Hoekstra 
als lijsttrekker legt het CDA geen windeieren. 

Een CDA minister-president is zeker niet ondenkbaar; veel kiezers én veel journalisten 
zijn Mark Rutte na drie kabinetten beu. Voor cannabis zou premier Wopke Hoekstra slecht 
nieuws zijn: het CDA wil alle coffeeshops sluiten en het gedoogbeleid afschaffen. 
Dat geldt ook voor de ChristenUnie, de SGP en -in iets mindere mate- voor de PVV. Het is 
dus zaak deze cannabis haters zo klein mogelijk te houden bij de verkiezingen. De één mil-
joen cannabisconsumenten kunnen de kleur van het volgende kabinet bepalen en daarmee 
de toekomst van het cannabisbeleid in ons land. Meer repressie of meer vrijheid? 
Meer drugsoorlog of minder? De keuze aan cannabisvriendelijke partijen is zeer ruim, 
zoals het overzicht op pagina 16-17 laat zien. 

Ook in Nederland zal het inzicht doorbreken dat het verbieden van cannabis alleen voorde-
lig is voor criminelen en dat deze wonderbaarlijke plant niet thuishoort in de strafwet. 
Het zijn de kiezers die het tempo van de verandering bepalen. 

Elke cannabisvriendelijke stem telt op 17 maart.  

COMMENTAAR

Houdt de cannabis 
haters klein

DE NATIONALE CANNABIS KRANT

Ingezonden mededeling:

  Dries van Agt  
 Voormalig justitieminister, 
  minister president, medeoprichter CDA

“Teelt, handel en gebruik van wiet 
moet strafrechtelijk irrelevant worden. 

Dat is de enige oplossing.”

C A N N A B I S  Q U O T E S

Ingezonden mededeling:

GEZOCHT: Minderjarige jongeren, liefst uit 
kans  arme gezinnen, voor parttime baan als ver-
tegenwoordiger van buitenlandse gasten in Am-
sterdam om hen te helpen in de aankoop van ge-
doogde producten. Hoge verdiensten. Flexibele 
werktijden. Basis vaardigheid in Engels en Duits. 
Aanmeldingen sturen aan Mevr. F. Halsema, 
Herengracht 502, 1017 CB Amsterdam.

CannaStemBus rijdt in 
maart door Nederland
DEN HAAG - Vanaf maandag 1 maart gaat de 
Canna  StemBus door heel Nederland rijden. Via een 
live stream en social media kan iedereen mee kijken 
met en in deze speciale verkiezingsbus. 
Zie het artikel op pagina 19 voor meer nieuws.

Coffeeshops 
zijn nu offi cieel 
een essentiële 
voorziening

Bertje&Budhead

Dat heb 
ik in geen één 
verkiezings-

programma terug 
gelezen !

Gerard Reve
 Nederlandse schrijver 

“Zo is het ook met de heksenjacht op 
marihuana dat onschuldiger is dan de 
alcohol die overal vrij verkocht wordt. 
Marihuana maakt niet agressief en er 
is niets bekend over misdrijven tijdens 
of kort na gebruik van marihuana ge-

pleegd. Het verslaaft evenmin. 
Bij vrije verkoop zou de hele onder-
wereld brodeloos worden gemaakt… 

Kortom, men kletst maar wat.”
(1964)

C A N N A B I S  Q U O T E S

 Gerard Spong
 Strafrechtadvocaat 

“Men blijft ook in justitiële 
kring vol harden in domme fouten. 
Als je softdrugs niet legaliseert, 

blijf je water naar de zee dragen.”

C A N N A B I S  Q U O T E S

D
oo

r G
on

zo
 &

 W
ix



Pagina    3  

OG Kush

Zoals vaker bij legendarische strains is de exac-
te herkomst van deze West Coast klassieker in 
nevelen gehuld. Volgens Leafl y ontstond OG 
Kush in de vroege jaren negentig door een Ca-
lifornische plant te kruisen met een Hindu Kush 
uit Amsterdam. De Encyclopedia of Cannabis 
heeft het over een kruising van Chemdawg, 
Lemon Thai en Pakistaanse Kush genetica. In 
1996 bracht Matt “Bubba” Berger de OG Kush 
van Florida naar Los Angeles en de rest is ge-
schiedenis. OG Kush heeft een complex aroma: 
kruidig, maar ook met benzine-achtige tonen, 
het zure van citroen en de aarde-geur van ouder-

wetse Skunk. Net als Skunk werd OG Kush de 
basis van honderden nieuwe kruisingen. Over 
de betekenis van de letters OG bestaat net als 
over de afstamming geen overeenstemming: 
Ocean Grown? Original Gangster? Eén ding is 
zeker: OG Kush is een iconische Amerikaanse 
soort.

Girl Scout Cookies / GSC

Elke Amerikaan kent de koekjes die meisjes in 
padvindersuniform verkopen om hun padvin-
dersgroep te steunen. De Amerikaanse rapper en 
cannabisondernemer Gilbert Anthony Milam, 
beter bekend als Berner, claimt dat zijn kwekers 

collectief Cookie Family de wietsoort Girl Scout
Cookies heeft ontwikkeld, een kruising van OG 
Kush met de aloude Durban Poison, de bekend-
ste Zuid-Afrikaanse cannabissoort. Berner is een 
marketing genie en zijn Cookies imperium groeit 
als… wiet. De naam Girl Scout Cookies is inmid-
dels niet meer toegestaan en wordt dus afgekort 
tot GSC. Prachtige, paarsige wiet met een zoete 
smaak, veel THC en een krachtige ontspannende 
en pijn remmende werking. Niet voor niets zwe-
ren veel medicinale cannabisgebruikers bij deze 
soort of haar vele dochters. Reken op zowel couch 
lock als de munchies als je GSC te pakken krijgt.

Sunset Sherbert

Een creatie van Mister Sherbinski, oftewel Mario 
Guzman, een van de invloedrijkste Amerikaanse 
kwekers. Guzman begon als kweker voor medi-
cinale cannabiswinkels in San Francisco, waar 
mediwiet sinds 1996 legaal is. Hij kweekt in de 
Emerald Triangle in Noord Californië, al ruim 
een halve eeuw het Amerikaanse walhalla voor 
wietkwekers, met ideale omstandigheden. Sun-
set Sherbert is een indica-dominante kruising van 
Girl Scout Cookies en Pink Panties, naar verluidt 
een kruising van een Burmees landras met een 
Californische Kush plant. De zoete, frisse en 
bessenachtige Sunset Sherbert, ook bekend als 
Sherbet of Sherbert, is een fl agship strain van 
Sherbinski. De soort stond aan de basis van Ge-
lato, een nog grotere hit.

Zkittlez

collectief Cookie Family de wietsoort Girl Scout
Cookies heeft ontwikkeld, een kruising van OG 

Ook deze superfruitige soort komt uit Noord 
Californië. Zkittlez is volgens Leafl y een krui-
sing van de fruitige, indica-dominante Grape Ape 
met de sativa-dominante Grapefruit en een der-
de, onbekende soort. De smaken en effecten zijn 
mooi in balans: fris, met een aroma van bessen 
en citrus, zoet maar ook zuur. Het effect is tege-
lijk kalmerend en euforisch, met een alerte high. 
Via een Britse kweker die letterlijk op en neer 
naar Californië vloog om een paar echte Zkittlez 
stekken te kopen kwam deze topper naar Europa. 
Aan beide kanten van de oceaan is er verder mee 
gekruist, wat onder andere resulteerde in Runtz. 
Leafl y riep deze kruising van Zkittlez met Gelato 
#33 uit tot strain van het jaar 2020.

Gorilla Glue / GG

Goede wiet bevat veel hars en is dus plakkerig; 
de topjes moeten eigenlijk aan je vingers blij-
ven plakken. Sterke wiet resulteert vaak in wat 
Amerikanen couch lock noemen: je zit als het 
ware vastgeplakt op de bank, in totale ontspan-
ning. Gorilla Glue is een bekend Amerikaans 
lijm merk en dus een toepasselijke naam voor 
deze sativa-dominante soort, een kruising van 
Chem’s Sister, Sour Dubb en Chocolate Diesel. 
Die afstamming verklaart het mokka-achtige, zure 
en aarde-achtige aroma van de Gorilla Glue, 
die na een klacht van de lijmfabriek, door het 
leven gaat als GG, met verschillende nummers. 
De GG#4 geldt als de beste en is ooit omschreven 
als ‘een hoop trichomen waaruit een paar topjes, 
blaadjes en takjes steken’.

Van OG Kush tot Gorilla Glue:

5 iconische Amerikaanse cannabis soorten

Door onze buitenland redactie

EINDHOVEN.  Sinds de legalisering van canna-
bis in de Verenigde Staten op gang is gekomen, 
is het aantal nieuwe soorten geëxplodeerd. Een 
legale cannabisindustrie kan veel systemati-
scher, schoner en professioneler te werk gaan. 
Natuurlijk zijn Amerikanen ook meesters in 
marketing, zodat het kaf soms moeilijk van het 
koren te scheiden is. In dit artikel nemen we vijf 
iconische Amerikaanse strains onder de loep.

D e cannabis cultuur heeft veel te danken 
aan Amerika. Dat is ironisch omdat de 
Amerikaanse overheid zo’n beetje de 

uitvinder is van de oorlog tegen cannabis. Maar 
die oorlog dwong Amerikaanse kwekers vanaf 
de jaren zeventig van de vorige eeuw ook tot in-
ventiviteit en innovatie. 
Zo ontstond de binnenteelt en het kruisen van 
genetica uit de hele wereld tot de moderne can-
nabissoorten die we nu kennen.

Indica en Sativa?
Hoewel het onderscheid in wetenschappe-
lijke kring onder druk staat, is de indeling 
in Sativa en Indica nog steeds leidend in de 
cannabiswereld. Sativa planten komen van 
oudsher uit de landen rond en nabij de Eve-
naar: Colombia, Brazilië, Kenia, Mexico, 
Jamaica en Thailand. Ze worden zeer groot 
en hebben bladeren met dunne vingers. De 
typische sativa high is energiek en inspire-
rend. Indica planten komen oorspronkelijk 
uit Azië: Nepal, India, Pakistan en Afgha-
nistan. Ze zijn kleiner en compacter dan Sa-
tiva’s en de bladeren hebben dikke vingers. 
Het typische Indica effect is sterker en meer 
lichamelijk dan dat van Sativa-dominante 
soorten. Alle moderne cannabissoorten zijn 
kruisingen en bevatten dus zowel Indica als 
Sativa genetica. 

 Bob Marley
 Jamaicaanse zanger

“If you smoke, smoke herb. Rastaman use 
herb for meditation. Especially in our busy 
world like this, you smoke herb… what is 
going on, it still cant’t trouble you… keep 

your meditation.”

C A N N A B I S  Q U O T E S
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1: De 5 gram is legaal mythe
Ook veel mensen die weten dat cannabis niet legaal is, denken dat je wel maxi-
maal 5 gram legaal op zak mag hebben. Helaas. Bezit wordt slechts gedoogd 
en is nog steeds formeel verboden in de Opiumwet. Overtreding van dit verbod 
wordt niet vervolgd zolang het om een ‘gebruikshoeveelheid’ gaat: maximaal 
5 gram. Maar elke agent kan jouw zakje wiet of hasj dus op elk moment af-
pakken, met de wet aan zijn of haar zijde. Ook als je dat zakje zojuist in een 
gedoogde coffeeshop hebt gekocht. Kierewiet.

2: De 5 planten mythe
Een hardnekkige mythe luidt dat je in Nederland 5 cannabisplanten mag kweken 
in je tuin of huis. Nee dus. De website overheid.nl is duidelijk: ‘De teelt van wiet-
planten is verboden. Bij maximaal 5 planten voor eigen gebruik neemt de politie 
de planten alleen in beslag. Bij meer dan 5 planten kan de politie de teler vervol-
gen.’ Maar dat is al lang niet meer het hele verhaal. Politie en justitie hanteren een 
‘lijst indicatoren met betrekking tot de mate van professionaliteit’. Scoor je twee 
of meer keer, dan wordt je beschouwd als een professionele, bedrijfs matige kwe-
ker, ‘ongeacht de hoeveelheid planten’. Woon je in een huurhuis? Dan kan de 
woningbouwvereniging je altijd uit huis zetten, ook voor één plant. En op basis 

van de wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) kan de burgemeester elk huis dicht 
laten spijkeren vanwege thuisteelt. Zelfs als er alleen maar ‘kweekmaterialen’ 
worden aangetroffen en dus geen wietplanten. Inderdaad: kierewiet.

3: De sterke wiet mythe
Je leest het nog steeds regelmatig in de krant: de Nederwiet zou steeds ster-
ker worden en het THC-gehalte zou maar blijven stijgen. Allebei niet waar. 
Volgens de meest recente cijfers van het Trimbos Instituut bedraagt het ge-
middelde THC-gehalte van Nederwiet in de coffeeshops 14,6 procent. Heel 
wat lager dan in 2004, toen het 20,4 procent was. Los daarvan: de sterkte van 
cannabis wordt door veel meer factoren en werkzame stoffen bepaald dan 

alleen het THC gehalte. En zoals wijlen Els Borst, voormalig minister van 
volksgezondheid voor D66 en huisarts, ooit uitlegde: ‘Een hoog THC-ge-
halte is eigenlijk een positieve kwaliteitsnorm. Je hoeft dan minder te roken 
om hetzelfde resultaat te bereiken.'

4: De export mythe
Minister-president Mark Rutte (VVD) beweert nog steeds dat tachtig procent 
-of zelfs nog meer- van de in Nederland gekweekte wiet naar het buitenland 
gaat: de exportmythe. Maar al in 2015 con-
stateerde NRC/Handelsblad, na een rondgang 
langs betrokken wetenschappers en beleids-
onderzoekers, dat niemand weet hoeveel 
Nederwiet er wordt geëxporteerd. De tachtig 
procent is op drijfzand gebouwd. NRC: ‘In 
de wereld van het onderzoek naar wiet is ver-
draaiing van feiten eerder regel dan uitzonde-
ring.’ Later bleek dat voormalig minister Ivo 
Opstelten (VVD) diverse onderzoeken over 
cannabis had laten manipuleren: de WODC 
affaire. Des te kwalijker dat Rutte de export-
mythe blijft herhalen.  

5: De overal co� eeshops mythe
Zeker toeristen denken dat elke Nederlandse stad wel een paar coffeeshops 
heeft. Niets is minder waar. Slechts 102 van de 355 Nederlandse gemeen ten 
beschikt over één of meer coffeeshops.  Ruim zeventig procent heeft nul cof-
feeshops, de zogenaamde nuloptie, die eigenlijk ‘dealers-optie’ zou moeten 
heten. Het totale aantal coffeeshops daalt al jaren, van zo’n tweeduizend in 
de jaren negentig naar nog maar 570 nu. Ter vergelijking: ons land telt zo’n 
zeventigduizend verkooppunten voor alcohol. In alle 355 gemeenten.

Het Nederlandse cannabisbeleid is bijna 
niet uit te leggen aan buitenlanders. Maar ook 

voor Nederlanders is er vaak geen touw aan 
vast te knopen. Vijf hardnekkige mythen over 

ons cannabisbeleid ontkracht.

5 mythen over het Nederlandse cannabisbeleid

De High Tea Potcast wordt gemaakt door 
Derrick Bergman en Rens Hoppenbrou-
wers. Derrick schrijft al ruim 25 jaar over 
cannabis voor binnen- en buitenlandse me-
dia en is voorzitter van de stichting Verbond 
voor Opheffi ng van het Cannabisverbod 
(VOC). Rens is medeoprichter van de Home-
Grown Cup en werkte onder meer als bud-
te der bij coffeeshop Toermalijn in Tilburg 
en als marktmeester van Cannabis Bevrij-
dingsdag. De afl everingen variëren in lengte 
van een uur tot meer dan twee uur, zoals de 
XL afl evering met Doede de Jong. De spreek-
taal is Nederlands, tenzij de gast alleen Engels 
spreekt. Op de website www.highteapotcast.
nl staan alle afl everingen.

Eerste Nederlandse podcast over cannabis
'Welkom bij High Tea met Derrick en 

Rens, een podcast over cannabis en 
alles wat met de plant te maken heeft.’ Zo be-
gint sinds oktober 2019 elke afl evering van 
de eerste Nederlandse podcast over cannabis.

De gasten variëren van kwekers en 
coffeeshop ondernemers tot in cannabis ge-
specialiseerde journalisten en pioniers als 
Mila Jansen, Soma en Karel Schelfout. De 
High Tea Potcast is te be lui steren via Spotify, 
YouTube, iTunes en Soundcloud. 

 9 Beste Nederlandse Instagram
 accounts over cannabis

@vocnederland. De stichting Verbond voor Opheffi ng van het Cannabisverbod (VOC) die deze 
krant uitgeeft, is ook te vinden op Instagram. 

@cannabiskieswijzer. De Cannabis Kieswijzer, een initiatief van de stichting Maatschappij & 
Cannabis, heeft ook een eigen account. 

@thecannabiscollege. Het Cannabis College is een non-profi t organisatie in hartje Amsterdam 
waar je alles kunt leren over de cannabisplant. Sinds 1998.

@degoudengieter. Bekijk alle inzendingen voor De Gouden Gieter fotowedstrijd voor cannabis 
thuiskwekers!

@picture_fotografi e. Op het account van deze macro cannabis fotograaf vind je foto’s van de 
cannabisplant zoals je haar nog nooit hebt gezien.

@hempfl ax. Kijk mee bij een van de grootste kwekers van industriële hennep in Nederland en 
een wereldwijde pionier. Hennep is dé oplossing voor het klimaatprobleem.

@weeducationnl. Eerlijke, plezierige informatieverstrekking en het bespreekbaar maken van 
cannabis.

@cnnbs.nl. De grootste Nederlandstalige cannabis cultuur website is ook op Instagram te vinden.

@cannabisindustrie. Voor wie op de hoogte wil blijven van nieuwtjes uit de Nederlandse en 
internationale cannabisindustrie.

Ben je op zoek naar content over canna bis op Insta-
gram, maar zie je door de bomen het bos niet meer? 
Onze media redactie selecteerde 9 accounts.

Els Borst: 'Hoog THC-gehalte is een positieve kwaliteitsnorm'

Mark Rutte: 'Troep!'
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Heeft Nederland in de afgelopen vijftig jaar iets 
beters voortgebracht dan de coffeeshop? Een 
concept dat anno 2021 miljarden legale omzet 
genereert in Noord-Amerika en daarvoor al over 
de hele wereld beroemd was. Derrick Bergman, 
journalist, fotograaf en voorzitter van de stich-
ting VOC, brengt een ode aan de coffeeshop. 

Door Derrick Bergman 

M ijn hele werkzame leven, sinds 
1994, schrijf ik over coffeeshops. 
Voor de HighLife coffeeshoptest 
bezocht ik er meer dan tweehon-

derd, tot in de verste uithoeken van Nederland. 
Als cannabisliefhebber kom ik er nog langer, 
sinds midden jaren tachtig. In die periode zag 
ik deze wonderlijke bedrijfstak zich ontwikke-
len. Obscure tentjes in achterafstraatjes waar de 
hasj van grote plakken werd gesneden, werden 
moderne horecagelegenheden op A-locaties, met 
digitale voorraadsystemen en fraaie interieurs.

T oen ik journalistiek studeerde in 
Utrecht kwam ik vaak bij Sarasani, de 
eerste coffeeshop van Nederland, geo-
pend in 1968. De donkere werfkelder 

was sindsdien amper veranderd. De betonnen 
bak waar oprichter Holly Hazenbosch kleine kro-
kodillen hield -en zijn voorraad verstopte- was 
er nog. Sarasani is al jaren dicht, net als Mellow 
Yellow, de eerste coffeeshop van Amsterdam. 
Geen van beide panden bevat een informatie-
bordje; kenmerkend voor het gebrek aan respect 
en historisch besef van politici als het om coffee-
shops gaat.

Misschien komt dat omdat de coffeeshop niet 
bedacht is door politici, maar ontwikkeld door 
pioniers als Holly Hazenbosch, Wernard Brui-
ning, Henk de Vries en Ben Dronkers. Outsiders. 
Mannen die schijt hadden aan de regels, omdat 
ze wisten dat er niks verkeerd was met het verko-
pen van een stukje hasj. Integendeel. Met hasj en 
wiet bleef het gezellig, was er geen ruzie, maar 
vrolijkheid en verbroedering. Heel anders dan 
met drank, speed of heroïne. De autoriteiten za-
gen dit anders. 

Bij de eerste Bulldog van Henk de Vries deed 
de politie in één jaar meer dan tweehonderd in-
vallen, soms meerdere per dag. Aan het doorzet-
tingsvermogen en de inventiviteit van deze eerste 
generatie ondernemers hebben we de coffeeshop 
te danken. Zij creëerden een wereldberoemd fe-
nomeen en een lichtend voorbeeld voor activis-
ten uit alle windstreken. Want de coffeeshop is 
het sterkste bewijs dat de hele drugsoorlog niet 
nodig is, zoals Raymond Dufour van de Stichting 
Drugsbeleid het ooit treffend verwoordde. 

Dat is een prestatie van formaat. Ik weet niet of 
Wernard, Ben en Henk (Holly is in 1984 door 
de politie doodgeschoten) een koninklijke onder-
scheiding zouden accepteren, maar ze verdienen 

er zeker eentje. Tegen de verdrukking in ontwik-
kelden ze een ijzersterk concept: een veilige, 
hard drugsvrije omgeving, waar je cannabis kunt 
kopen én ter plekke consumeren. De sfeer is er 
ontspannen, de muziek is niet dominant, er is 
goede koffie en verse jus d’orange, er zijn bord-
spellen en er ligt minstens één krant. 

Een goede coffeeshop is transparant: je kunt 
naar binnen kijken. Het sanitair is schoon en de 
budtender -degene die de cannabis verkoopt- is 
deskundig. Er is comfortabele zitgelegenheid en 
goede luchtzuivering. Dat je ter plekke canna-
bis kunt consumeren is essentieel. Juist de mix 
van mensen en het samen genieten van cannabis 
maken de coffeeshop zo uniek. Letterlijk: nog 
steeds is er geen andere plek ter wereld waar elke 
volwassene binnen kan lopen en zonder angst 
voor de politie wiet of hasj kan kopen én oproken 
(of verdampen). Ook niet in Canada, ook niet in 
Californië.

Wat heb ik gelachen in de coffeeshop! Wat heb 
ik er veel verhalen gehoord, geweldige men-
sen ontmoet, epische flipperpotjes gespeeld… 
Dromerige uren in de oude Hill Street Blues in 
Amsterdam, het achterste deel met de volgekrab-
belde muren, heerlijke sofa’s en uitzicht op het 
Damrak. Mijn eigen ‘stam-shop’, De Bakkerij in 

Eindhoven, werd in 2018 door de burgemeester 
gesloten. Ik kwam er sinds mijn vijftiende en ik 
mis ik die magische plek, het eigenwijze perso-
neel, de klanten, het terras, de flipperkast... 

Legalisering  

van cannabis is 

onvermijdelijk 
 
Honderden coffeeshops werden in de afgelopen 
dertig jaar door de overheid gesloten. Er zijn er 
nog maar 570 over. Nog steeds moeten ze elke 
dag vechten voor hun voortbestaan en lopen ze 
-onnodig- grote risico’s. Nog steeds moeten zij 
hun cannabis op de zwarte markt inkopen, al gaat 
de wietproef daar verandering in brengen bij on-
geveer tachtig coffeeshops.
Legalisering van cannabis is onvermijdelijk, 
maar tot het zover is, kan er nog veel kapot wor-

den gemaakt. We weten welke partijen de plant 
verboden willen houden: CDA, ChristenUnie, 
SGP en PVV. De VVD zit op de wip: Rutte’s 
persoonlijke afkeer weerhoudt de partij er van 
om te kiezen voor legalisering. Met Rutte aan het 
roer is een stem op de VVD dus een stem tégen 
legalisering. 

Als de coffeeshop je lief is en als je vindt dat 
cannabis legaal moet worden, ga dan stemmen. 
De Cannabis Kieswijzer website, www.canna-
bis-kieswijzer.nl, bevat uitgebreide informatie en 
een nieuwe stemwijzer, in deze krant staat een 
kort overzicht. 
Kom op voor de coffeeshop en geef de plant 
jouw stem op 17 maart!   

Ode aan de coffeeshop

Sarasani, Utrecht

The Bulldog, The First, Amsterdam 

De Apotheker, Eindhoven

Hill Street Blues, Amsterdam
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E n wel over het feit dat ons de 
stem/zeggenschap over onze 
tuin en lichaam is ontnomen. 

Wij willen onze stem terug en ge hoord 
worden. Want terwijl rondom ons in de 
wereld de liberalisering van cannabis 
toeneemt, neemt hier ondertussen 
de repressie i.v.m. wietteelt groteske 
proporties aan. Hele gezinnen worden 
(ook in corona tijd) voor een paar 
planten in of om het huis op straat 
gezet. Deze mens onterende maatregel 
staat in geen enkele verhouding tot het 
vermeende delict. Het is een schending 
van de mensenrechten en het constituti-
onele recht op wonen.

Waar is de menselijke maat?
Draconische maatregelen moeten 
blijkbaar hun ongelijk maskeren. Het 
is sowieso al krankzinnig dat een 
regering überhaupt meent het recht te 
hebben om te bepalen wat jij zoal voor 
je welzijn uit je tuin (binnen of buiten) 
wilt halen. Dat maak je toch zeker zelf 
uit. Het is toch jouw geest en lichaam, 
je enige concrete bezit, dacht je ?!

Wij hebben geen plantpolitie nodig!
Wat wel eens naar de achtergrond 
dreigt te ver  dwijnen, is dat het niet 
de plant is die wordt bestreden, maar 
de 1 miljoen volwassen cannabis con-
sumenten, die de vele goede eigen-
schappen van de nobele hennepplant 
‘wel’ onderkennen en er hun voor-
deel mee doen.

Waarom worden wij 
zo fanatiek bestreden?! 
Wij zijn toch niet de vijand. Integen-
deel! Wij staan voor een vredelieven-
de en tolerante samenleving, waarin 
de dialoog centraal staat en het recht 
op zelfbeschikking wordt gerespec-
teerd. De vijand zit dan ook met name 
bij de christelijke partijen en de quasi 
liberalen van de VVD, tussen de oren.

Het najagen van hersenschimmen!
Zij menen dat zij het recht hebben 
om op grond van een moralistische 
visie op menselijke deugd zaamheid je 
individuele vrijheid te mo gen inperken. 
In feite stellen zij hun moralisme boven 
de grondwet (schending van artikelen 
1, 10 en 11). Moralisme als een manier 
om mensen klein te houden! Ook asso-
ciëren zij altijd criminaliteit met wiet. 

Hopelijk breekt het licht eens door en 
zullen zij eindelijk eens onderkennen 
dat crimi naliteit een gevolg is van 
het verbod en niet andersom. Maar 
zo lang dit nog niet het geval is, is het 
verstandig om te gaan stemmen en 
wel op een partij die vóór legalisering 
van cannabis is. Je zal misschien den-
ken: stemmen? Ja, doei! ‘Als stem-
men zin zou hebben, dan viel het rode 
potlood onder de wapenwet.’ Voor de 
eenling is dit zeker waar, maar niet als 
alle cannabisconsumenten (1 miljoen) 
gaan stemmen. Samen staan we sterk. 
Dan zijn we een niet te verwaarlozen 
factor van belang. We moeten onze 
‘stem’ verheffen. Ga stemmen!

Doede J. de Jong
Vergadervoorzitter VOC

    COLUMN

   DOEDE DE JONG

 Wij zijn ontstemd.

Los de kruiswoordpuzzel op

Los deze cannabis kruiswoordpuzzel op en vorm het 
antwoord uit de letters in de acht rode vakjes. Mail dit 
woord van acht letters naar:

prijsvraag@denationalecannabiskrant.nl 

Doe dit zo snel mogelijk in, maar uiterlijk op 17 maart,
de dag van de Tweede Kamerverkiezingen.  Uit de 
goede inzenders kiezen we vijf winnaars die een uniek 
groen prijzenpakket ontvangen. 

Het Groene Prijzenpakket:
• Fotoboek ‘Humboldt Green Gold’ van Steef Fleur
• Topklasse cannabiszaden
• Doos luxe grote vloei en tips
• Cannabis Bevrijdingsdag medaille
• Boek ‘Weed of Wonder’, + 2 toegangskaarten voor 

het Hash, Marijuana & Hemp Museum in Amsterdam
• Mossy Giant Geef de plant jouw stem T-shirt
• Het Cannabis Dossier: De frames en de feiten
• En... verrassing!

Test je kennis van canabis en win een groen prijzenpakket.

Sean Paul
Jamaicaanse zanger

“A pothead is a lot different than a 
wino or a crackhead. A pothead is a 
considerate person who thinks about 

life and the people around him.”

C A N N A B I S  Q U O T E S
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Door een onzer redacteuren 

Niet alleen over wiet be staan 
veel fabels, ook over de wiet-
proef. Drie fabels en drie feiten 
over het Experiment Gesloten 
Coff ee shopketen.  

    FABEL 1:  WE KRIJGEN STAATSWIET

Nee, de staat gaat geen wiet kweken. De term 
staatswiet is verzonnen door De Telegraaf. 
De cannabis voor de wietproef zal worden ge-
kweekt door tien commerciële telers. De staat 
heeft de regels bepaald voor het experiment en 
controleert de telers. Maar dat geldt ook voor de 
coffeeshops en niemand noemt die staatswinkels. 
Ook De Telegraaf niet. 

    FEIT 1:  GEEN BUITENLANDSE HASJ

De coffeeshops die meedoen aan de wietproef 
mogen geen buitenlandse hasj meer verkopen; 
alleen hasj die wordt geproduceerd door de deel-
nemende telers. 

    FABEL 2:  DE WIETPROEF WIET 
    HEEFT MAXIMAAL 15% THC

Ook dit is een fabeltje. Het is waar dat een aan-
tal politici voorstander is van maximering van 
het THC-gehalte in cannabis; dat was al voor de 
wietproef zo. 
Dankzij een geslaagde lobby van onder meer de 
coffeeshopbonden en de stichting VOC is dit on-
zalige idee echter van het politieke toneel ver-
dwenen. De commissie Knottnerus, die het kabi-
net adviseerde over de wietproef, heeft zich altijd 
uitgesproken tegen maximering. Een maximum 
THC percentage is geen onderdeel van de regels 
waaraan de wietproef telers zich moeten houden.

  FEIT 2:  COFFEESHOPS IN DEELNEMENDE
  GEMEENTEN MOETEN MEEDOEN

Coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten 
hebben inderdaad geen keuze en zijn verplicht 
mee te doen aan de wietproef.  

    FABEL 3:  ELKE TELER MOET MINSTENS 
    6500 KILO PER JAAR KWEKEN

Hierover bestond even verwarring, die vooral te 
wijten was aan een onduidelijke formulering van 
de regels. Het komt er op neer dat een teler de 
capaciteit moet hebben om 6500 kilo droge can-
nabis per jaar te produceren, maar dat niet daad-

werkelijk hoeft te doen. Op de wietproef website 
van de Rijksoverheid staat het zo: ‘Een aangewe-
zen teler is gedurende het experiment overigens 
niet gehouden om deze hoeveelheid te produce-
ren. Hoeveel de aangewezen teler uiteindelijk 
produceert, is een kwestie van vraag en aanbod.’ 

    FEIT 3:  DE UITEINDELIJKE KEUZE UIT DE
    TELERS IS GEMAAKT DOOR EEN LOTING

Hoewel de adviescommissie Knottnerus hier 
tegen adviseerde is de keuze voor de telers be-
paald door een loting tussen de telers die aan alle 
eisen en criteria voldeden, zo’n veertig in totaal. 
De tien uitverkorenen ondergaan nu een zoge-
naamd Bibob onderzoek om hun integriteit te
beoordelen. Naar verwachting worden de na-
men van de deelnemende telers eind februari 
bekend gemaakt. Er lopen diverse rechtszaken 
van uitgelote telers, dus het zou ook anders kun-
nen lopen. En natuurlijk zal de samenstelling 
van het nieuwe kabinet grote invloed hebben op 
het verdere verloop van de wietproef. 
   

De wietproef:
Feiten en fabels

Jack Nicholson
Amerikaanse acteur

“My point of view, while extremely cogent, is 
unpopular… That the repressive nature of the 

legalities vis-à-vis drugs is destroying the legal 
system and corrupting the police system.”

C A N N A B I S  Q U O T E S

Legale cannabisteelt bij Canopy Growth in Smiths Falls, Ontario, Canada (Foto: Gonzo Media)
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Edibles kunnen  een gezond alternatief zijn 
voor het roken (met tabak) of verdampen 
van cannabis. Met edibles kan iedereen van 

cannabis genieten. Er bestaan talloze varianten, 
van snoepjes en koekjes tot chique diners met ver-
fi jnde cannabis gerechten en cocktails.  

door Coen van CHOW Edibles

Edibles winnen ook aan populariteit als zelfmedi-
catie gedurende de dag. De Instagram accounts van 
bijvoorbeeld Bobbi-Lee Williams (@bobbisbaked) 
en Andrea Drummer (@canna_queen71) laten zien 
hoe je dat doet. Edibles met lage dosering zijn ve-
elal favoriet, omdat ze heel prettig zijn van effect 
en omdat je voorkomt dat je teveel neemt. Nog een 
pluspunt is dat je met een lage dosering na een uur 
of twee rustig nog een edible kunt eten. 

Media besteden in toenemende mate aandacht aan 
edibles en koken met cannabis. Zie bijvoorbeeld 
de series 'Cooked with Cannabis' en ‘Cooking on 
High’ op Netfl ix, ’Bong Appetite‘ en de ‘Smokea-
bles’ afl everingen van VICE op YouTube. 

Wie zich wil verdiepen in de wondere wereld van 
edibles heeft een ruime keuze aan bronnen. Het 
kookboek ‘Edibles’ van Coreen Carrol en Ste-
phanie Hua is bijvoorbeeld erg inspirerend. Met 
vragen over edibles kun je ook terecht op ons 
Instagram account, @chow.edibles.

Recept Chocolate chip cookies met cannabis

Wat heb je nodig: 
(Voor 16 stuks)
100 gram suiker 
100 gram lichtbruine basterdsuiker 
1 zakje vanillesuiker (8 gram) 
1 1/2 theelepel bakpoeder (+/- 6 gram) 
1/4 theelepel baksoda (+/- 1 1/2 gram) 
300 gram bloem 
175 gram fi jngesneden pure chocolade 
100 ml neutrale olie (kokosolie of zonnebloemolie)  
20 gram cannabiskokosolie (zie artikel op pagina 
2 van deze krant)
50 ml water 
Snuf zout 

Snij de chocolade in kleine stukjes, zodat je deze 
straks in de koekjes terug kan vinden. Je mag dit 
redelijk grof snijden. Je kunt ook gebruik maken 
van kant-en-klare chocolate chips. Meng de drie 
suikers, het bakpoeder, de baksoda, bloem, een 
fl inke snuf zout en de chocolade in een kom. Voeg 
de oliën en 50 ml water toe. Meng het geheel snel 
tot een deeg en voeg net zoveel water toe tot het 
een stevig deeg is. Het moet niet kruimelig zijn. 

Let op: de warmte van je handen kan tijdens het 
kneden de chocola smelten als deze te fi jn gesne-
den is. Kneed dus niet te lang, want dan zijn het 
geen chocolate chip cookies meer, maar choco-
ladekoekjes (ook heel lekker overigens!).
Leg een stuk bakpapier op je bakplaat of oven-
rooster. Maak zestien bolletjes van het deeg en leg 
ze op het bakpapier. Druk ze iets plat, maar laat 
voldoende ruimte tussen de koekjes! Ze gaan nog 
fl ink uitlopen. Doe de koekjes +/- een uur in de 
koelkast of twintig minuten in de vriezer om ze 
koud te laten worden. Dit moet echt, want anders 
lopen ze teveel uit en krijg je te dunne koekjes.

Verhit de oven tot 170 graden Celsius. Bak de 
koekjes in het midden van de oven in twaalf tot 
zeventien minuten totdat de randjes bruin zijn. Dit 
verschilt per oven, belangrijk is dus om gewoon goed 
te kijken. Het midden hoort nog wat bleek en zacht 
te zijn en wordt vanzelf hard tijdens het afkoelen.

Bak deze koekjes vooral niet te lang, anders wor-
den ze veel te hard. Haal ze uit de oven en laat ze 
op de bakplaat of rooster helemaal afkoelen. Nog 
niet aanzitten dus, al is dat een hele uitdaging! Ui-
teindelijk zullen ze knapperig aan de randjes zijn 
en zachter in het midden zoals je dat van een cho-
colate chip cookie verwacht. Enjoy!

Met dank aan CHOW edibles. Meer artikelen 
en recepten op www.chow-edibles.nl.   

D ertig jaar geleden, internet was nog 
toekomst muziek, rolde ik toevallig de 
cannabiswereld in. Vers afgestudeerd 

als journalist blufte ik mezelf richting hoofdre-
dacteur van HighLife, de eerste wietglossy van 
Nederland. Omdat ik daarvan (nog) niet kon leven 
ging ik als nuttig bijbaantje ook 32 uur per week 
als dealer/barman aan de slag in coffeeshop The 
Highlander in Tilburg, wat later zou uitgroeien tot 
The Grass Company. Inderdaad, een shop van de 
roemruchte Johan van Laarhoven. Die was niet 
alleen mijn werkgever, maar ook mijn huurbaas 
aangezien ik ook maar direct met een vriend 
boven de coffeeshop ging wonen. Ik zat zogezegd 
fulltime middenin de doelgroep toen, zelfs onze 
keukenkastjes roken naar nederwiet. 

zelfs onze 
keuken kastjes roken 

naar nederwiet
Het waren ook de gouden jaren van de wietindus-
trie in Nederland, die jaren negentig van de vorige 
eeuw. Alles kon en mocht; van adverteren de cof-
fee- en growshops tot uitverkochte evenementen 
in Ahoy met meer dan tienduizend blowers 
en optredens van o.a. Cypress Hill. Als blower 
mocht je 30 gram cannabis op zak hebben. 
Het wachten was nog slechts op de vervolmaking 
van het gedoogbeleid in de vorm van legali sering. 
Kwestie van maximaal een paar jaar, dachten we 
toen allemaal…
Fast forward naar 2021. We kunnen niet zeggen 
dat er niks veranderd is sinds die gouden jaren. 
Maar alles wat er veranderd is, is negatief. Grow-
shops zijn praktisch uitgeroeid. Coffeeshops zijn 
steevast de kop van jut, omdat ze nu eenmaal 
boven gronds moeten opereren. 

Wat niet helpt is 
dat de consumenten 

in slaap zijn gesust
Zowel commerciële broodkwekers als kleine 
thuiskwekers worden opgejaagd en hard bestraft, 
alsof het staatsgevaarlijke terroristen zijn. Medi-
cinale cannabispatiënten in begrepen. Kortom: we 
zijn er fl ink op achteruit gegaan sinds er internet 
is.Wat niet helpt is dat de consumenten in slaap 
zijn gesust door het alsmaar voort kwakkelende 
en inmiddels al 45 jaar oude gedoogbeleid. Lam-
len dig   heid troef, mede veroorzaakt doordat velen 
ten onrechte denken dat wiet hier in Nederland 
al lang legaal is. Was dat maar zo! Anno 2021 
is Nederland al lang geen voorloper meer met 
zijn ooit vooruitstrevende drugsbeleid. Zelfs de 
uitvinder van de war on drugs, de VS, heeft de 
boel omgegooid. Hun buren Canada en Mexico 
hebben of krijgen dit jaar nog legale recrea-
tieve wiet. En legaal betekent iets anders dan 
gedogen. Zeker als dat gedogen door politie en 
justitie, maar ook in de politiek, wordt misbruikt 
en in de alledaagse praktijk neerkomt op pure 
repressie. Gelukkig kunnen wij daar zelf ook iets 
aan proberen te veranderen, door verstandig te gaan 
stemmen! Want of onze tegenstanders het nou leuk 
vinden of niet: blowen is gezond, leuk en nuttig!

Joop Mestrom was de eerste hoofdredacteur 
van HighLife en is nu hoofdredacteur van 
de websites CNNNBS.nl en Mediwietsite.nl. 

         COLUMN

        JOOP MESTROM

Blowen is gezond, 
leuk en nuttig!

High en heerlijk: recept voor chocolate chip cookies

Sommige kwekers zweren bij ontkiemen in een glas water, anderen 
gebruiken vochtige watten of keukenpapier, weer anderen drukken het 
zaadje direct in de grond. De ervaring leert dat één ontkiem methode met 
kop en schouders boven het cannabisveld uitsteekt en dat is de koffi efi lter 
methode. Met deze methode is de kans op succes het grootst en versnel 
je de zaailing fase van je plantjes. Het geheim is een kaarsrechte penwor-
tel die het inplanten een stuk eenvoudiger maakt, door effectief gebruik 
te maken van de zwaartekracht. De koffi efi ltermethode in zes stappen:

  

1Pak een ongebleekt koffi efi lter en 
maak deze op een bord lekker nat. 
Laat het fi lter daarna even goed 

uitdruppelen zodat het overtollige vo-
cht weg kan. Het materiaal houdt maar 
een bepaalde hoeveelheid vocht vast, 
precies genoeg voor het ontkiemen 
van wietzaadjes! 

2Was daarna je handen, we gaan namelijk zaadjes aanraken. Vouw 
het natte fi lter open, leg de cannabiszaden in het fi lter en vouw het 
fi lter weer dicht. Let op: een zaadje heeft twee kanten. Aan de ene 

kant een spitse punt, daar gaat het zaadje open. Aan de andere kant een 
stompere kant, daar zat het zaadje aan de plant vast. 
Zorg dat de kant waar het zaadje open gaat, naar beneden gericht is. 
Dus: de spitse kant naar de onderkant van het koffi efi lter. De wortel 
moet namelijk naar beneden groeien.  

           

3 Stop het natte koffi efi lter, met de wiet-
zaadjes, in een iets grotere plastic grip 
zak. Hersluitbare grip zakken om gro-

enten in te vriezen zijn zeer geschikt en bij elke 
supermarkt verkrijgbaar. Zorg ervoor dat de on-
derkant van het koffi efi lter ook naar de onder-
kant van de grip zak gericht is. Sluit vervolgens 
de grip zak af. Hierdoor kan er minimaal water 
verdampen en blijft het fi lter perfect vochtig. 

4 Pak een stukje plakband en plak de grip 
zak aan de binnenkant van een kast, bij-
voorbeeld je keukenkastje. Een zaadje 

heeft namelijk wat vocht, wat warmte (huis-
kamertemperatuur) en duisternis nodig om te 
ontkiemen. Doe de kast met daarin de hangen-
de grip zak dicht. 
   

5 Na 48 uur zijn cannabiszaadjes van een goede kwaliteit ontkiemd.   
Als je de gevulde grip zak tegen het licht houdt, zie je een klein 
worteltje uit het zaadje steken. Het worteltje groeit door de zwaar-

tekracht recht naar beneden. Als de wortel 1 tot 2 centimeter uit het 
zaadje steekt, kun je de zaden in gaan planten.

6 Vul wat kleine potjes met luchtige, licht bemeste aarde.
Tip: Vermijd zaai- en stekgrond. Deze grond is te fi jn en compact 
en belemmert daardoor de aanmaak van nieuwe wortels. Prik met 

een pen of satéprikker een gat in de aarde van zo’n 2 centimeter diep. 
Open voorzichtig de grip zak en het fi lter en plant het ontkiemde zaadje 
in het gat. Uiteraard met de wortel naar beneden en bedekt met een 
klein beetje aarde. Nu is het zaak van de juiste omstandigheden, het 
geven van de juiste hoeveelheid water en licht. Heb je daar vragen over 
dan kun je terecht op www.plantarium.nu en www.veiligthuiskweken.
nl.Veel succes! 

B is kweekspecialist bij cannabis-expertisecentrum 
en growshop Plantarium in Nijmegen.

V oor de meeste thuiskwekers begint het kweek- 
  proces bij het ontkiemen van zaadjes. Maar 
wat is de beste manier om cannabiszaden te 
ontkiemen?  

      Door: B van Plantarium

Cannabiszaden ontkiemen: de beste methode! 
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In het hart van De Nationale Cannabis Krant, op pagina 10-11, 
vindt je de verkiezingsposter, ontworpen door Mossy Giant. 
Als het goed is, kom je de poster de komende tijd vaker tegen.

Mossy Giant is het pseudoniem van Pieter van Tongeren, een boomlange 
grafi sch vormgever en tekenaar die in een kleine studio in Amsterdam 
wonderschoon werk maakt. Diverse cannabis merken en bijvoorbeeld ook 
de HomeGrown Cup maken dankbaar gebruik van zijn creaties, die 
doen denken aan het werk van Robert Crumb en Peter Pontiac.

Nederlands team
Voordat hij fulltime als illustrator ging werken, mikte Van Tongeren 
(2,10 meter) op een carrière als professioneel basketballer. Hij speelde 
voor het Nederlands team en vertrok op zijn achttiende naar Amerika. 
Pas op zijn 23e rookte hij er voor het eerst wiet, puur, uit een glazen pijpje. 
En hij maakte zijn eerste betaalde grafi sche werk, voor Hippie Hill, 
een old school grower uit Californië.

Geef de plant jouw stem
Voor het ontwerpen van 
een verkiezingsposter 
met de slogan  ‘Geef de 
plant jouw stem’ is een 
betere kandidaat moeilijk 
denkbaar. De inzet is om 
de poster in zoveel mogelijk 
coffeeshops te krijgen, maar ook daar 
buiten. Je kunt helpen door bij je favo-
riete coffee shop(s) te vragen waarom de 
poster er nog niet hangt. Hang de poster 
ook thuis op, liefst voor het raam, met 
de voorkant naar buiten. 

En vergeet natuurlijk niet 
om cannabis vriendelijk  
te stemmen op 17 maart!

Hang em op, ook buiten de shop!

Verkiezingsposter door Mossy Giant

Door onze Haagse redactie - Geen Tweede Kamerlid komt zo con-
sistent en intelligent op voor de belangen van de cannabisconsu ment, 
de medicinale gebruiker en de cannabisbranche als Vera Bergkamp 
(D66). In 2017 wist zij een Tweede Kamermeer derheid achter de 
D66 initiatiefwet voor regu lering van de achterdeur van de coffee-
shop te krijgen. Die wet verdween in de ijskast en het kabinet Rut-
te III kwam met de wietproef. Drie vragen aan Vera Bergkamp, 
over de wietproef, thuisteelt en haar betrokkenheid bij de plant. 

‘We hebben nu de kans om de initiatiefwet 
van D66 over de gesloten coff eeshopketen 

uit te proberen in tien gemeenten’

1: Waarom is en blijft de wietproef belangrijk?
Vera Bergkamp: ‘Ik ben blij dat er in deze kabinetsperiode een 
start is gemaakt met de experimenten voor een geregu leerde wiet-
teelt. Na meer dan veertig jaar praten over reguleren gaan we hier 
nu als eerste land in Europa echt ervaring mee opdoen. Dat is een 
doorbraak. We hebben nu de kans om de initiatiefwet van D66 over 
de gesloten coffeeshopketen uit te proberen in tien gemeen ten. Te-
gelijkertijd is het tijdens het experiment belangrijk dat we een eer-
lijk verhaal houden over wat we wel en niet kunnen meten. Over 
bijvoorbeeld exportafname kun je weinig concluderen door deze 
experimenten. Het is belangrijk dat vooraf te erkennen. Verder is het 
cruciaal dat snel de gewenste omvang aan wiet geleverd kan worden 
met voldoende kwaliteit en diversiteit. De experimenten moe ten de 
werkelijkheid nabootsen. Anders dreigt de illegale markt.’

"Het wordt nu gedoogd dat mensen 
vijf planten kweken. Ik zou graag willen zien dat 

dat helemaal niet meer strafbaar is"

‘Het is naïef om te denken dat we hiermee alles oplossen, maar ik 
weet wel dat als we het beleid niet veranderen, we de huidige pro-
blemen houden: de risico's voor de volksgezondheid blijven, en de 
criminaliteit blijft ook zoals die nu is. In de huidige situatie waarin 
je wiet mag verkopen, maar niet vervoeren en telen is er een schim-
mige handel ontstaan waar veel geld in omgaat. Terwijl de coffee-
shophouders gewoon willen ondernemen. Zij willen daar vanaf.’
‘Wat mij betreft is het tijd dat we het debat over drugs meer voeren 
op basis van feiten. De wietexperimenten kunnen daar bij helpen, 

doordat we echt ervaring gaan opdoen met een gesloten coffee-
shopketen en gaan kijken of dit mogelijk is en wat de effecten zijn.’

2: Vindt u dat er ook een regeling moet komen voor thuis-
teelt van een beperkt aantal planten voor eigen consumptie? 
Vera Bergkamp: ‘Laat ik beginnen met zeggen dat ik schrik van de ver-
halen van groots ingrijpen bij mensen die minder dan vijf planten heb-
ben voor eigen consumptie. Ik vind het belangrijk dat we echt een stap 
zetten met het reguleren van de wietteelt, zodat er een divers aanbod 
van goede en gecontroleerde kwaliteit verkrijgbaar is bij de coffee-
shops, waardoor ook meer gerichte voorlichting gegeven kan worden. 
Daarnaast vind ik het belangrijk dat er medicinale cannabis in vol-
doende variatie en toegespitst op verschillende patiëntengroepen 
bij de apotheek verkrijgbaar is en vergoed wordt door de zorg-
verzekeraar. Om dat laatste te bevorderen wordt er op voorstel van 
D66 nu aanvullend onderzoek gedaan naar de werking van medici-
nale cannabis: op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen 
verzekeraars medicinale cannabis dan vergoeden uit het basis pakket. 
Als dit lukt, ontstaat er minder behoefte aan thuisteelt, denk ik. 

Het is prachtig om te zien dat 
geen plantje hetzelfde is, 
als je cannabis vrij teelt’

Toch zal er ook een groep mensen zijn die profi jt heeft van thuisteelt 
of dit gewoon graag wil. Het wordt nu gedoogd dat mensen vijf 
planten kweken. Ik zou graag willen zien dat dat helemaal niet meer 
strafbaar is. Dit punt staat nog op mijn to-do-list.’

3: Wat heeft u zo betrokken gemaakt bij het cannabis-dossier? 
Vera Bergkamp: ‘Volgens mij is er géén ander plantje dat zoveel co m-
motie veroorzaakt als de cannabisplant. Geen ander plantje roept 
zoveel oordelen, maar ook vóóroordelen op. Mensen houden van 
wiet, of ze vervloeken het. Zelf ben ik gaan inzien hoe bijzonder 
dit plantje is toen ik werkte aan mijn initiatiefwet voor een geslo-
ten coffeeshopketen. Cannabis is als plant én als beleidsdossier zo 
ontzettend veelzijdig. Het is prachtig om te zien dat geen plantje 
hetzelfde is, als je cannabis vrij teelt. In dat speelveld van uitersten 
probeer ik núchter het debat te voeren. Op basis van feiten, want 
ik ben geen believer, ik ben een doener en ga uit van wat wérkt.’

 3 vragen aan Vera Bergkamp

‘Volgens mij is er géén ander plantje 
 dat zoveel co mmotie veroorzaakt’

De inzet is om 
de poster in zoveel 

mogelijk coffeehops 
te krijgen, maar ook 

daar buiten

Vera Bergkamp bij het debat 'Cannabis reguleren in de praktijk',  
Amsterdam, maart 2017

Foto: Mossy Giant Studios
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Autorijden doe je nuchter. Goed dat de verkeers-
politie controleert of chauff eurs helder genoeg 
zijn om te rijden. Bij alcohol werkt dat prima, maar 
bij cannabis niet. Hier lees je hoe het zit, en hoe je 
jezelf kunt beschermen.

Door een onzer medewerkers

Speekseltest en bloedproef: gevoelig tot op de miljard-
ste gram
Sinds juli 2017 controleert de verkeerspolitie op drugge-
bruik, in ons geval: op THC. Eerst met een speekseltest. 
Als die positief is volgt een bloedproef. Beide testen zijn 
zeer gevoelig.

Als de testen meer dan 3 microgram THC per liter bloed 
signaleren, dan volgen zware straffen:
• maximaal drie maanden celstraf, of een geldboete tot 

€8.200
• intrekking van het rijbewijs voor minimaal één jaar.
• dat rijbewijs krijg je pas terug als je kunt bewijzen een 

jaar lang ‘clean’ te zijn. Het CBR werkt met urinetes-
ten, die een jointje van wéken terug nog kunnen aan 
tonen. En je moet een positief advies krijgen van een 
psychiater, met wie je verplicht (op jouw kosten, reken 
op zo'n €1.000) gesprekken voert.

• en na teruggaaf van het rijbewijs krijg je nog twee jaar 
‘herkeuringen’. Inclusief urinetest.

• en dit alles geldt ook voor mediwiet-patiënten, die dus 
feitelijk een rijverbod hebben gekregen.

Het probleem met deze testen is dat ze bij cannabis niet meten 
of de chauffeur onder invloed is. Gevolg is dat vele nuchtere 
automobilisten, met nog spoortjes THC in het bloed van die 
joint van vorige week, ten onrechte worden gestraft.

Probleem: THC-gehalte zegt niks over rijbekwaamheid
De kern van het probleem is dat THC gelijk wordt gesteld 
met alcohol. Dat is ten onrechte. Het effect van alcohol is 
simpel meetbaar: hoe meer je drinkt, hoe meer alcohol 
in je bloed, hoe dronkener je wordt, hoe slechter je rijdt. 
Een heel direct verband met een duidelijk verkeersadvies: 
drink niet meer dan twee glazen, en wacht na elk glas mini-

maal één uur voordat je weer kunt rijden.Maar lang niet alle 
drugs hebben zo'n duidelijk verband. Cannabis bijvoorbeeld 
niet. Iemand kan veel THC in het bloed hebben, maar brood-
nuchter zijn. Een THC-meting heeft geen voorspellende 
waarde voor rijbekwaamheid. Om precies die reden is apo-
thekersvereniging KNMP fel tegen de speekseltest bij medi-
wiet-patiënten. De KNMP vindt, terecht, dat de situatie vóór 
2017 beter was. Toen mochten mediwietpatiënten wel dege-
lijk autorijden, na een gewenningsperiode van vijftien dagen.

Waarom werkt THC nou zo anders dan alcohol? 
Dat heeft twee oorzaken:
1. De tolerantie voor cannabis verloopt veel sneller dan 

bij alcohol. Daardoor ervaart een regelmatige gebruiker 
een veel milder effect. Daarom raadden de apothekers 
bij mediwiet die gewenningsperiode aan: wie gewend is 
aan cannabis, kan prima autorijden.

2. THC hecht zich, anders dan andere middelen, aan 
lichaams vet. Van daaruit wordt het weer langzaam afge-
geven. Hierdoor kun je nog weken, of zelfs maanden na 
je laatste jointje "positief" testen. En hoe dikker je bent, 
hoe langer je positief zult testen.

De wetenschap is hier dan ook glashelder over: een THC-me-
ting zegt niet of iemand ‘onder invloed was’. Verschillende 
landen hebben dit onderkend. Ze zien dat THC-proeven on-
rechtvaardig uitpakken, omdat ze nuchtere automobilisten 
straffen. Daarom gaat Australië die metingen afschaffen. 
In Canada is het al zo ver: een positieve THC-test is geen 
reden meer voor straf. Daar worden bedwelmde chauf-
feurs op een beter manier onderschept: met gedragstesten. 
Kan de automobilist netjes lopen over een lijn? Kunnen zijn 
of haar ogen een bewegend lampje volgen? Is hij of zij nog 
scherp genoeg om een speciaal hiervoor ontwikkelde 'video-
game' te spelen? Dat zijn de goede testen!

Bescherm je rijbewijs met deze 10 tips
Wat nodig is, is een betere wet. Met zinvolle testen. Waar-
bij mensen die helder zijn, mogen rijden en mensen die 
bedwelmd zijn niet. Klinkt redelijk, toch? De wetenschap 
snapt het, de apothekers ook, maar de Tweede Kamer is wat 
langzamer van begrip. In de tussentijd moeten we zelf ons 
rijbewijs beschermen. Uiteraard door niet te rijden als je 
beneveld bent. En doe je voordeel met deze tips:

Cannabis, verkeer en
de speekseltest

V olgens sommigen is de cannabisindustrie een bijzonder vrouw -
vriendelijke omgeving en heeft het om verschillende redenen 
een hoger percentage vrouwen dan veel andere industrieën. 

Daar waar mensen niet van de daken schreeuwen in een coff ee shop 
te werken, lijken vrouwen dit nog minder te doen. Maar ze zijn 
er wel degelijk!

Ik zal mijzelf even voorstellen: ik ben Simone van Breda, onderneemster 
en moeder van drie kinderen. En jawel, ik werk binnen de cannabis-
industrie. Als vertegenwoordiger van The Bulldog en voorzitter van de 
Bond van Cannabis Detaillisten zet ik mij in voor een beter uitvoerbaar 
cannabisbeleid. Daarnaast ben ik activistisch ingesteld en deins ik er niet 
voor terug mijn gezicht te verbinden aan de branche. De ongelijkheid en 
het stigma in deze branche trekt mij het meeste aan. Ik vind het onbegrij-
pelijk dat een fenomeen als de coff eeshop al bijna 45 jaar vastzit in een 
gedoogbeleid. Gevangen in een “criminogene omgeving” en dat terwijl de 
coff eeshop een sociale functie vervult. Bij het gebruik, zoals bij ieder ge nots-
middel, is een goede voorlichting superbelangrijk. Veel mensen hebben 
geen idee dat de coff eeshop deze functie vervult en zien deze niet anders 
dan het café of de slijterij waar je alcohol koopt. In mijn omgeving verspreid 
ik deze boodschap dan ook graag. Wanneer ik het gedoogbeleid uitleg krijg 
ik regelmatig de reactie hoe dit godsnaam nog zo kan voort bestaan.

‘Ik ben activistisch ingesteld en deins er niet voor 
terug mijn gezicht te verbinden aan de branche’

Inmiddels is de coff eeshop voor velen een legaal fenomeen waar ze mee 
zijn opgegroeid. En met de opkomst van CBD lijkt het verder te normali-
seren. Ondanks dat is het stigma en de negatieve weerklank op cannabis 
groot. Helaas werd dit mij door een persoonlijk verlies duidelijker dan ooit.

Eind 2019 is mijn lieve moeder overleden aan de gevolgen van hersen-
tumoren. Toen mijn moeder begin 2019 te horen kreeg dat een zeer 
agressieve vorm van kanker in haar hersenen had legde zij haar ver-
trouwen volledig in de reguliere zorg. Zij hadden al een tumor verwij-
derd. Maar helaas was toen al duidelijk dat de behandeling enkel 
levensverlengend zal zijn. Omdat ik weet dat het gebruik van CBD- en 
wietolie goede ondersteuning kan bieden heb ik dit zo snel mogelijk 
voor haar gerealiseerd.

‘Mijn persoonlijke verdriet en ervaring 
neem ik mee in mijn werk’

Ondanks dat ze fl ink achteruitging van de chemotherapie en bestra-
lingen wilde ze wachten met het gebruik van de olie. Ze durfde het niet. 
Terwijl mijn moeder verschrikkelijk trots was op mijn werk en mijn plei-
dooi over hoe ongelijk cannabis in de wereld wordt erkende, bleef zij 
bang voor het onbekende. Terwijl ze de voorgeschreven medicijnen 
zo in nam. Dat was voor mij onbegrijpelijk. Pas toen wij in september 
te horen kregen dat er drie tumoren waren teruggekeerd ging de knop 
om. 
Na gebruik van de olie knapte ze aanzienlijk op! Ze sliep, at en kwam zelfs 
weer aan. Helaas was het al een verloren strijd. Mijn persoonlijke verdriet 
en ervaring neem ik mee in mijn werk. Ik zet dan ook alles op alles om 
een bijdrage te leveren aan de normali sering, legalisering en het werken 
naar een beter uitvoerbaar cannabis en coff eeshopbeleid.

Hierbij hoop ik natuurlijk dat in de loop der tijd er steeds meer vrouwen 
met mij zullen zijn die zich positief zullen inzetten en uitlaten voor en over 
cannabis. Zodat de branche waarbij vrouwelijkheid het middelpunt is, 
meer door vrouwen zal worden gedomineerd.

~
Deze column verscheen eerder op www.cannabisindustrie.nl, 

de eerste Nederlandstalige website die zich specifi ek richt 
op de cannabisindustrie.  

Vrouwen in de
cannabisindustrie

Door Simone van Breda

   

1. Rook puur, zonder tabak. Nog beter: vaporize!  Zo laat 
je minder sporen na in je speeksel.

2. Poets vaak je tanden, gebruik ook � os en tanden-
stokers.

3. Eet na het blowen een vette hap. Kaas, worst, pin-
da’s, chocola, ijs, olijfolie. THC hecht zich aan vet, en 
zo gaat dat uit jouw speeksel.

4. Rij niet op tijden en plaatsen met veel controles.
5. Parkeer je auto niet voor de co� eeshop, maar om de 

hoek.
6. Hou je aan de verkeersregels maar rij niet té langzaam.
7. Zorg dat de verlichting werkt, hou de auto netjes en 

schoon
8. Leg géén zakjes of vloei in het zicht, rook niet in de 

auto, houd rijbewijs en autopapieren onder hand-
bereik, zo hoef je niet ‘verdacht lang’ te zoeken.

9. Blijf beleefd.
10. Beken niks. Van bekennen is nog nooit iemand beter 

geworden.

Voor meer informatie over cannabis en verkeer 
kun je terecht op de website www.cannabisenverkeer.nl. 
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Sinds 2019 organiseert de redactie 
van de website www.veiligthuis-
kwe    ken.nl een fotowedstrijd voor 
thuiskwekers: De Gouden Gieter. 
De naam is gemunt door wijlen Joep 
Oomen, de cannabisactivist die in 
2016 onverwacht overleed.

Door een onzer redacteuren

EINDHOVEN – Vanwege corona was 
er geen fysieke prijsuitreiking voor de 
winnaars van De Gouden Gieter 2020, 
zoals vorig jaar. De twee winnaars krij-

gen hun trofee en het bijbehorende 
prijzenpakket per post thuis gestuurd. 
De jury was zeer te spreken over de 
kwaliteit van de ingezonden foto’s, die 
duidelijk hoger lag dan in 2019.

Hommage
De naam De Gouden Gieter is bedacht 
door wijlen Joep Oomen (1961-2016), 
een van de oprichters van het VOC 
en de Europese organisatie voor beter 
drugsbeleid, ENCOD. In 2013 organi-
seerde Joep onder de naam De Gou-
den Gieter een wedstrijd voor de beste 
kwekers van Cannabis Social Club 

Trekt Uw Plant in zijn woonplaats 
Antwerpen. Daarmee is de fotowed-
strijd ook een hommage aan deze bui-
tengewone activist en een manier om 
zijn naam levend te houden.

De jury kiest een winnaar in twee ca-
tegorieën: mooiste foto en mooiste 
plant. Winnaar van de mooiste foto 
werd inzender 14, met een prachtige 
plaat van een zaadplantje dat net bo-
ven de grond komt. Het schilletje van 
het zaadje hangt nog aan het piep-
kleine plantje. Een technisch virtuoze 
foto, aldus de jury. 

Dikke toppen
De winnaar van De Gouden Gieter 
2020 voor mooiste plant werd inzen-
der 31. De jury roemt de blakende ge-
zondheid van deze dame: ‘We zien dat 
ze in het einde van de bloeifase zit en 
dat de kweker of kweekster haar erg
mooi groen heeft weten te houden. 
Dat is knap. Weet dat dit namelijk niet 
de enige inzending was met prachti-
ge, dikke toppen. Maar bij de andere 
kanshebbers zagen we bladvergeling, 
necrose en slap hangende bladeren. Dat 
maakt de plant natuurlijk niet mooier.’

Er waren twee eervolle vermeldingen. 
Inzender 11 kreeg een eervolle vermel-
ding in de categorie mooiste foto, voor 
een bijna abstracte foto van een plant op 
een dak in een typisch Nederlandse om-
geving. De tweede eervolle vermelding 
is voor inzender 27: zowel een fraaie foto 
als een gezonde, goed geteelde plant. 

Meer informatie over deelname e.d. 
is te vinden op www.degoudengieter.nl.

Dit zijn de winnaars van De Gouden Gieter 2020

Inzending 14: winnaar in de categorie  Mooiste Foto

Eervolle vermelding in de categorie Mooiste Foto, inzender 11

Winnaar Mooiste Plant (inzending 31)

Een mooie foto én een mooie plant: 
eervolle vermelding voor inzender 27



 Pagina  14  

O n March 17, the Dutch na-
tional elections will deter-
mine the composition of 

the new parliament and the next 
government. The main goal of The 
National Cannabis Newspaper (‘De 
Nationale Cannabis Krant’) is to get 
as many cannabis consumers to 
the polls as possible for this crucial 
election. 
                  

Cannabis Liberation Day  
The paper is published by the VOC, 
the Dutch NGO that has been fi gh-
ting for legalization of cannabis since 
2009. The VOC organized the annual 
free Cannabis Liberation Day festi-
val in Amsterdam between 2009 and 
2018. VOC is short for ‘Verbond voor 
opheffi ng van het Cannabisverbod’: 
Union for the abolition of cannabis 
prohibition.
                  

One million cannabis consumers
According to the renowned Trimbos 
Institute, there are about one million 
cannabis consumers in the Nether-
lands. If they would vote cannabis 
friendly on a massive scale, they 
could determine the elections. Pa-
ges 16 and 17 contain information 
about the cannabis policy proposals 
and ideas of the 17 most promising 
parties, meaning the ones that are 
most likely to win at least one of the 
150 seats in ‘De Tweede Kamer’, the 
Dutch House of Representatives.
                  

War on weed
In the overview on this page you can 
see at a glance which parties have the 
most progressive ideas on cannabis and 
which parties basically hate the plant 
and want to continue or even ramp up 

the war on weed. All three Christian 
parties fall into this last category, as 
well as the far right PVV, led by Ge-
ert Wilders. Of the small parties, Pira-
tenPartij and Bij1 are by far the most 
progressive, of the larger parties SP, 
D66 and GroenLinks are most canna-
bis-friendly.
                  

Golden Ticket
Seven of the 100.000 copies of this 
paper contain a “Golden Ticket”. The 
lucky fi nders get to spend an unfor-
gettable cannabis day in Amsterdam. 
Together with the other lucky fi nders, 
they will visit the Hash, Marijuana & 
Hemp Museum, Cannabis College, 
Hemp Gallery and a number of coffee 
shops with a guide. The day includes 
a cannabis canal cruise, a VIP dinner 
with special guests and a gorgeous 
goodie bag to take home. Please note: 
you must be 18 or older to enter. More 
information on www.denationalecan-
nabiskrant.nl.
                  

Poster by Mossy Giant
In the middle of this paper, pages 10-
11, is the 2021 elections poster desig-
ned by Mossy Giant. The work of this 
Amsterdam based graphic designer and 
artist is used by numerous cannabis 

companies and the HomeGrown Cup. 
The slogan ‘Geef de plant jouw stem’ 
translates as ‘Give your vote to the 
plant’. We encourage you to put up this 
poster, preferably behind your window, 
facing outward. And we ask you to help 
spread it: just ask the staff of your favo-
rite coffeeshop why the poster is not on 
their walls if you see it isn’t.

                  

More prizes!
Find some Dutch speaking tokers, sol-
ve the crossword on page 6 together 
and mail your answer to prijsvraag @
denationalecannabiskrant.nl. The soo-
ner the better, but no later than March 17. 

We will pick fi ve winners from the 
correct answers, who will receive a 
unique prize package. It contains the 
photobook ‘Humboldt Green Gold’ by 
Steef Fleur, top class cannabis seeds, 
a box of large rolling papers with tips, 
a Cannabis Liberation Day medal, 
two tickets to the Hash, Marihuana 
& Hemp Museum in Amsterdam and 
other special gifts. 
                  

Recipes and tips to grow your own
For those who like to bake (nudge, nud-
ge, know what I mean), we present two 
recipes. A recipe for the ideal infused 
base for making edibles, using coconut 
oil on page 2 and a great recipe for 
chocolate chip cookies using this base 
on page 8. Want to try your hand at 
growing your own? We explain the best 
method to germinate cannabis seeds 
on page 8 and offer expert growing ad-
vice on page 15.
                  

Cannabis and driving
Since 2017, Dutch police offi cers regu-
larly check drivers for drug use with a 
saliva test. The main catch here is that 
the effects of cannabis last about four 
hours, while THC can be detected for 
days or even weeks. The article on page 
12 explains this problem and contains 
ten tips to protect yourself against the 
saliva test. 
                  

Distribution points
The back page has a map of the Nether-
lands on which the distribution points 
are marked. You can get free extra 
copies here as long as stocks last and 
help distribute them to coffeeshops and 
other cannabis-friendly spots. Thanks 
for helping!
                  

Smoke the vote!
Are you entitled to vote in the Dutch 
elections? Than by all means use this 
right and cast a cannabis-friendly vote 
in March. You can always encourage 
your Dutch friends to go out and “smo-
ke the vote”, as the Americans say, this 
year. If the cannabis consumers don’t 
stand up for their rights we might end 
up with Wopke Hoekstra, the rising 
star of the Christian CDA party, as our 
prime minister. Yes, that’s one of the 
parties that wants to close down all the 
coffeeshops in the Netherlands. 

Third party communication:                  
WANTED: Minors, preferably from 
under privileged families, for a part-time 
job as a representative of foreign guests 
in Amsterdam to help them in the purcha-
se of tolerated products. High earnings. 
Flexible working hours. Basic profi ciency 
in English and German. 
Send applications to Mrs. F. Halsema, 
Herengracht 502, 1017 CB Amsterdam.
                  

CANNABIS: WHAT DO THE PARTIES WANT?

ENGLISH 
READERS SECTION

Welcome to the National Cannabis Paper’s 
English Readers Section! On this page you 
can read all about the purpose and con-
tents of this truly unique, free and ad-free 
publication.

 Stephen Fry  
Britse acteur en schrijver

“Well, marijuana is the safest party 
drug in the world. You cannot die from 
marijuana. Two thousand college stu-
dents die every year from alcohol, yet 
we will not allow them to legally do 

marijuana. That means two thousand 
families are devastated this Christmas 
and every Christmas. It’s unbelievable.”

C A N N A B I S  Q U O T E S

John Lennon
Britse zanger

“Bob Dylan had heard one of our re-
cords where we said, ‘I can’t hide’, 
and he had understood, ‘I get high.’
 He came running and said to us, 
‘Right, guys, I’ve got some really 

good grass.’ How could you not dig 
a bloke like that?”

C A N N A B I S  Q U O T E S

A
B
C
D
E
F

Piratenpartij - Bij1  

GroenLinks - SP - PvdD - D66 

PvdA - VOLT 

VVD - FvD - DENK - 50PLUS  

PVV - JA21 

CDA - ChristenUnie - SGP                

Full legalization, 
no monopoly companies

Regulation, including (limited/medical) 
home cultivation

Tolerance policy for production fi rst, 
legalization later

Limited regulation (coff eeshop experiment), 
strict approach

No regulation, medical only, 
tough on drug crime

Total ban on cannabis, close all coff eeshops, 
drug-free country

Dave Chapelle
 Amerikaanse stand up comedian

“When I think about the people 
I have smoked pot with, they’re 
such an eclectic mix of people, 

and I probably never would have 
spoken a lot of them if it 

weren’t for pot. Alcohol doesn’t 
bring people together like that.”

C A N N A B I S  Q U O T E S
Third party communication

The mayor 
of Amsterdam 
wants to ban 
tourists from 
coffeeshops...

Bertje&Budhead

High time to 
ban her from 

city hall

 Raphael Mechoulam  
 Ontdekker THC, pionier in 
 het onderzoek naar cannabis

‘Life seems to be very complicated in 
every place of the world. Most of us are 

anxious from time to time. Most of us are 
depressed from time to time. We want to 

change that. In many cases, such a chan-
ge can be brought forward by cannabis. 

That’s why people use it.’

C A N N A B I S  Q U O T E S

Hunter S. Thompson  
 Amerikaanse journalist

“I have always loved marijuana. 
It has been a source of joy and 
comfort to me for many years. 

And I still think of it as a basic staple 
of life, along with beer and ice and 

grapefruits – and millions 
of Americans agree with me.”

C A N N A B I S  Q U O T E S

Hugh Hefner 
Amerikaanse uitgever 
en bedenker van Playboy

“Back in the early 1970s, we thought 
we were gonna have marijuana laws 

decriminalized. We thought it was going 
to be over. I don’t know what happened 

in between. With many matters of 
social progress, it’s two steps forward, 

then one step back.”

C A N N A B I S  Q U O T E S

P.J. O’Rourke
Amerikaanse journalist 
en schrijver

“Anyway, no drug, not even alcohol, 
causes the fundamental ills of society.

 If we’re looking for the source of 
our troubles, we shouldn’t test 

people for drugs, we should test 
them for stupidity, ignorance, greed 

and love of power.”

C A N N A B I S  Q U O T E S
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Mijn genotmiddel 
is wiet en daar 
ben ik trots op!

 R uim één miljoen Nederlanders roken 
wel eens hasj of wiet. Misschien jij ook 
wel! Gelukkig wordt cannabis in Neder-

land "gedoogd", goed geregeld, toch? Nou nee. 
Zes vragen en antwoorden over legalisering.

1. Cannabis is toch allang legaal in 
Nederland? 
Nee. Alles is verboden: je mag het niet 
kweken, importeren, vervoeren, opslaan, 
verkopen of in bezit hebben. Alleen ge-
bruik is legaal. Blowen mag (gebruik); 
een joint in de hand niet (want da's bezit!).

2. Wat houdt dat gedoogbeleid dan in? 
Dat oogluikend wordt toegestaan dat de 
burger cannabis koopt bij een "coffeeshop". 
Wel strafbaar, maar meestal geen straf.

3. Waaraan merk ik als consument dat 
cannabis in Nederland illegaal is?

• Aan de wisselende kwaliteit en hoge prijs 
van wiet in de coffeeshops. Komt niet door 
de shops, maar doordat de Politie het aan-
bod afknijpt. Zie ook: Drooglegging USA 
(1920-1933);

• Aan de security bij dat festival die jouw 
zakje wiet in beslag neemt: illegaal product!

• Aan de THC-testen in het verkeer: op 
woensdag je rijbewijs verliezen om sporen 
van het jointje van zaterdag;

• Aan de huurwoning die je kwijtraakt om 
een wietplant op je balkon.

4. Gaat die wietproef helpen?
Een beetje. Waarschijnlijk wordt de kwa-
liteit constanter. Het is fi jn als Girl Scout 
Cookies ook echt Girl Scout Cookies zijn. 
Maar met wat pech wordt de wiet nóg 
duurder, door de overkill aan overheidsre-
gels. Zoals: dat de wiet verplicht met een 
pantserwagen naar de shops moet worden 
gebracht. Alsof het plutonium is.
En: ook in de wietproef blijft cannabis il-
legaal maar "gedoogd". Dat festival neemt 
jouw zakje wiet nog steeds in beslag, en 
ook het plantje in de tuin blijft streng 
Verboten. De wietproef-kwekers mogen 
tienduizenden planten telen, maar jij ver-
liest om één plant nog steeds je woning.

5. Hoe moet het dan wél?
Legaliseren en gelijke rechten. Waarom 
mag grootschalig commercieel telen wel, 
maar is een burger met één plant een "zwa-
re crimineel"? Waarom mag je wél bier 
brouwen, maar niet hasj maken? En ik wil 
niet worden "gedoogd", ik wil burgerrech-
ten! Mijn genotmiddel is wiet en daar ben 
ik trots op.

6. Wat kan ik als consument doen?
• Stem cannabisvriendelijk;
• Kweek je eigen wiet;
• Vergeet ook je lokale shop niet: onze 

medestanders!
• Overtuig je omgeving dat cannabis gezond is; 
• Informeer je, bijvoorbeeld op: 

www.veiligthuiskweken.nl  
en op www.voc-nederland.org

Samen staan we sterk. Uruguay, Canada, 
Californië, Colorado en vele andere gingen 

ons al voor. Het kán!

         COLUMN

        MARIO ZWART

K leinschalig cannabis kweken is ontdek-
ken, expe rimen teren, leren en uitwis-
selen. Elke thuiskweker heeft zijn ei-

gen methoden, trucs en voorkeuren. We vroegen 
B, kweekspecialist bij Plantarium in Nijmegen, 
om vier insiders tips voor binnen en buiten.     

Tip 1 Kijk naar de bloeiharen

Wist je dat je de gezondheid van je plant niet alleen 
maar uit de bladkleur af kunt leiden? Ook de bloei-
pistils vertellen veel. Zo streef je altijd naar dikke, 
recht omhoog staande witte haartjes, een teken van 
blakende gezondheid! Zie je bijvoorbeeld dat de 
haartjes op de bovenste top anders zijn dan de haar-
tjes daaronder? Hang dan je lamp iets hoger.

Tip 2 Kies échte Nederlandse
buitensoorten.

Ga je buiten kweken? Selecteer je genetica dan 
zorgvuldig. Ons Nederlandse klimaat is name-
lijk niet erg geschikt voor het merendeel van de 
wietzaadjes. Veel strains zijn schimmelgevoelig 
of bloeien te lang, zoals Sativa dominante soor-
ten zijn. Voor een optimaal resultaat kies je voor 
soorten met een hoge schimmelresistentie, een 
snel intredende, korte bloeifase.  Tip 3 Meer licht is niet altijd 

meer gewicht

Veel binnenkwekers zweren bij het adagium 
“meer licht is meer gewicht”. Oftewel: hoe ho-
ger het wattage van de lichtbron in de kweektent, 
hoe meer grammen cannabis je kunt oogsten. 
Het streven bij een HPS (High Pressure Sodium 
lamp, red) kweek is een gram per watt, bij ge-
bruik van LED anderhalve gram per verbruiks-
wattage. Toch gaat dit lang niet altijd op. Je kunt 
namelijk ook een té grote lichtbron gebruiken. 
Sommige kwekers hangen een enorme bak licht 
in een klein kweektentje, bijvoorbeeld een 600 
watt HPS lamp in een tentje van 80 x 80 x 180 
centimeter. Dat levert een aantal problemen op. 
Ten eerste produceert de lamp te veel stralings-
warmte voor het volume van de kweektent, 
zodat je dames hittestress ervaren. Je ziet dan 
diverse verbrandingsverschijnselen: opkrullen-
de en vergelende bladeren, fl uffy toppen, fragiele 
bloeiharen, hermafroditisme, mannelijke bloemen 
in de top… 

Woody Harrelson 
Amerikaanse acteur

“I like the mellow vibe of herb, its 
uninhibiting effect. For me, it’s a bet-
ter drug than any of the others, and 
since we’re all drug addicts, I don’t 

think it’s a bad choice. Whether your 
drug is sugar, coffee, sex, exercise, or 
religion – everybody has something.”

C A N N A B I S  Q U O T E S

Menig kweker denkt dat een grotere afzuiger de 
oplossing is: meer lucht wegzuigen is immers 
ook meer warmte wegzuigen. Het probleem 
is dat je ook alle luchtvochtigheid wegzuigt. 
En bij te lage luchtvochtigheid kunnen de blade-
ren niet effectief verdampen. Een sterkere lamp 
heeft ook meer afstand tot de plant nodig. Klei-
nere kweektenten zijn niet zo hoog, dus kom je 
al snel met de planthoogte in de problemen. Ge-
volg, lichtstress en hittestress. Stem je lichtbron 
dus altijd zorgvuldig af op je kweektent.

Tip 4 Stimuleer 
het bodemleven

Ga je biologisch kweken? Investeer dan in wat 
er in je pot of volle grond gebeurt. Hoe gezonder 
het bodemleven, hoe gezonder je groene dame 
zal zijn. Je kunt het bodemleven stimuleren door 
een goede kwaliteit aarde te gebruiken en door 
de toevoeging van compost, mycorrhizae schim-
mels en trichoderma bacteriën. Kies voor biolo-
gisch gecertifi ceerde voeding, met een Control 
Union keurmerk. Alleen de vermelding van de 
woorden ‘natuurlijk’ of ‘bio’ op de fl es betekent 
eigenlijk niets. Gebruik je minerale voeding, dan 
is het aan te raden om enzymen te gebruiken. 
Deze breken de overmatige voedingstoffen af en 
ruimen dode wortelresten op.  

Behoefte aan meer tips en informatie over can-
nabis? Onder voorbehoud van de corona regels 
ben je altijd welkom in onze winkel in Nijmegen. 
Of bezoek de webshop op www.plantarium.nu. 
Als je de kortingscode “stemvoorcannabis” invoert, 
krijg je eenmalig tien procent korting op alle can-
nabiszaden. 

En vergeet niet 
te gaan stemmen op 17 maart!

OPMERKELIJK ...

4 kweektips die je nog niet kende 

Gezonde, rechtop staande bloeiharen

Carlos Santana
 Amerikaanse zanger en guitarist

“Legalize marijuana, and take all 
that money and invest it in teachers 
and education, and you will see a 

transformation in America. It is what 
is gonna like reunite us into people 
saying,‘Oh my God, now we can 

afford not to be paranoid.” 

C A N N A B I S  Q U O T E S
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PiratenPartij, Bij1

PiratenPartij: Tot nu toe lukte het de Piraten 
niet om een Kamerzetel te bemachtigen, maar 
dat zou deze keer wel eens kunnen lukken. Het 
verkiezingsprogramma van de PiratenPartij be-
vat een uitgebreide paragraaf over cannabis. De 
plannen zijn zeer cannabisvriendelijk. 

Een aantal citaten:
• ‘De wietproef is overbodig. Coffeeshops blij-

ken tot de vitale sectoren te horen, sinds ze na 
24 uur lockdown weer open gingen. Internati-
onale of Europese verdragen zijn geen belem-
mering voor legalisatie van cannabis gezien 
de voorbeelden in het buitenland.’

• ‘Cannabis (hennep) wordt per direct geschrapt 
uit de Opiumwet. De plant is vrij te telen en te ge-
bruiken. Er komt een overgangsjaar waarin de 
huidige situatie met coffeeshops in stand blijft. 
Het kweken wordt niet meer aangepakt, tenzij de 
veiligheid in het geding is. In dat overgangsjaar 
wordt in samenwerking met de cannabissector/
gemeenschap regelgeving voorbereid voor de 
handel en productie van cannabisproducten 
voor menselijke consumptie (warenwet).

• ‘De verkoop van cannabisproducten die THC 
(>1%) bevatten zal uiteindelijk in speciaalzaken 
plaatsvinden. Dit kan in de vorm van een (web)
winkel (detailhandel) of als horecagelegenheid 
(coffeeshop). Nederland sluit actief handelsver-
dragen met landen die een legale cannabisin-
dustrie hebben om internationale cannabishan-
del en wereldwijde legalisatie te bevorderen.’ 

• ‘Er komt een Generaal Pardon voor mensen 
die veroordeeld zijn voor hennep gerelateerde 
zaken (tot een bepaalde grens) en strafbladen 
worden geschrapt.’

BIJ1: De partij van lijsttrekker Sylvana Simons 
gaat voluit voor legalisering van soft- én harddrugs. 

De paragraaf over drugsbeleid in het verkie-
zingsprogramma is kort maar krachtig:

‘We decriminaliseren niet-gewelddadige de-
licten, zoals drugsdelicten. Teelt, bezit en ver-

koop van softdrugs worden legaal, zodat de 
overheid meer zicht heeft op de kwaliteit van 
drugs. Invoering wordt gereguleerd. Monopo-
lies op teelt van softdrugs door grote bedrij-
ven worden bestreden. Harddrugs worden le-
gaal en door de overheid gereguleerd. Zo kan 
er beter geadviseerd worden over gebruik van 
drugs en kunnen mensen met drugsproblema-
tiek eerder worden geholpen.’

Categorie B: GroenLinks,SP, PvdD, D66

GroenLinks: Wat een partij lokaal doet is na-
tuurlijk niet altijd hetzelfde als wat een partij 
landelijk doet. Maar het besluit van GroenLinks 
burgemeester Femke Halsema om anno 2021 een 
toeristenverbod voor coffeeshops in te voeren in 
Amsterdam is zó dom en schadelijk dat de hele 
partij inboet aan cannabisvriendelijkheid. Het 
GroenLinks verkiezingsprogramma bevat bo-
vendien geen woord over thuisteelt, vergoeding 
van mediwiet door zorgverzekeraars of de krank-
zinnige regels voor coffeeshops. 

De hele paragraaf: 
‘We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en 
paddo’s. Tegelijkertijd zorgen we voor betere 
voorlichting over drugs, net als over roken en 
alcohol. Door legalisering ondermijnen we het 
verdienmodel van de georganiseerde misdaad, be-
perken we slachtoffers door foute drugs, pakken 
we brandgevaarlijke wietplantages aan en beper-
ken we de milieuschade van afvaldumping.’

Socialistische Partij (SP) In de Tweede Ka-
mer trekt de SP vaak samen op met D66 en 
GroenLinks als het om cannabis gaat. Maar 
waar GroenLinks burgemeester Femke Hal-
sema in Amsterdam een buitenlanderver-
bod voor coffeeshops wil invoeren, heeft 
de SP zich altijd verzet tegen dit waanidee. 

Enkele citaten uit het SP verkiezings-
programma:
• ‘De teelt en de verkoop van softdrugs voor 

de Nederlandse markt gaan we reguleren en 
legaliseren. Zo kunnen we drugscriminaliteit 
tegengaan en de veiligheid van drugs beter 
controleren. Drugsgebruik ontmoedigen we, 
maar gebruikers criminaliseren we niet.’ 

• ‘Meer onderzoek naar de schade van ver-
schillende typen drugs is nodig om te bepa-
len of de huidige lijst met verboden drugs zal 
moeten worden aangepast.’ 

• ‘De SP wil slimmer reguleren. De partij wil de 
teelt reguleren en de verkoop legaliseren. Zo 
wil de partij criminaliteit tegengaan, voorlich-
ting verbeteren en wiet beter controleren in het 
belang van de volksgezondheid.’

                                  

Partij voor de Dieren (PvdD):  Kleine fracties, 
zoals die van de PvdD, moeten met weinig men-
sen heel veel dossiers en debatten bijhouden. 
Je kunt nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. De 
PvdD doet dus niet altijd mee aan debatten over 
cannabis en coffeeshops, wat het lastig maakt om 
de mate van cannabisvriendelijkheid te bepalen. 
In eerdere verkiezingsprogramma’s en debatten 
sprak de partij zich wel uit voor pragmatisch can-
nabisbeleid en regulering van de achterdeur. 

Het nieuwe verkiezingsprogramma biedt 
weinig duidelijkheid: 
• ‘De overheid draagt zorg voor een goede voor-

lichting over de gezondheidsrisico's van het 
gebruik van softdrugs. Er komen geen nieuwe 
coffeeshops in de buurt van scholen.’ 

          

D66: Al decennia lang pleit D66 voor legalise-
ring van cannabis. D66 woordvoerders vallen in 
positieve zin op bij elk Tweede Kamerdebat; ze 
kennen de materie en praten geen onzin. Dat geldt 
zeker voor de huidige drugswoordvoerder Vera 
Bergkamp. Helaas blijft thuisteelt voor niet-medi-
cinaal gebruik ook voor D66 een brug te ver. Toch 
is de partij zeker cannabisvriendelijk te noemen. 

Enkele citaten uit het verkiezings-
programma:
• ‘Coffeeshops zitten al decennialang in een 

vreemde spagaat. Softdrugs verkopen mag, 

softdrugs inkopen of telen mag niet. Hiermee 
leveren we coffeeshophouders over aan het 
criminele circuit. Dat kan zo niet langer. Het is 
een goede zaak dat gemeenten mogen gaan 
experimenteren met legale telers.’  

• ‘Het is tijd een stap verder te gaan. Alle cof-
feeshops in Nederland moeten legaal kunnen 
inkopen, leveren en verkopen, waarbij de soft-
drugs op kwaliteit wordt getest. Mensen in een 
coffeeshop moeten weten wat ze roken.’

• ‘Coffeeshophouders moeten terecht kunnen bij 
de bank voor een zakelijke rekening. Dit is es-
sentieel voor de legale keten.’

Categorie C: PvdA, VOLT

Partij van de Arbeid (PvdA):  Op papier zien de 
cannabis plannen van de PvdA er prima uit, maar 
in de dagelijkse praktijk is de inzet van de partij 
minder fl orissant. Zo blijft de PvdA vasthouden 
aan het idee dat de staat controle zou moeten 
hebben over de ‘sterkte’ van cannabis. 

Enkele citaten uit het verkiezings-
programma: 
• ‘De PvdA wil verder met de huidige experi-

menten voor de legalisering van hennepteelt. 
Er komt een gesloten cannabis-keten waar cri-
minaliteit geen vat op heeft.’ 

• ‘Veiligheid en gezondheid staan voorop in het 
drugsbeleid. Het absurde aan het huidige be-
leid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, 
tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is 
onderworpen, maar het gebruik van alle zoge-
heten harddrugs niet. Laten we daarom drugs-
gebruikers niet langer zien als criminelen, 
maar hun gezondheid vooropstellen.’

• ‘Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de ver-
koop van softdrugs wordt gedoogd maar de 
wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de 
hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen 
we daarom dat wietteelt legaal moet worden. 
Dat geeft ons controle over de sterkte van can-
nabis en hasj en het maakt Nederland veiliger 
omdat het verdienmodel voor drugsbendes 

Cannabis:                                 
Zoveel partijen, zoveel meningen over cannabis. In samenwerking met de 
Cannabis-Kieswijzer koos de redactie van De Nationale Cannabis Krant 
zeventien partijen die de grootste kans maken op het veroveren van één of 
meer zetels bij de verkiezingen op 17 maart. Ze staan in dezelfde volgorde als 
op het ‘energie-label’, waarmee je in één oog opslag kunt zien welke partijen 
cannabisvriendelijk zijn en welke niet.  

A
B
C
D
E
F

Piratenpartij - Bij1  

GroenLinks - SP - PvdD - D66 

PvdA - VOLT 

VVD - FvD - DENK - 50PLUS  

PVV - JA21 

CDA - ChristenUnie - SGP                

Volledige legalisering, 
geen monopolie bedrijven

Legalisering/regulering, inclusief (beperkte of medici nale) 
thuisteelt

Gereguleerd gedogen achterdeur coff eeshops, 
op termijn legaliseren

Beperkte regulering, alleen wietproef, 
overlast hard aanpakken

Geen regulering, wel medicinaal, harde aanpak 
drugscriminaliteit, zero tolerance

Cannabis volledig verbieden, alle coff eeshops sluiten, 
inzetten op een drugsvrij Nederland
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wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op 
en bespaart honderden miljoenen op (onnodi-
ge) politie en justitiecapaciteit. En het haalt 
coffeeshops uit het criminele circuit.’

                                  

Volt: Deze jonge, pan-Europese partij, is populair bij 
studenten en lijkt goede kans te maken in de Twee-
de Kamer te komen. De paragraaf over drugsbeleid 
in het verkiezingsprogramma is wat voorzichtig, 
maar Volt begrijpt dat de drugsoorlog waanzin is. 

Een paar citaten:
• ‘Volt wil werken aan het gecontroleerd de-

criminaliseren of legaliseren van drugs. Het 
Portugese model heeft namelijk laten zien 
dat de 'war on drugs' die over de hele wereld 
gevoerd wordt, niet gewonnen kan worden. 
Daarom wil Volt toewerken naar een ander 
systeem, waarin we op basis van gedegen 
onderzoek het in bezit hebben, de handel en 
de productie van bepaalde drugs onder be-
paalde voorwaarden toestaan. Dit heeft twee 
grote voordelen. De  druk op de handhaving 
neem af en we kunnen als samenleving beter 
investeren in preventie en voorlichting. Daar-
naast leidt het legaliseren van drugsgebruik 
niet tot meer drugsgebruik, maar zorgt het 
wel voor een betere controle van het gebruik.’

Categorie D: VVD, FvD, DENK, 50PLUS

VVD:  Een motie om legalisering van cannabis 
in het verkiezingsprogramma op te nemen haalde 
geen meerderheid op het digitale VVD congres 
in december 2020. Bij een eerder congres sprak 
tachtig procent van de partijleden zich uit voor het 
‘slim reguleren’ van cannabis. Maar de partijtop, 
Mark Rutte voorop, blijft legalisering of echte 
vooruitgang echter blokkeren. Rutte blijft canna-
bis ‘rotzooi’ en ‘ troep’ noemen. 

De paragraaf over cannabis in het VVD verkie-
zingsprogramma is lang en verre van canna bis-
v riendelijk. 

Een paar citaten: 
• ‘Vasthouden aan de strenge voorwaarden 

voor de verkoop van softdrugs, waaronder de 
verkoop van slechts kleine hoeveelheden en 
slechts aan volwassen personen die in het be-
zit zijn van een Nederlands paspoort.’ 

• ‘Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de 
regels houden of van verkooppunten die lei-
den tot overlast op straat. Behaalde winsten 
worden bij sluiting standaard afgepakt. Maxi-
mumstraffen voor productie, handel en export 
van illegale drugs worden verdubbeld. Ook 
moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen 
met een taakstraf voor deze delicten.’

• ‘Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een 
harde, creatieve en succesvolle criminaliteit-
saanpak gecontroleerd worden gereguleerd. 
Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid 
(giftigheid, verslavingsrisico, maatschappe-
lijke effecten) in gereguleerde omstandighe-
den beperkt is, wanneer het maatschappelijk 
draagvlak voor het verboden houden van het 
middel laag is en de handhaving van een ver-
bod een inspanning vraagt die in redelijkheid 
niet van de overheid kan worden gevraagd. De 
uitkomsten van het lopende ‘experiment geslo-

ten coffeeshopketen’ wachten we af voordat 
eventuele nieuwe stappen kunnen worden ge-
zet in de richting van regulering van de kweek 
van en handel in softdrugs.’

                                                                

Forum voor Democratie (FvD): Toen Theo 
Hiddema nog bij Forum zat, voer de partij een 
duidelijke koers: vóór regulering en zo mogelijk 
legalisering van cannabis. Als kleine fractie kan 
Forum lang niet alle debatten bijwonen, maar 
Baudet doet er wel erg weinig. Ook de vele per-
sonele wisselingen maken het moeilijk om de 
cannabisvriendelijkheid van FvD te beoordelen. 

Citaat uit het verkiezingsprogramma:
• ‘Forum voor Democratie is voor modernise-

ring van het softdrugsbeleid en geleidelijke 
legalisering van softdrugs. FvD is voor meer 
aandacht voor verslavingsbehandeling en wil 
overlast harder aanpakken.’

                                                              

DENK:  De oprichters van DENK waren eerder 
Tweede Kamerlid van de PvdA en hun ideeën over 
cannabisbeleid zijn vergelijkbaar, maar strenger. 

Citaat uit het verkiezingsprogramma: 
• ‘Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, ge-

combineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid.’
                                  

50PLUS:  Henk Krol opende ooit de vestiging 
van medical social club Suver Nuver in Eindho-
ven en is voorstander van legalisering van can-
nabis. Nu hij weg is bij 50PLUS is het afwachten 
hoe cannabisvriendelijk de partij nog is. Positief 
is dat 50PLUS vergoeding van mediwiet door 
zorgverzekeraars bepleit. 

Citaat uit het verkiezingsprogramma: 
• ‘Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid 

op alcohol, drugs en roken. 50PLUS wil soft-
drugs uit de criminele sfeer halen door neder-
wietteelt te legaliseren onder zeer strenge en 
strikte voorwaarden en met vergunning. Geen 
lokale experimenten, maar invoering in één 
keer voor geheel Nederland. Experimenten 
zorgen voor rechtsongelijkheid en verwarring. 
Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn 
het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet 
aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot 
scholen (minimaal 500 meter) van belang. Ver-
goeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet 
wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel.’

• 

Categorie E: PVV, JA21

PVV:  Keihard optreden en niet reguleren, laat staan 
legaliseren. Dat is de samenvatting van de uitspra-
ken en visie van de PVV op ons cannabisbeleid. In 
het PVV verkiezingsprogramma 2021-2025, ‘Het 
gaat om u’, ontbreken de woorden cannabis en hen-

nep. Drugs komt twee keer voor; zie citaten hieron-
der. Partijleider Geert Wilders vermijdt het onder-
werp cannabis en coffeeshops, maar in debatten en 
bij stemmingen laat de PVV een duidelijk gezicht 
zien: vóór meer drugsoorlog en keiharde repressie. 
Uitzondering op de regel is medicinale cannabis. 

Citaten uit het verkiezingsprogramma:
• 'De krantenbezorger wordt soms letterlijk van 

de weg gedrukt door de drugskoerier.'
• 'Harde aanpak drugscriminaliteit.'
• 'De PVV wil een zerotolerancebeleid waarbij 

criminelen worden opgepakt en langdurig in 
de cel worden gezet.'

                                                              

JA21: Nieuwkomer JA21, de partij van opgestapt 
Forum voor Democratie boegbeeld Annabel Nannin-
ga en partij-hopper Joost Eerdmans, heeft over media 
aandacht niet te klagen. In het verkiezingsprogram-
ma, ‘Het juiste antwoord’, staat niets over softdrugs, 
cannabis, coffeeshops, thuisteelt of regulering. Wel 
veel ronkende war on drugs retoriek, met een Tops 
en Tromp sausje. Qua cannabisvriendelijkheid is 
JA21 vergelijkbaar met de PVV: niet.

Citaten uit het verkiezingsprogramma:
• ‘De georganiseerde criminaliteit, zoals drugs-, 

wapen-, vrouwenhandel, mensensmokkel, fraude 
en witwassen, ondermijnt en ontwricht de Ne-
derlandse samenleving.’

• ‘Nederland is het wereldwijde doorgeefl uik 
van harddrugs zoals cocaïne, en daarnaast 
de grootste producent en exporteur ter wereld 
van synthetische drugs.’

• ‘JA21 wil dan ook actief inzetten op “patsercontro-
les”, het opsporen, controleren en innemen van on-
verklaarbare luxegoederen zoals dure auto’s, merk-
kleding en sierraden, en “naming and shaming”.

Categorie F: CDA, ChristenUnie, SGP

CDA:  Wie cannabis haat en heilig gelooft in 
de war on drugs, kan het beste op een christe-
lijke partij stemmen. De christenen vinden dat 
God zich heeft vergist toen Hij de cannabisplant 
schiep. Het CDA is gespecialiseerd in hysteri-
sche uitspraken over cannabis en coffeeshops. 
Die gaan we hier niet herhalen. 

Deze citaten uit het verkiezingsprogramma 
zijn erg genoeg:
• ‘Wij willen een duidelijke kentering in het 

drugs beleid en een einde aan de normali-
sering en de romantiek van drugs en drugs-
gebruik. Legalisering van soft- en harddrugs 
is niet aan de orde.’ 

• ‘Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen 
we het aantal verkooppunten terug, te beginnen 
met een wettelijk afstandscriterium tot scholen 
en sportvoorzieningen. We introdu ceren een 
nieuw sluitingscriterium om de concentratie
van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen 
te gaan.’ 

• ‘Drugscriminelen kiezen voor ons land van-
wege het milde strafklimaat. Daarom worden 
de straffen voor drugshandel en druggerelateer-
de delicten verhoogd en meer in lijn gebracht 
met ons omringende landen.’

                                  

ChristenUnie (CU):  Op sommige gebieden is de 
ChristenUnie progressiever en barmhartiger dan 
het CDA. Niet op het gebied van cannabis. Recent 
startte de partij zelfs een campagne voor ‘een drugs-
vrij Nederland’. 

In het verkiezingsprogramma staat onder 
het kopje ‘Bestrijding (soft)drugs’:
• ‘Drugsgebruik is niet onschuldig omdat het 

leidt tot verslaving en daarbij behorende ge-
zondheidsklachten. Zo zorgt verslaving onder 
jongeren voor een verslechterd toekomstper-
spectief van de jonge gebruikers. Het huidige 
gedoogbeleid heeft ervoor gezorgd dat Neder-
land als poort van Europa een heel gunstig ves-
tigingsklimaat heeft voor illegale drugshandel. 
We worden dagelijks geconfronteerd met de 
ernstige gevolgen daarvan. De ChristenUnie 
wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en 
alle drugsgerelateerde criminaliteit met wor-
tel en tak uitroeien.’

                                  

Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP):
De betrouwbaarste steunpilaar van de war on drugs
in het Nederlandse parlement. Voor de SGP is 
cannabis een duivels kruid. 

Citaten uit het verkiezingsprogramma: 
• ‘Het kabinet begint een internationale cam-

pagne die de reputatie van Nederland als 
‘wietwalhalla’ bijstelt en waarschuwt voor 
gigantische schadelijke impact van drugsge-
bruik op mens en milieu. Het gedoogbeleid is 
niet alleen slecht voor drugsgebruikers zelf, 
maar de hele maatschappij ondervindt er ne-
gatieve gevolgen van. We stoppen daarom met 
gedogen en gaan de wet handhaven. Coffee-
shops worden gesloten.’

• ‘Legaliseren van drugs is een schijnoplossing. 
De productie en verkoop van drugs blijft straf-
baar. Het onderscheid tussen soft- en hard-
drugs moet verdwijnen. Beide zijn verslavend 
en schadelijk voor de gezondheid.’

                                  

Wat willen de partijen?
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Door Dyveke Kok 

S amen met Canada (2001) hoort Nederland 
(2003) tot de eerste landen ter wereld 
die een medicinaal cannabisprogramma 
lan ceerden en mediwiet legaliseerden. 

Hoe fi jn het ook is dat cannabis in Nederland legaal 
op recept verkrijgbaar is, de situatie is verre van 
optimaal. 

Allereerst liepen we destijds, in 2003, eigenlijk al achter de feiten 
aan: Californië maakte het voorschrijven van medicinale canna-
bis door artsen al in 1996 mogelijk. En anders dan in de VS en 
Canada hebben we hier nog steeds te maken met de wonderlijke 
monopolie positie van Bedrocan, het bedrijf dat door de overheid 
is aangesteld om medicinale cannabis te kweken. 

Maripharm en SIMM
Ruim vóór 2003 waren er twee andere bedrijven die medicinale 
cannabis leverden aan de apotheek: Maripharm van Marcel de Wit 
en SIMM van James Burton. Beide producenten hadden hun zaken 
keurig op orde: een contract met de overheid, een goed ingerichte 
voorziening, professionele en kundige medewerkers, een onthef-
fi ng Opiumwet en alle middelen en kennis om kwaliteit te kunnen 
leveren. 

De vraag blijft waarom de overheid er voor koos om voortaan nog 
met slechts één partij in zee te gaan. De ‘overdracht’ verliep op 
zijn zachtst gezegd slordig: van de ene op de andere dag werden de 
ontheffi ngen ingetrokken en zagen De Wit en Burton hun onderne-
ming in rook op gaan. Bij Maripharm werd zelfs een inval gedaan, 
die later ongegrond en niet rechtsgeldig bleek te zijn.
. 
Monopolie slecht voor patiënten
Nu medicinale cannabis in steeds meer landen legaal wordt, 
is het een kwestie van tijd voor een buitenlandse producent de 
Nederlandse staat aanklaagt vanwege het de facto monopolie van 
Bedrocan, om zo de weg vrij te maken voor meer leveranciers. 
Hoewel er uitzonderingen gelden, zijn monopolies bij wet verbo-
den en in strijd met de mededingingsregels van de EU. Monopo-
lies zijn slecht voor consumenten en in dit geval voor patiënten. 

Het NHG raadt het 
voorschrijven van 

medicinale cannabis af

Door de jaren heen is er veel kritiek geweest op de Bedrocan wiet 
en de beperkingen die het BMC (Bureau Medicinale Cannabis) 
het bedrijf oplegt. Jarenlang was er hierdoor maar één soort be-
schikbaar, terwijl patiënten juist gebaat zijn bij -en inmiddels ook 
gewend waren aan- een breed aanbod van soorten. Elke soort heeft 
een unieke samenstelling aan stoffen, waarvan de ene bijvoorbeeld 
beter werkt tegen pijn, terwijl de ander effectiever is bij slapeloos-
heid. Dat Bedrocan gammastraling toepast valt niet bij iedere 
gebruiker in goede aarde. Ook de kwaliteit laat volgens sommi-
gen te wensen over, al zijn er ook tevreden Bedrocan gebruikers.

Vrijwel geen onderzoek
Op wetenschappelijk gebied is de plank totaal misgeslagen. 
Of beter: de hamer is nauwelijks opgetild. Sinds 2003 is er vrijwel 
geen enkel onderzoek gedaan naar de werking van de verschil-
lende soorten cannabis, de lange termijn effecten bij medicinale 
gebruikers, de ervaringen van artsen en specialisten enzovoort. 
En dan is er nog het Zorginstituut Nederland, dat zich sinds de 
start van het medicinale cannabis programma in 2003 weinig 
positief opstelt. Er zou onvoldoende bewijs zijn voor de effecti-
viteit van medicinale cannabis, zodat vergoeding vanuit het ba-
sispakket niet mogelijk is. Bij een herbeoordeling in 2017 trok 

het instituut deze conclusie opnieuw. Resultaat: alle zorgverzeke-
raars schrapten in 2018 de vergoeding voor medicinale cannabis.
Nota bene kort voor Duitse zorgverzekeraars verplicht werden om 
medicinale cannabis op doktersvoorschrift te vergoeden. 

Zelf betalen of thuis telen
Sinds de verzekeraars de vergoeding voor medicinale cannabis 
uit de aanvullende verzekering schrapten, zien veel patiënten zich 
ongewild voor de keuze gesteld: uit eigen beurs betalen of thuis 
telen, met alle mogelijke juridische gevolgen van dien. Inmiddels 
is de prijs van medicinale cannabis in de apotheek gedaald.  
Ook lijkt er iets meer begrip te ontstaan voor kleinschalige thuis-
teelt voor medicinaal gebruik. Tegelijkertijd is het voorschrij-
ven en toepassen van medicinale cannabis voor (huis)artsen nog 
een vrijwel onbekend gebied. De weigerachtige houding van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zal daar mede debet 
aan zijn. Het NHG raadt het voorschrijven van medicinale canna-
bis af, wegens gebrek aan wetenschappelijk bewijs.  

CBD-olie
Rond 2014 deed een nieuw fenomeen haar intrede: CBD-olie. 
Olie met cannabidiol (CBD), verkregen uit vezelhennep, met max-
imaal 0,2% THC. Wel een medicinaal effect, maar geen high effect. 
De verkoop bevindt zich in een grijs gebied, maar wordt in de 
praktijk toegestaan zolang er geen gezondheidsclaims worden ge-
maakt. Opmerkelijk: de olie mag niet in ons land worden geprodu-
ceerd, want vezelhennep mag alleen worden geteeld voor de vezels, 
niet voor blad en bloem. Dit heeft tot gevolg dat het Nederlandse 
bedrijf Hempfl ax zijn in Oude Pekela geteelde hennep niet op 
Nederlandse bodem mag verwerken tot CBD-olie. Dat gebeurt dus 
buiten Nederland, waarna de olie weer wordt geïmporteerd en hier 
verkocht. Een soort achterdeurconstructie. 

Kloof wordt steeds groter
Voor veel patiënten is cannabis, in welke vorm dan ook, het enige 
medicijn dat hen verlichting biedt. Daarnaast is cannabis aan het 
uitgroeien tot een miljardenindustrie, een bloeiende en innovatieve 
sector die de komende jaren alleen maar zal groeien. Nederland 
liep al achter de feiten aan, de kloof met andere landen zal steeds 
groter worden tenzij we ons cannabisbeleid drastisch aanpassen!

               
Dyveke Kok is auteur, coach, inspirator en expert op het gebied 
van CBD. Ze publiceerde twee boeken over CBD: ‘Gezond met 
CBD’ en ‘De geheime kracht van CBD’. 
               

Medicinale cannabis: legaal maar verre van optimaal

        Productie van medicinale cannabisolie bij de Transvaal apotheek in Den Haag (Foto: Gonzo Media)
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Unieke verkiezingsbus rijdt in maart door heel Nederland

NIEUW: CANNASTEMBUS MET LIVE STREAM
Door onze Haagse redactie 

DEN HAAG - Van 1 tot en met 17 maart rijdt de CannaStemBus 
door Nederland. Via een livestream kan iedereen mee kijken. 
De microbus heeft een ingebouwde podcast studio en er rijdt 
regelmatig een cameraploeg mee om interviews en reportages 
te maken in de ruim tien standplaatsen.

De CannaStemBus tour is de vrucht van een unieke samenwerking 
tussen de Cannabis-Kieswijzer, de stichting VOC en de landelijke 
coffeeshopbonden PCN en BCD. Zij hebben hetzelfde doel voor 
ogen: de grootste campagne om de cannabisconsument naar de 
stembus te krijgen die ons land ooit heeft gezien.

De bus is voorzien van WiFi en 
ruime hoeveelheden verkiezingsposters, 
tipjes, VOC bidbooks en exemplaren van 

De Nationale Cannabis Krant. 

De aftrap van de CannaStemBus tour vindt op maandag 1 maart 
plaats op het Plein in Den Haag, pal tegenover het Tweede Ka-
mergebouw. De inzet is om op 1 en 2 maart vertegenwoordigers 
te interviewen van alle zeventien partijen die zijn opgenomen in 
de Cannabis-Stemwijzer. Je kunt deze nieuwe stemwijzer vinden 
op www.cannabis-stemwijzer.nl.  

De CannaStemBus is volledig corona-proof ingericht; de chauf-
feursplaats is afgeschermd en in de bus kan de anderhalve me-
ter regel makkelijk in acht worden genomen. Er zijn materi-
alen aan boord om eventueel publiek op de standplaatsen op 
afstand van elkaar te houden. De bus is voorzien van WiFi en 
ruime hoeveelheden verkiezingsposters, tipjes, VOC bidbooks en 
exemplaren van De Nationale Cannabis Krant.  

Journalisten
De deelnemende organisaties zetten hun social media kanalen en 
websites in om de interviews, reportages, podcasts en de live stre-
am onder de aandacht te brengen en te verspreiden. Het Canna-
StemBus team houdt lokale en landelijke media met persberichten 
op de hoogte en nodigt journalisten uit om naar een standplaats te 
komen of een stukje mee te rijden.

Uitslagenavond
Peace on Drugs Radio en de High Tea Potcast nemen afl everingen 
op in de CannaStemBus. Op www.cannastembus.nl staat het actu-
ele programma, informatie over de gasten die meerijden en de ac-
tiviteiten op de standplaatsen. Op 17 maart, verkiezingsdag, keert 
de CannaStemBus terug naar Den Haag voor een eindmanifestatie 
op het Plein en de uitslagen avond, met live stream.  

Tourschema
CannaStemBus

(onder voorbehoud)

 Maandag 1 maart:  Den Haag
 Dinsdag 2 maart:  Den Haag en Rotterdam
 Vrijdag 5 maart:  Zwolle en Leeuwarden
 Zaterdag 6 maart:  Groningen
 Maandag 8 maart:  Eindhoven
 Dinsdag 9 maart:  Nijmegen en Utrecht 
 Vrijdag 12 maart:  Maastricht 
 Zondag 14 maart:  Amsterdam
 Maandag: 15 maart:  Amsterdam en Haarlem
 Dinsdag 16 maart:  Tilburg en Breda
 Woensdag 17 maart:   Den Haag

Scan de QR-code of kijk 
op www.cannastembus.nl 
voor actuele informatie.voor actuele informatie.

Artist impression van de CannaStemBus. Deze campagnebus rijdt van 1 tot en met 17 maart door heel Nederland en is via een live stream te volgen. 
Check www.cannastembus.nl voor actuele informatie en updates.
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Brabant:
1. JaJa Import & Export, Breda 
2. Coff eeshop De Baron, Boschstraat 127, Breda
3. Coff eeshop PINK, Willemstraat 35, Eindhoven
4. Dutch Leaf Smokin’ Goods Warehouse, Tilburg
5. Coff eeshop Toermalijn, Besterdring 187, Tilburg

Flevoland:
6. Coff eeshop Koffi  e en Dromen, Middenweg 4, Lelystad

Friesland:
7. Coff eeshop De Os, Korfmakersstraat 2, 8911 LA Leeuwarden

Gelderland:
8. Cannabis-growshop & expertisecentrum Plantarium, 
 Gerard Noodtstraat 50, Nijmegen
9. Coff eeshop Kronkel, Vlaamsegas 26-36, Nijmegen

Groningen:
10. De Tevreden Rookster, Herepoortenmolendrift 29 Groningen
11. Coff eeshop Oasis, Meeuwerderweg 60, Groningen
12. Coff eeshop Metamorfose, Oude Boteringestraat 53, 
 Groningen
13. WIZ-Art Rooksalon, Handelsstraat 59, Stadskanaal

Limburg:
14. Organic Earth, Brusselsestraat 83, Maastricht

Noord-Holland:
15. MDHG, Jonas Daniël Meijerplein 30, Amsterdam
16. Coff eeshop Anytime, Laat 16, Alkmaar
17. Cannabis College, Oudezijds Achterburgwal 124, 

Amsterdam
18. Coff eeshop The Rookies, Korte Leidsedwarsstraat 145-147, 

Amsterdam
19. Coff eeshop The Bulldog, Oudezijds Voorburgwal 132, 
 Amsterdam

Overijssel:
20. Coff eeshop Rokade, Deldenerstraat 14, Hengelo 

Utrecht:
21. Coff eeshop ’t Grasje, Obrechtstraat 1, Utrecht

Zeeland:
22. Coff eeshop Highlife, Wijngaardstraat 60-62, Goes

Zuid-Holland:
23. Coff eeshop Happy Smile, Verheeskade 30, Den Haag
24. Coff eeshop Colosseum, Slaghekstraat 77b, Rotterdam 

Colofon
De Nationale Cannabis Krant is een uitgave van de stich-
ting Verbond voor Opheffi  ng van het Cannabisverbod. 

Oplage: 100.000 exemplaren.

Redactie en bijdragen: B van Plantarium, Simone van 
Breda, Coen van CHOW Edibles, Pieter Hogendoorn, 
Doede de Jong, Dyveke Kok, Joop Mestrom, Mossy Giant, 
Mauro Picavet, mr JLAM Roozen, stichting Maatschappij & 
Cannabis / Cannabis-Kieswijzer, Mario Zwart. 

Hoofdredactie: Derrick Bergman.

Vormgeving: Wix.

www.denationalecannabiskrant.nl
www.voc-nederland.org

Mail:  info@denationalecannabiskrant.nl 
            info@voc-nederland.org
Twitter:  @vocnederland
Patreon:  www.patreon.com/vocnederland

Distributiepunten De Nationale Cannabis Krant
Op al deze adressen kun je terecht voor gratis exem plaren van De Nationale Cannabis Krant, zolang de voorraad 
strekt. De krant is in PDF formaat beschikbaar op: www.denationalecannabiskrant.nl. 
Medewerkers van coff eeshops en growshops kunnen op de website lezen hoe zij extra kranten en campagne 
T-shirts kunnen bestellen.

 Web: www.denationalecannabiskrant.nl
  www.voc-nederland.org
 Mail: info@denationalecannabiskrant.nl
  info@voc-nederland.org
 Twitter: @vocnederland
 Patreon: www.patreon.com/vocnederland

De inzet is om 
de poster in zoveel 

mogelijk coffeehops 
te krijgen, maar ook 

daar buiten
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