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 De Nederlandse overheid voert een 
liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het 
gebruik van cannabis wordt in de 
Nederlandse Opiumwet niet strafbaar 
gesteld. Vele gemeenten gedogen 
coffeeshops van waaruit hasj en wiet 
worden verhandeld. Met het gedogen van 
deze coffeeshops heeft de overheid een 
goede scheiding van de drugsmarkten 
weten te bereiken. Zo’n één miljoen 
blowers weten de weg naar de coffeeshop 
te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige 
hennepteelt in hun eigen gebruik. De 
cannabisconsument is de samenleving 
op geen enkele wijze tot last. Hij wordt 
in ons land dan ook terecht niet als een 
crimineel behandeld. Sommige politici 
en vertegenwoordigers van het openbaar 
bestuur zijn groot voorstander van het 
legaliseren van cannabis. Aan legalisatie 
gaat gewoonlijk een lange periode van 
normalisatie vooraf. De uitgever hoopt 
middels het blad ‘Highlife’ het publiek 
te informeren en hiermee een positieve 
bijdrage te leveren aan de normalisatie 
van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel 
voor- als tegenstanders van cannabis 
de ruimte hun mening te ventileren. Dit 
betekent niet dat de uitgever het met de 
inhoud van alle artikelen of advertenties 
eens is. De uitgever distantieert zich 
uitdrukkelijk van gepubliceerde 
uitlatingen of afbeeldingen die de indruk 
wekken dat er reclame wordt gemaakt voor 
het gebruik of productie van cannabis.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze 
dan ook vermenigvuldigd of overgenomen 
worden zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever en de andere 
auteursrechthebbenden. 
De uitgever kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling 
van de advertenties.
De redactie neemt geen enkele 
verantwoording voor ongevraagde 
inzendingen. 

De uitgever heeft getracht alle 
rechthebbenden op copyright van foto-en/
of beeldmateriaal te bereiken. Zij die 
desondanks menen aanspraak te kunnen 
maken op deze rechten, kunnen zich tot de 
uitgever wenden.

Belachelijk natuurlijk. De vrouw ging in hoger 

beroep en trok aan het langste eind. Maar 

de gemeente geeft niet op. Gefinancierd 

door onze belastingcenten gaan ze in hoger 

beroep. Treurig, een beetje compassie is 

er niet bij. Immers, eerder dit jaar lazen 

jullie al dat er steeds meer onterechte 

huisuitzettingen plaatsvinden. Burgemeesters 

gebruiken de wet Damocles onterecht om 

onschuldige kwekers hun woning uit te 

zetten. Dat er een gedoogbeleid van vijf 

planten is maakt hen niets uit. Zij voelen zich 

Wyatt Earp in het Wilde Westen en tonen 

graag hun spierballen. 

Gelukkig zijn er burgemeesters met meer 

compassie. In Tilburg heeft Stichting PGMCG 

het voor elkaar gekregen dat patiënten na 

het voldoen aan een aantal voorwaarden 

ongestraft vijf planten mogen kweken 

voor medicinaal gebruik. Dit zou landelijk 

ingevoerd moeten worden. Want het is 

natuurlijk van den gekke dat het op de ene 

plaats wel mag, en dat je 10 kilometer verder 

uit je huis wordt gezet. 

Kleine medicinale kwekers 

komen in verzet, maar vangen 

bot bij de rechter. Want die 

zegt, het is aan de politiek 

om de wet te veranderen, 

niet aan mij. Er is wel een 

tussenoplossing, zoals André 

Beckers schrijft op pag 75. 

Namelijk een burgemeester 

met het hart op de goede 

plaats: ‘De burgemeester 

kan goede afspraken maken 

met de officier van justitie 

en de chef van de politie. 

Gezamenlijk kunnen zij 

op gemeentelijk niveau 

afspreken dat niet langer bestuursrechtelijk 

en strafrechtelijk wordt opgetreden tegen 

kleinschalige hennepteelt voor medicinale 

redenen. Uiteraard moet de teler dan 

wel aan een aantal spelregels voldoen en 

medewerking verlenen aan periodieke 

controles. Als tijdens een controle blijkt dat 

de teler de spelregels naleeft, worden geen 

planten in beslag genomen. Legaal is de teelt 

door dit soort afspraken niet. Maar als teler 

weet je zo wel waar je aan toe bent.’

Ook in het artikel van onze Belgische 

correspondent Karel Michiels staat mediwiet 

centraal. Sophie Voncken is negen jaar en 

leidt aan epilepsie. Dankzij het gebruik van 

CBD-olie is dat onder controle gekomen. 

Maar de Belgische overheid staat het niet 

toe. Vader Jean Piere Voncken strijdt voor zijn 

Sophietje en alle andere mensen die in deze 

situatie zitten. Lees zijn verhaal en verwonder 

je over een bureaucratische en hardvochtige 

overheid die dit niet toestaat en liever een 

negenjarig meisje laat lijden. Ongehoord!

In dit nummer het schrijnende verhaal van een kweekster 

die uit haar woning werd gezet nadat een politiemacht van 

achttien agenten vijf wietplanten in een kweektent vond. De 

vrouw kweekte de plantjes vanwege medicinale redenen, 

maar de burgemeester van Emmen was onverbiddelijk. Ze 

moest haar eigen koopwoning drie maanden uit.

Burgemeesters
aan zet

VOORWOORD
VAN DE 
UITGEVER
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Zimbabwe 
legaliseert mediwiet 
Het Afrikaanse land Zimbabwe heeft wietteelt voor medicinale 

en wetenschappelijke doeleinden gelegaliseerd. Kwekers kunnen 

een vergunning aanvragen die vijf jaar geldig is. Recreatief 

blowen blijft wel strafbaar. Met de vergunning mag naast wiet ook 

wietolie worden gemaakt. Aanvragers moeten aangeven hoeveel 

ze willen produceren en verkopen in een bepaalde periode. 

Zimbabwe is hiermee het tweede Afrikaanse land dat wietteelt 

legaliseert. Lesotho deed dat vorig jaar. In verschillende 

andere Afrikaanse landen, zoals Ghana en Malawi, wordt een 

goedkeuring van mediwiet ook voorbereid. Na Europa en 

Noord- en Zuid-Amerika is Afrika dus het volgende continent dat 

‘om gaat’ wat mediwiet betreft. Africa goes green! En mediwiet 

verovert de wereld.

Teken de petitie
De redactie van Highlife ontving een mail van ASBL (vereniging 

zonder winstoogmerk) Cannabis Belgique met het verzoek om 

aandacht te schenken aan hun petitie waarin zij vragen om de 

legalisatie van cannabis in België. Ce n’est pas un problème 

voor ons uiteraard, dus bij deze de link naar die petitie: http://

cannabisbelgique.be/petition-asbl-cannabis-belgique/. Je moet 

wel een beetje Frans spreken, maar dat is geen probleem, toch? 

Immers, wie zou niet overal ter wereld legale cannabis willen 

ondersteunen. En met de controverse rond de negen-jarige Sofie 

Francken (zie elders in dit blad) kunnen onze zuiderburen alle 

steun gebruiken.

ZIGGY MARLEY 
IN PARADISO
Ziggy Marley treedt maandag 2 juli op in Paradiso in Amsterdam. Twee 

jaar geleden sprak Highlife nog met de zoon van Bob Marley: “Als ik ’s 

ochtends wakker word doe ik lichamelijke oefeningen: hardlopen, boksen, 

zwemmen. En dan later als ik de behoefte voel om te relaxen, neem ik 

een spliff en lees ik een boek of kijk een film. Het liefst rook ik een sativa, 

ik weet de namen niet van al die soorten, er zijn zoveel verschillende 

variaties, namen en rassen, het is redelijk verwarrend. Ik houd er niet van 

om het te technisch te laten worden. Zo ben ik er niet mee opgegroeid, 

met door de kwekers gemanipuleerde planten. We moeten uitkijken 

om wiet niet teveel te bewerken. Ik houd ervan als mijn wietje buiten is 

opgegroeid, in de zon en met de maan.” 
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news

BURGEMEESTER NEW YORK 

WIL EINDE AAN WIET-
ARRESTATIES
Bill de Blasio, burgemeester van New York, was  onlangs meer dan 

duidelijk in zijn waarschuwing aan de roemruchte NYPD (New York 

Police Department): 

“Half juni moet het afgelopen zijn met onnodige arrestaties van 

burgers die een kleine hoeveelheid cannabis in bezit hebben. Dat 

moet stoppen!” Zijn verklaring kwam nadat de New York Times 

onthulde dat mensen met een donkere huidskleur nog steeds 

veel vaker gearresteerd worden wegens het bezit van cannabis 

dan mensen met een blanke huidskleur. Afrikaans-Amerikanen 

werden 15 keer vaker gearresteerd dan blanken, mensen met 

een Latino achtergrond werden vijf keer vaker gearresteerd. De 

burgemeester was duidelijk: “Deze discriminatie moet stoppen.”

Hoewel de geplande introductie van legale wiet in Canada per 

1 juli niet gaat lukken, blijft de liberale premier Justin Trudeau 

bij zijn belofte om het zo snel mogelijk in orde te maken. 

Trudeau: “We blijven bij onze plannen voor legale cannabis. 

Het huidige systeem waarbij cannabis verboden is doet pijn. 

Wij willen een eind maken aan een miljoenenindustrie waarvan 

alleen criminelen profijt hebben. Legalisatie is een proces dat 

we door zullen zetten.” Omdat er op verschillende politieke 

niveaus nog inspraakrondes en stemmingen volgen, zou nu 

een datum van 1 september het meest realistisch zijn. 

Een kweker uit Spijkenisse mag ondanks zware pijn niet zijn eigen 

medicinale cannabis kweken. In oktober vorig jaar werd een vijftal 

planten van hem in beslag genomen. Terecht, oordeelde de rechter 

onlangs. De rechter zei wel dat hij kon begrijpen waarom de man 

cannabis had geteeld, maar vanwege bestaande wetgeving kon hij 

geen uitzondering maken. Probeer het bij de burgemeester, hield hij 

de mediwietkweker. Een gesprek daarover gaat nog plaatsvinden. De 

thuiskweker gaat overigens wel in hoger beroep. Op pagina 75 schrijft 

advocaat André Beckers hierover. 

Trudeau zegt dat legale 
wiet in Canada op 
schema ligt

GEEN UITZONDERING

VOOR MEDIWIETKWEKER
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Experimenteren

Ondertussen timmeren Tweede Kamerleden 

de zogenoemde Experimentwet 

zodanig dicht, dat er weinig ruimte 

voor experimenteren bestaat. Dat komt 

omdat veel politici en bestuurders weinig 

vertrouwen hebben in de zelfregulerende 

kracht van een markt. Daardoor hebben 

ze de neiging om transparantie te 

verwarren met controle. En ook partijen 

die op teeltvergunningen en alternatieve 

distributiesystemen azen zitten niet stil. In 

vergaderzaaltjes bedingen commerciële 

partijen exclusiviteit op data en genetica en 

winstpercentages op cannabisproducten.

Struisvogelmodus
Vooralsnog merk je daar als cannabis-

consument weinig van. Maar als deze dames 

en heren straks aan de knoppen draaien, 

dan is het maar de vraag wat er overblijft 

van de eens zo vrije cannabismarkt. Dat er 

veel gaat veranderen de komende jaren is 

zonneklaar. Als er in Canada en de VS nu 

al hectares grote wietplantages staan die 

legale wiet op de markt pompen, dan heeft 

dat hoe dan ook gevolgen voor Nederland. 

Maar een hoop mensen in ons land staan 

nog in een soort struisvogelmodus. Laten 

we vooral doen alsof we nog in de jaren 

negentig zijn, dan waait de storm misschien 

wel over en blijft alles bij het oude. De 

coffeeshop verkoopt wat grammetjes, de 

kleine hobbykweker levert een onsje aan de 

shop, en af en toe rolt een busje agenten 

een kwekerij op. En als politicus breek je 

je het hoofd over staatswiet, gereguleerde 

wiet, coffeeshops sluiten of intensievere 

voorlichting om de wietconsument ervan 

te overtuigen dat hij beter ranja kan gaan 

drinken dan blowen.

Keep on dreaming
Ja ja, keep on dreaming. Nieuwe tijden 

zijn aangebroken. Inmiddels is er zo lang 

getreuzeld in ons land dat er heel andere 

krachten zijn gaan spelen. In de coulissen 

wordt inmiddels op een heel ander niveau 

gedacht en gehandeld. Stapels Canadezen 

proberen grip te krijgen op de Nederlandse 

markt voor zowel recreatieve als medicinale 

cannabis. Nederlandse tuinbouwbedrijven 

zijn actief op de Canadese cannabismarkt 

waardoor de Nederlandse knowhow 

de oceaan over vliegt. Misschien blijft 

die technische kennis ook wel deels in 

Nederland, maar je voorsprong raak je 

op die manier snel kwijt. Ook verliest 

Nederland zo de sturende rol. De partijen 

die nu het voortouw nemen hebben een 

dikke vinger in de pap bij de richting die 

het uitgaat. Nú worden de grote lijnen 

wereldwijd uitgezet. Nú wordt bepaald 

hoe je kwaliteit definieert, of je genetisch 

gemanipuleerde wiet gaat toestaan, of 

biologisch en gifvrij telen de standaard 

wordt, welke kweektechnieken de norm 

Column Nicole Maalsté

Het zijn spannende tijden in cannabisland. Na jarenlang stilstand lijken allerlei partijen nu ineens 

heel veel haast te hebben. De commissie die de randvoorwaarden voor het wietexperiment 

vaststelt, komt eind mei al met een eerste advies.

worden en welke producten er uiteindelijk 

van de cannabisplant worden gemaakt.

Wietkroketloket
Als je een open geest hebt probeer 

je via een teeltexperiment invloed te 

blijven uitoefenen op die mondiale 

ontwikkelingen. Daarbij zou zo’n experiment 

uit moeten gaan van waar we hier in 

Nederland goed zijn. Onze manier van 

wietkweken is gevarieerd: niet alleen 

megakwekerijen die de hele markt 

overschaduwen, maar ook kleinere telers 

die bijzondere variëteiten telen. Daarbij 

speelt de coffeeshop als distributiepunt 

een belangrijke rol: een consument wil 

geen wietkroketloket, maar een vertrouwde 

plek waar hij zijn net gekochte cannabis 

samen met geestverwanten kan oproken. 

Nederland heeft de wereld wat te bieden 

op cannabisgebied. Die gedachte zou 

het uitgangspunt moeten zijn van het 

wietexperiment.

Highlife8



YOUR PASSION
OUR PASSION

DUTCH PASSION
www.dutch-passion.com



lash

Het Drugs Peace Institute ziet het wel 

zitten. Een Nobelprijs voor de Vrede voor 

Cannabis Social Clubs: ‘Een prachtige 

beloning voor de cannabisplant en de 

voorvechters voor deze vredelievende 

plant.’ Maar voor een nominatie geregeld 

is, is er nog een lange weg te gaan. Toch 

zijn onze Vlaamse vrienden van Trekt Uw 

Plant uit België terecht alvast verheugd 

hierover: “Eindelijk is het zover en is de 

officiële bekendmaking gepubliceerd! 

Wereldwijd worden de Cannabis Social 

Clubs die volgens het ENCOD-model actief 

zijn voorgedragen voor hun activisme 

in de strijd tegen de zwarte markt en 

het criminele milieu door middel van 

coöperatieve initiatieven. Voor TUP, haar 

leden, verzorgers en bestuur, is dit een extra 

hulpmiddel in de strijd voor legalisering van 

cannabis en aanpassing van het huidige 

beleid door de regering.” Meer info: 

www.drugspeaceinstitute.org/

Dat de zaak rond Johan van Laarhoven 

en zijn vrouw Tukta uitzonderlijk is, blijkt 

opnieuw nu de Nationale Ombudsman 

besloten heeft om toch zijn onderzoek 

voort te zetten. Normaal gesproken 

wordt eerst gewacht tot een rechter 

een vonnis heeft uitgesproken, maar 

ombudsman Reinier van Zutphen zegt 

een uitzondering te maken omdat er 

geen reëel zicht is op een spoedig vonnis. 

Van Zutphen schreef dit in een brief 

aan minister van Justitie en Veiligheid 

Ferdinand Grapperhaus. Highlife schreef 

vele malen over Johan van Laarhoven en 

Tukta. Johan was tot 2011 mede-eigenaar 

van coffeeshop The Grass Company 

en werd in 2014 in Thailand gearresteerd na een discutabel rechtshulpverzoek van het 

OM in Nederland. Johan en Tukta zitten sindsdien vast en kregen jarenlange celstraffen 

opgelegd. De ombudsman onderzoekt de rol van het Openbaar Ministerie, de Afdeling 

Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) en politiekorps Zeeland-West-Brabant bij 

de Thaise arrestatie van Johan en Tukta. Info: www.justiceforjohan.nl

CBD heeft voor veel patiënten een 

heilzame werking. Het bestanddeel van de 

cannabisplant wordt voor uiteenlopende 

ziektes en pijnen gebruikt. En waarom 

zou het ook niet helpen tegen tandpijn of 

tandplak. De Israëlische tandarts Veronica 

Stahl gelooft heilig in de heilzame 

werking van CBD. Zij beweert dat bij 

tandzenuwweefsel dat met CBD werd 

behandeld, bacteriën verdwenen. Ook 

kiespijn werd beter verdraagbaar. Nu heeft 

ze een tandpasta bedacht, genaamd 

Cannabite Lifelong. Voordat dit op de 

markt komt, is echter meer research 

nodig. Stahl heeft alle vertrouwen: “Ik heb 

veel patiënten pijn zien lijden en ik geloof 

oprecht dat CBD hierbij kan helpen.”

HELPT CBD TEGEN TANDPLAK?

Nationale ombudsman gaat verder 
met onderzoek Johan van Laarhoven

Nobelprijs 
voor de Vrede 
voor Cannabis 
Social Clubs?
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Canadese vo
ortrekkersro

l 

Wat een jaloersmakende reportage over het bezoek van 

Cannabis Contact aan Canadese wietkwekerijen. Ik wou dat 

ik daar bij was geweest. Als regelmatig bezoeker van Canada 

kan ik je vertellen dat het land hier echt wel regelmatig op zijn 

kop staat over de laatste ontwikkelingen. Voor sommigen gaat 

het veel te snel, maar de meeste Canadezen zijn juist erg trots 

op hun voortrekkersrol.

Kyle

En terecht. Het is geweldig wat de Canadezen laten zien. 

Hopelijk volgen er snel meer landen

Zwitserland
Ik was laatst in Zwitserland op doorreis vanuit Italië en 

tot mijn stomme verbazing zag ik overal wiet te koop. 

What the fuck! In de kleinste dorpen en steden zag 

je advertenties voor cannabis. Ik ben ergens in een 

dorpje bij een winkel gestopt om te vragen of ik als 

buitenlander ook wiet kon kopen, maar ze keken me 

aan alsof ze me niet konden verstaan. Kein drögen, 

kein drögen. 

Jacob

In dit nummer 

meer 

duidelijkheid in 

een uitgebreide 

reportage over 

Zwitserland. Het 

gaat om THC-

arme cannabis.

Happy smoking in Cuba 

Ik las dat jullie reporter in Cuba moeite had om aan goede 

wiet te komen. Vreemd, want ook in Cuba is best wel wiet 

te vinden. Maar je moet natuurlijk wel de juiste ingangen 

kennen. Ook om de juiste prijs te vinden. 

Diego

Je hebt vast gelijk. Misschien hebben we gewoon niet 

genoeg ons best gedaan.

Cannabis Bevrijdingsdag
Ik roep iedereen op om dit jaar naar Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam te komen. De gebeurtenissen rond Hans 
Kamperman tonen dat wel aan. Hij staat al maanden te 
demonstreren voor de Tweede Kamer, maar alleen een 
wanhoopsdaad trekt aandacht. De politiek ontkent dat 
ondertussen al tienduizenden mensen baat hebben bij 
medicinale cannabis. Op elk verjaardagsfeestje hoor ik er over. Mijn mening over cannabis is daardoor erg bijgesteld. Ik denk dat het gewoon vrijgegeven moet worden. En dan heeft de politie ook meer tijd om aan andere, meer ernstige zaken aandacht te geven..

Betty

Daar zijn we het roerend 
mee eens. En we zijn er bij, 
op Cannabis Bevrijdingsdag. 
Net als Hans Kamperman. 
We zien je daar!

Ingezonden Brieven
HIGHLIFE Postbus 6024  | 1005 EA Amsterdam  |  redactie@highlife.nl 
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Rond 1800 werden verraders klik(ke)spanen genoemd. Klikspanen 

werden met de nek aangekeken. Luister maar eens naar het kinderliedje 

“klikspaan boterspaan”. Toch is anoniem klikken in Nederland populair. 

Bij Meld Misdaad Anoniem kwamen ruim 174.475 anonieme meldingen 

binnen. Onze overheid vindt dat er nog meer kan worden geklikt. 

Zij stimuleert haar burgers om anoniem te (blijven) klikken. In het 

zuiden van ons land roepen burgemeesters burgers openlijk op om 

hennepkwekerijen te melden. Voel je daarbij weerstand om je eigen 

buurman te verlinken? Denk dan vooral aan je eigen veiligheid zeggen 

de burgervaders. Of nog sterker: “je bent een held als je meldt”. 

Lucratieve business
Achter Meld Misdaad Anoniem schuilt een lucratieve business, zo 

onthulde Kim van Keken. Met “slechts” 1,1 miljoen euro subsidie van het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid per jaar kan Meld Misdaad Anoniem 

de eigen broek niet ophouden. Er worden meer inkomstenbronnen 

aangeboord. Gemeenten sluiten abonnementen af met Meld Misdaad 

Anoniem. De tarieven die gemeenten voor informatie betalen blijken 

flink te verschillen. Zo kochten Utrecht en Tilburg meldingen voor € 

22,50 per stuk, terwijl Amsterdam daar € 47,50 voor betaalde. Maar ook 

andere tot “partner” gebombardeerde partijen betalen graag voor 

informatie. Bij partners kun je denken aan energiemaatschappijen, 

verzekeraars, woningcorporaties en banken. 

Anoniem
De klikker die Meld Misdaad Anoniem belt, krijgt geen opgeleide 

politieambtenaar aan de lijn. Het zijn gewone burgers die in het 

gesprek met de klikker moeten proberen vast te stellen of de tip 

geloofwaardig en de informatie betrouwbaar is. De anonieme meldlijn 

biedt gefrustreerde politieambtenaren ongekende mogelijkheden. 

Anonieme meldingen kunnen aanleiding geven tot het instellen van 

een opsporingsonderzoek. De praktijk bewijst dat misbruik van de tiplijn 

mogelijk is. Officier van justitie Van D. belde bijvoorbeeld onder een 

valse naam het meldpunt. Zo hielp hij het verhaal in de wereld dat een 

aanslag op zijn persoon zou worden gepleegd. Achteraf bleek dat de 

leugenachtige tip voortkwam uit overspannenheid. Hoe vaak bellen 

jaloerse exen met valse beschuldigingen? Harde cijfers zijn er niet. 

Column André Beckers

Kim van Keken (“De Groene Amsterdammer”) schreef een mooi verslag over de in Hoevelaken 

gevestigde Stichting NL Confidential. De naam van deze stichting zegt je waarschijnlijk niets. 

Maar de kans is groot dat je wel hebt gehoord van Meld Misdaad Anoniem. Deze bekende 

kliklijn is in 2003 opgericht. 

Ten onrechte
De Nationale Ombudsman heeft onderzocht hoe vaak de politie 

ten onrechte woningen betreedt op zoek naar hennepkwekerijen. 

Wat bleek? De politie registreerde dat niet zorgvuldig. Dankzij 

briefwisseling tussen de Nationale Ombudsman en Korpschef 

drs. Akerboom weten we hoe de politie behoort om te gaan met 

anonieme informatie. Uitgangspunt is dat anonieme informatie 

moet worden “opgeplust”. Denk daarbij aan een aanvullende 

warmtemeting of een waarneming van bijvoorbeeld hennepgeur 

door de politie. Als de anonieme informatie “zeer specifiek en 

gedetailleerd” is, mag op basis daarvan een machtiging tot het 

betreden van een woning worden afgegeven. In 2017 werden er 

4670 hennepkwekerijen door de politie geruimd. Dat zijn er 900 

minder dan het jaar daarvoor. Hoe dat komt weten we niet. Wat we 

nu wel weten is dat klikspanen goed geld opleveren. 

www.beckersbergmans.nl

Klikkers leveren 
goed geld op

De praktijk bewijst dat 
misbruik van de tiplijn 
mogelijk is.
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HIGHWAY 
TO HELL

PENIS BABA 
TREKT AUTO VOORT

Nog voordat de sneaker van het 

Amsterdamse kledingmerk Explicit 

Wear op de markt is, wordt er nu al 

wereldwijd over bericht. Dat is nog eens 

een staaltje marketing. Maar ze hebben 

het verdiend, want het idee om de 

zool van deze sneaker van gerecyclede 

kauwgom te maken, is natuurlijk perfect. 

Tel daarbij dat het reliëf van de zool 

een plattegrond van de Amsterdamse 

grachtengordel is, en je begrijpt dat er 

een cult-sneaker in de maak is. Het is 

overigens niet de eerste keer dat er van 

kauwgom nieuwe producten worden 

gemaakt. Een Londens bedrijf maakte er 

al kammen, frisbees en mokken van. De 

gumshoe is vanaf deze zomer te koop 

voor iets minder dan 200 Euro.

HIGH
weirdness

Mocht je in tijdens een vakantie in Indië 

autopech hebben, hoop dan dat Penis 

Baba in de buurt is. Als godvrezende 

monnik is hij maar al te graag 

behulpzaam en zet hij graag zijn penis in 

om je uit de brand te helpen. Want Penis 

Baba trekt voortuigen zonder problemen 

weer de weg op met behulp van… zijn 

penis. Penis Baba zelf blijft bescheiden 

over zijn krachtige geslachtsorgaan: “Het 

is geen kunst. Het is de kracht van God, 

de kracht van toewijding.” Penis Baba is 

overigens niet de enige Indiër met een 

dergelijke trekkracht. Anderen gingen 

hem al voor. Zo circuleren er foto’s op 

het Internet waarin een andere Sadhu, 

zoals deze Indische monniken ook wel 

genoemd worden, een tractor met zijn 

penis weet voort te trekken. Niet om in 

het Guinness Book of Records te komen, 

maar om zijn spiritualiteit en toewijding 

aan God te bewijzen. Ook worden 

regelmatig stenen met het heilige 

voortplantingsorgaan opgetild.

KAUWGOMSNEAKER 
GAAT DE WERELD OVER

In de Verenigde Staten zie je het 

veelvuldig langs de snelweg. Borden 

waarop staat welke lokale groepering 

vrijwillig een deel van de snelweg schoon 

houdt. Vaak zijn dat lokale ondernemers 

of bijvoorbeeld kerken. Maar het 

kerkgenootschap dat een deel van de 1-10 

in Arizona voor haar rekening houdt is wel 

bijzonder te noemen. Het gaat namelijk 

om The Satanic Temple of Arizona. Volgens 

een woordvoerder van de Satanisten was 

het geen probleem om een vergunning 

voor hun schoonmaakactie te krijgen. 

Stu de Haan, een van de oprichters van 

The Satanic Temple of Arizona: “Hiermee 

maken we duidelijk dat satanisme een 

normale religie is. We laten zien dat ook wij 

als satanisten iets terug willen doen voor 

de gemeenschap.” Daaraan voegde hij toe 

niet in de duivel te geloven. Maar ook niet 

in God. 
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lash

GAAT HET STRENGE 

KOREA
DRACONISCHE 
DRUGSWETTEN 
VERANDEREN?

In veel Aziatische landen is het gebruik 

van medicinale of recreatieve cannabis 

streng verboden. Maar het verzet groeit. Zo 

vertelt een anonieme dokter in Zuid-Korea 

dat sinds haar vijfjarige zoon CBD-olie 

kreeg hij veel beter om kon gaan met de 

gevolgen van zijn epilepsie. Echter, toen 

ze een tweede flesje CBD-olie  uit de 

VS bestelde ging het mis. Ze moest zich 

melden bij het Openbaar Ministerie en 

kreeg te horen dat ze moest stoppen met 

de CBD-kuur op straffe van een celstraf 

en het intrekken van haar medische 

vergunning. Dominee Sungsuk Khan, die 

zich inzet voor het gebruik van mediwiet 

in Zuid-Korea, gelooft echter dat er 

hoop is. Parlementsleden bereiden een 

wetsvoorstel voor om medicinale cannabis 

legaal te krijgen. De tijd zal leren of ze 

succesvol zijn.

Britse gezondheidszorg voor 

LEGALE MEDIWIET
Nadat eerder al de organisatie voor doktoren in de Britse gezondheidszorg 

voor legalisering van medicinale cannabis pleitte, heeft nu ook de grootste 

organisatie van zusters mediwiet omarmt. Een grote meerderheid van het Royal 

College of Nursing stemde voor legale mediwiet en riep op om de regering 

onder druk te zetten om dit zo snel mogelijk te regelen. Tracey Risebrow, een 

zuster uit Suffolk: “Het is onmenselijk om patiënten te laten lijden wanneer 

er een medicijn is dat hun kan 

helpen.” Zuster Catherine Gault: “Er 

is voldoende bewijs dat cannabis 

werkt tegen chronische pijn bij 

verschillende aandoeningen. 

Ook ik lijd aan zo’n ziekte. Voor 

mij zou cannabis de kwaliteit van 

mijn leven verbeteren.” In Groot-

Brittanniē mag tot op heden alleen 

Sativex, een medicijn gebaseerd 

op cannabis, aan MS-patiënten 

worden voorgeschreven.

The Daily News, een van de grootste kranten 

in de VS, heeft in een opzienbare voorpagina 

keihard uitgehaald tegen de War on Pot in New 

York, waar de krant verspreid wordt. In een 

hoofdcommentaar pleit de krant voor een snelle 

legalisering van cannabis, omdat ‘cannabis niet 

gevaarlijker is dan alcohol of tabak’. De krant 

herinnert er aan dat New York al in 1977 cannabis 

tot 25 gram decriminaliseerde. Toch worden 

nog steeds 17.000 blowers jaarlijks opgepakt. En 

dat moet stoppen: ‘We hebben weinig tot niets 

gewonnen in de War on Pot. Het is tijd om het op 

een andere manier te proberen.’

STOP THE 

WAR ON POT
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100% 
ORGANIC

YOUR MOST NATURAL SMOKERS BRAND

greengoproducts greengo.products @we_are_greengo

www.greengoproducts.com 
Go Green, Go Greengo!

- VRAAG OM GREENGO PRODUCTEN BIJ JOUW VERKOOPPUNT - 

Alle Greengo producten zijn 100% vrij van chemicaliën

De beste ongebleekte vloei en tips te
r wereld! 

100% pure smaakbeleving p

Greengo unbleached 
King Size Slim
eengo unbleGreengo unbleache
King SizeK ng Size SlimggKingK ng Size

Greengo unbleached 
King Size

Greengo unbleached 
King Size Slim 2 in 1 

Greengo unbleached 
Tips

un
g S

nbleacheed nbleachhh
Size

Greengo Biodegradable 
Organic ECO Slim Filters 

- 200 filters per zakje
- 100% Biologisch afbreekbaar 
- 100% Natuurlijke cellulose
- 100% Ongebleekt

Greengo unbleached 
King Size 2 in 1 

Greengo unbleached 
Slim and Wide Rolls WideWidde Rolls

Greengo unbleached 
Extra Thin Classics 

Check ons gehele assortiment op:

4 meter vloei 
per rol 

De enige ongebleekte 
King Size vloei ter 

wereld

ra Thin Classra Thin lassicshin Classaxtrax

Greengo Saverette 
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Ganja Yoga
“Ik ben he-le-maal op mijn mat”

Gezond bewegen en blowen
Goed nieuws voor iedereen in Nederland die de spannende 
gebeurtenissen rondom wiet in de Verenigde Staten volgt. Sinds 
kort wordt er ook hier Ganja Yoga gegeven, net zoals het daar al 
gebeurt. Gezond bewegen en blowen, kan het beter?
Door: Arjan van Sorge
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Het was ook iemand uit de VS die Ganja Yoga 

in Nederland een duwtje in de rug gaf. Lisa 

Bancroft werkte eerder bij een biologische 

bakker en bij Club Lite in Amsterdam. En nu 

organiseert ze sinds kort Ganja Yoga lessen 

op kleine schaal. “Ik heb contact gehad met 

Dee Dussault in San Francisco, zij begon 

ermee in 2009. Er kwam niemand op af, 

het duurde eventjes om mensen ervan te 

overtuigen dat het de moeite waard was. 

Nu is het waanzinnig populair en heeft ze 

verschillende yoga-avonden staan. Zij is 

de leraar en de organisator. Het breidt zich 

steeds meer uit, zeker in de States.” 

Minder gestroomlijnd
Met het lidmaatschap van OneFit kan 

je naar alle sportscholen en studio’s van 

Amsterdam, dus het afgelopen jaar is Lisa 

naar honderden yogaklassen geweest. 

“Niet met de bedoeling om Ganja Yoga 

op te starten, maar gewoon, om yoga te 

doen, als een beginneling. Er is een hoop 

structuur, een hoop routine, maar het kwam 

bij me op dat je yoga ook op een minder 

gestroomlijnde manier zou kunnen geven. 

En met marihuana erbij, zodat de ruimte 

zich opent.”

Mentale ruimte
“Ik kende Ilma, een vrouw die al meer 

dan dertig jaar yogales geeft, en heb 

haar gevraagd om dit te doen. Ze blowt 

en ze kan een ruimte heel mooi houden, 

ze begeleidt ceremonies en geeft 

yogales. Begin april 2018 was de eerste 

keer. Het is steeds heel verschillend, qua 

Bij Ganja Yoga is 
iedereen stoned, 
dus iedereen 
begrijpt elkaar.

muziek, atmosfeer en vibe; soms is het 

heel grappig, dan lijkt het wel lachyoga. 

Vervolgens wordt het weer rustig en gaan 

we in diepe meditatie. Ilma geeft richting 

aan, ze doet de lichaamshoudingen, ze 

neemt ons mee in een mentale ruimte.”

Ontdoen van stress
“De deelnemers komen aan en dan gaan 

de joints rond, of een bong, iedereen 

wordt high en we gaan de ruimte binnen. 

We nemen plaats op een mat, opgesteld 

in een starburst patroon. Een keer hadden 

we alleen kaarsen aan, in een cirkel, en 

tegen het einde is de ruimte dan zo goed 

als donker. Die twee uur werken prima op 

deze manier. Laatst begonnen we met 

ietwat meer actieve muziek, even met het 

lichaam schudden om je van stress – die 

iedereen in meer of mindere mate in zich 

heeft - te ontdoen.”

Opbouwen
“Dan zet Ilma ons in een van de 

yogahoudingen. Wij doen een vorm van 

yoga waar je die poses net iets langer 

vasthoudt, zodat je je lichaam goed voelt 

en de muziek goed hoort. Het is ook om 

mensen bij elkaar te brengen die graag 

een joint roken, maar zonder dat ze naar 

een coffeeshop, bar of club hoeven te 

gaan. Het is een andere manier van een 

gemeenschap bouwen. Dus niet bij elkaar 

komen en ergens hangen en stoned 

worden, zonder enige activiteit.”

Underground 
“Het is toch wel iets nieuws. Ik denk dat we 

hier de eersten zijn, ik ben in ieder geval 

nog niet zoiets tegengekomen. Misschien 

zijn er mensen op een meer rituele manier 

mee bezig, maar niet als onderdeel van een 

yogales. En zoiets is dan meer underground, 

dat doe je met je vrienden, met 

genodigden, terwijl het bij ons openbaar 

is. We krijgen trouwens veel toeristen, die 

doen Amsterdam en willen dan ook een 

Ganja Yoga klas meemaken. Het zijn vooral 

Europeanen, en een paar Amerikanen.”

Simpel houden
“Het is te vinden op internationale groepen 

op Facebook, zoals I Love Weed. Ik heb 

er geen event van gemaakt, het bestaat 

alleen als page. Er worden ook geen foto’s 

geschoten voor Instagram of zo. Ik houd 

van flyers, dan heb je de informatie zo in je 

hand. We hebben geen lampen aan, alles 
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snuiten. Of dat je naar het toilet wilt, van dat 

soort eenvoudige zaken. Je kunt er niet even 

uitstappen want je verstoort de klas. Terwijl, 

bij Ganja Yoga is iedereen stoned, dus 

iedereen begrijpt elkaar. Als je wilt opstaan 

en bewegen, dan doe je dat. Of als je er 

even uit wilt, maakt dat niemand wat uit. 

Je verstoort niets, je vormt geen spektakel 

omdat je iets anders doet.”

Gelijkgestemd 
Er is met yoga al van alles geprobeerd, tot 

bieryoga aan toe. Is Ganja Yoga een hype? 

“In de States is het heel hip omdat de 

vrijheid om te blowen nu zo populair is. Het 

is echt nieuw voor Amerikanen. Terwijl het 

in Nederland al vijftig jaar kan... Het lijkt er 

soms op dat het hier niet meer zo spannend 

is om bij elkaar te komen en te smoken. 

Daar kijken ze nu in de States heel anders 

tegenaan. Hier is Ganja Yoga waarschijnlijk 

meer een andere ervaring, het is 

nieuwsgierigheid. En om samen te zijn, want 

dat is nog niet zo makkelijk in Amsterdam. 

Dit is een manier waarop gelijkgestemde 

zielen zich op hun gemak voelen bij elkaar, 

dat is echt een voordeel.” 

Een mooie mix
Lisa blowt vanaf haar 20e, ze is nu dubbel 

zo oud. “Best wel lang dus. In de States 

blowde ik niet zo vaak, in Nederland wat 

meer, maar niet elke dag. En ik rook puur, 

dus ik heb alleen maar af en toe een 

klein beetje nodig. Ik ken mezelf en mijn 

grenzen. Dat is ook zo bij de mensen die 

op Ganja Yoga afkomen, dat zijn geen 

types die dan heftig gaan smoken omdat 

het gratis is. De wiet die we aanbieden is 

trouwens biologisch, dat is belangrijk. Het 

bestaat uit 65% indica en 35% sativa, een 

mooie mix. En dat voelt goed. Alleen puur, 

maar als iemand dat wil kan die ook tabak 

roken, het is alleen nog niet voorgekomen. 

Ganja Yoga is ook een eerbewijs aan deze 

miraculeuze plant.”

Meemaken 
“Alles in het leven komt goed. De dingen 

zijn best wel prima. We creëren onze eigen 

chaos, we creëren onze eigen gekte. Maar 

als je naar die binnenste plek kan gaan 

waar alles OK is, dan komt dat naar buiten. 

Ganja Yoga is moeilijk uit te leggen, je 

moet het echt meemaken. Het gaat over 

mensen accepteren hoe ze zijn, er wordt 

niet beoordeeld. Het is een ruimte met 

beschouwing, aanvaarding, verbinding, 

vrede – het voelt goed, het koestert je. Het 

voelt goed om jou te zijn.”

 

www.ganjayoga.nl

bij elkaar zijn we wat verwijderd van wifi 

en elektriciteit - het is meer afdalen in het 

lichaam, kaarslicht en muziek, heel simpel 

allemaal. Dat spreekt mensen aan denk ik. 

Vriendelijke oefeningen, niet je lichaam tot 

het uiterste inspannen, dat soort klassen zijn 

er al genoeg.”

Sneller toegang
Lisa doet sowieso mee met de klas, dus ze 

weet hoe het voelt. “Ik kom beter in mijn 

lichaam. Iedereen heeft natuurlijk een 

andere ervaring, maar ik zet de hele wereld 

even aan de kant. Ik ben he-le-maal op mijn 

mat. Luisterend naar de muziek, naar wat 

Ilma zegt, terwijl ik voel waar mijn stress zit, 

waar in mijn lichaam de emoties zitten. Als 

ik high ben, heb ik daartoe sneller toegang. 

Het is als een inwaartse meditatie. Maar dan 

is er ook het sociale aspect, als we buiten 

in de cirkel staan en de joint rondgaat. Zo 

leer je mensen kennen. En als je daarna de 

ruimte binnengaat, stap je meer in jezelf.”

Iets anders doen
“Ik was nog nooit naar yoga geweest met 

een joint op. Ik blow wel eens, maar... Het is 

tof om mensen bij elkaar te brengen, om 

die vrijheid te hebben. Bij meer traditionele 

yogalessen is het soms zo gestructureerd 

dat het al vervelend voelt om je neus te 

Lisa Bancroft
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CBD-olie voor kinderen

Jean Pierre Voncken: “Ik doe 
dit voor Sophietje en alle 
andere mensen die in onze 
situatie verkeren” 

Sophie

Jean Pierre Voncken heeft de strijd voor de erkenning van mediwiet in België de voorbije 
jaren in zijn eentje naar een nieuw, politiek niveau getild. Zijn dochtertje Sophie is dankzij een 
dagelijkse dosis CBD-olie bijna geheel bevrijd van haar epileptische aanvallen. “Ik doe dit voor 
Sophietje en alle andere mensen die in onze situatie verkeren.”

Door: Karel Michiels

Sophie (9) zit op de bank en kijkt televisie. 

Af en toe zingt ze een liedje mee, of 

reageert op wat ze ziet. Haar tweelingzusje 

Sara tokkelt op een tablet. Het is een 

vredig familietafereel waar de familie 

Voncken een paar jaar geleden alleen 

maar kon van dromen. Toen werd de 

kleine Sophie gegeseld en gegijzeld 

door epilepsie. Het record stond op 249 

aanvallen in één dag. Vandaag zijn die 

brutale hold-ups van het lichaam vrijwel 

volledig gestopt. 

Eerste druppel
Jean Pierre Voncken: “27 mei 2015. Op die 

dag hebben we Sophie haar eerste druppel 

cannabisolie toegediend. Het meisje 

was een hoopje ellende, half comateus, 

stervende. De dokters hadden haar 

opgegeven. Uitbehandeld. Dat wil je niet 

horen. Tien minuten na die druppel stond 

Sophie te springen op de trampoline. Een 

wonder, als we niet beter zouden weten. 

We waren niet alleen emotioneel maar ook 

bijzonder kwaad.” 

Redmiddel
Hij vervolgt: “In oktober 2014 voelden wij 

dat de artsen stilaan aan het einde van 

hun Latijn waren. Tot dan hadden ze de 

gevolgen van de aandoening nog min of 

meer weten te beperken met allerhande, 

steeds wisselende medicijnencocktails. 

Almaar zwaardere medicatie ook. Sophie 

werd misschien wel een of twee dagen 

beter maar zakte dan weer als een 

pudding in elkaar. Op een nacht googelde 

ik ‘alternatieve geneeswijzen epilepsie’, 
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en een van de eerste resultaten had te 

maken met cannabis. Drugs voor kinderen, 

dat zal wel, dacht ik. Fantasten! Maar ik 

heb het artikel wel gelezen, en ik heb op 

Youtube de filmpjes gezien over Zachariah 

Moccia (die lijdt aan het met epilepsie 

verwante Bravet-syndroom) en Charlotte’s 

Web, een cannabissoort die speciaal 

ontwikkeld werd voor de kleine Charlotte 

Figi. Ik heb contact gehad met de ouders 

van Charlotte, met de broers Stanley, 

producenten en verdelers van cannabis, 

met artsen en wetenschappers in Canada 

en Israël... Geleidelijk raakte ik overtuigd 

dat er misschien toch nog een redmiddel 

was voor Sophie.”

Niks te verliezen
Voncken: “Wij hadden niks te verliezen. 

Er werd ons wel aangeraden om te 

wachten tot de dokters ons dochtertje 

helemaal zouden opgeven. Het volgende 

medicijn zou altijd het juiste kunnen zijn. 

In afwachting vroeg ik in het universitaire 

ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven of 

een behandeling met CBD-olie tot de 

mogelijkheden behoorde, op basis van de 

informatie die ik intussen had verzameld. 

Geen sprake van! Verboden! Illegaal! 

Daar doen we niet aan mee! Ze wilden 

er niets eens over praten. Toen nog niet. 

Begin mei 2015 kreeg Sophie haar laatste 

behandeling, een ketogeen dieet. Hoge 

vetopname, weinig koolhydraten, geen 

suiker. Daardoor gaan de hersens anders 

werken. Ze halen hun energie niet meer 

uit de voedingsstoffen maar uit het vet. Zo 

geraken de hersenen in een ketose, en bij 30 

tot 40 procent van de epileptische kinderen 

helpt dat. Waarom weet men niet maar de 

methode is al bekend sinds de jaren 60. Wij 

zagen Sophietje in die periode alleen maar 

verder aftakelen. Na 26 dagen hebben we 

er een einde aan gemaakt. Stop maar. Dit 

heeft geen zin. Een dag later heb ik voor de 

eerste keer CBD-olie gekocht bij iemand 

die me was aangeraden door onze dokter. 

Die stond zelf meteen open voor het idee. 

Als het werkt, moet je het proberen, zei hij. 

Een logische redenering, maar daar is onze 

minister voor Volksgezondheid Maggie De 

Block, nochtans zelf een arts, het blijkbaar 

niet mee eens.”

Halve waarheid
Jean-Pierre verwijst naar de afwijzende 

reacties van de minister toen bekend 

raakte dat de politie was binnengevallen 

bij de kweker die de CBD-olie voor 

Sophietje vervaardigde. Waarom CBD-

olie in andere Europese landen wel 

toegelaten was en hier niet, vroeg de 

mama van Sophie op een gespreksavond 

aan Maggie De Block. ‘Dan moet u maar 

in een ander land gaan wonen,’ zou de 

minister geantwoord hebben, wat ze 

zelf stellig ontkent. Wel demonstreerde 

ze op overtuigende wijze haar gebrek 

aan kennis over dit onderwerp. In een 

interview voor televisie gewaagde ze 

zelfs van kinderen die zouden gestorven 

zijn na het gebruik van cannabisolie. 

“Ze vertelde maar de halve waarheid,” 

zegt Jean-Pierre. “Er zijn onlangs in 

Illinois twee doden gevallen bij een 

27 mei 2015. Op 
die dag hebben 
we Sophie haar 
eerste druppel 
cannabisolie 
toegediend. Het 
meisje was een 
hoopje ellende, 
half comateus, 
stervende. De 
dokters hadden 
haar opgegeven. 
Uitbehandeld. Dat 
wil je niet horen.

Familie Voncken
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laboratoriumtest met synthetische 

cannabis, en dat is iets helemaal anders. 

De politici en de media blijven de feiten 

verdraaien als het over cannabis gaat.” 

De man bij wie Jean-Pierre voor de 

eerste keer CBD-olie ging halen, was 

een ervaringsdeskundige. Hij had zelf 

een zwaar epileptisch zoontje, toen tien 

maanden oud. Voncken: 

“Intussen is dat kind klinisch 

vrij van epilepsie. De ziekte 

is weg en de jongen hoeft 

geen olie meer te nemen. 

De vader had zoals ik 

research gedaan op internet 

en uiteindelijk olie besteld 

bij Wernard Bruining, de 

vader van de mediwiet. 

Kwaliteit verzekerd dus. Je 

zou die jongen moeten zien nu. Hij heeft 

een turbo van hier tot Tokio!” 

Juiste concentratie
“Het is altijd zoeken naar de juiste 

concentratie, zeker voor kinderen. Na 

die eerste keer heb ik een thuiskweker 

opgezocht in Heerenveen. Met zijn olie is 

Sophie bijna twee jaar heel goed gevaren, 

maar op een bepaald moment begon ze 

er toch slecht op te reageren. De aanvallen 

keerden terug en ze kwam weer in een 

lethargische toestand. Was de olie niet 

sterk genoeg? 11% cannabidiol. Ik had 

intussen gelezen dat veel kinderen het 

best reageerden op een CBD-pasta van 

17%. We besloten om over te schakelen. De 

pasta kocht ik bij een Belgische leverancier 

die hem inkocht in Slovenië, mèt twee 

onafhankelijke laboratoriumrapporten 

erbij, één uit Slovenië en één uit 

Duitsland. Daar hebben de politici en de 

tegenstanders geen flauw idee van, hoe 

zorgzaam al die mensen omgaan met 

hun planten en producten. Maar ook die 

pasta hielp niet. Waarom probeer je niet 

Tien minuten na die druppel 
stond Sophie te springen op de 
trampoline. Een wonder, als we 
niet beter zouden weten. We 
waren niet alleen emotioneel, 
maar ook bijzonder kwaad.

met een lager CBD-gehalte, suggereerde 

de leverancier. 4% getest, geen resultaat. 

Toen stelde hij voor om alle plantenresten 

uit de olie te halen. Dat was het! Sophie 

reageerde binnen de week en is er 

sindsdien alleen maar op vooruit gegaan. 

Haar spraakvermogen is teruggekeerd, 

terwijl ze in de 3,5 jaar daarvoor letterlijk 

geen woord gezegd had. 

Niet papa, niet mama, niks. 

Af en toe een kreet, meer 

niet. Vandaag zingt ze liedjes 

mee, herhaalt ze wat ze 

hoort op tv. Het is nog veel 

echolalie maar ze kan dus 

wel degelijk spreken. En wat 

ons nog meer verheugt, 

is dat ze ook dingen kan 

onthouden. Na twee weken 

vakantie weet ze nog perfect wat ze 

daarvoor geleerd had.”

Achterstand
“Sophie heeft in de eerste zes jaar van 

haar leven een onherstelbare achterstand 

opgelopen, door de medicatie. Ze moet 

veel inhalen, het leerproces verloopt 

langzaam, maar wij zijn blij met elke 

Sophie en Sara
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millimeter vooruitgang. Soms doet ze 

iets met een popje of reageert ze op de 

televisie. Dan wil ze al vertellen wat er gaat 

gebeuren, maar wel zo enthousiast dat ze 

te snel praat om nog verstaanbaar te zijn.” 

Hij vervolgt: “Ik ben hier vanaf dag 1 mee 

naar buiten gekomen. De behandeling 

met CBD-olie staat sinds 2015 vermeld 

in alle medische verslagen. Ik heb het 

tegen iedereen gezegd, familie, vrienden, 

schooljuffrouwen, politici, en niemand 

reageerde negatief. Op school hebben ze 

alleen gezegd dat ze Sophie haar medicijn 

daar niet kunnen en mogen toedienen, 

maar daar hebben wij alle begrip voor 

en het hoeft ook niet. In december heeft 

Sophietje een correctieoperatie gehad aan 

haar voetje. Ze moest daarvoor een dag 

vroeger binnen, op zondagavond. ‘Geef 

haar vanavond alstublieft wat extra CBD,’ zei 

de chirurg. ‘Dat werkt beschermend tijdens 

de narcose, altijd een moeilijk huwelijk met 

epilepsie.’ Wij dienden Sophie al twee weken 

een extra dosis toe om haar weerstand 

te verhogen maar ons viel vooral op dat 

de dokters nu volledig meegingen in ons 

cannabisverhaal. Na de operatie raadden ze 

ons wel aan om Sophie morfine te geven 

maar dat heeft mijn vrouw geweigerd. ‘Dit is 

ons medicijn om pijn te bestrijden,’ zei ze, en 

ze toonde het flesje CBD-olie. Sophie heeft 

niks pijn gehad na die operatie.”

Illegaal product
“Natuurlijk hebben wij altijd geweten dat 

CBD-olie in België een illegaal product 

is. Het zou jammer zijn als de politie hier 

morgen zou binnenvallen, alles in beslag 

nemen en mij in de bak steken. Maar wie zou 

er nu het medicijn van een kind afpakken, 

na alle media-aandacht die wij gekregen 

hebben? Die zou er niet goed van zijn. 

Bovendien heeft onze burgemeester, (Raf 

Terwingen, van het christendemocratische 

CD&V), beloofd dat de lokale noch de 

federale politie mij zullen lastigvallen. 

Ik maak me sterk dat we die regeling 

kunnen uitbreiden naar alle patiënten in 

Maasmechelen. Dat zou wel eens een 

domino-effect kunnen teweegbrengen in 

heel het land. Het is de volgende knuppel 

die ik in het hoenderhok wil gooien.”

Rechtszaak
Zeg maar gerust de zoveelste knuppel. Jean 

Pierre zoekt zoals hij zelf zegt voortdurend 

de aandacht van de media, gaat praten met 

wetenschappers en beleidsmakers en was 

vorig jaar te gast op 

de zitting van een 

cannabisvergadering 

in het Europees 

parlement, op initiatief 

van de Spaanse 

partij Podemos. 

Voncken“Dat had 

een debat moeten 

zijn, maar eigenlijk 

was het preken voor 

eigen parochie, 

een conversatie 

van gelijkgezinden. 

Ik probeer liever 

tegenstanders 

over de streep te 

trekken.” Om die 

reden wil Jean Pierre 

in naam van Sophie 

ook een rechtszaak 

aanspannen, om 

precies te zijn: een 

eenzijdig verzoek aan 

de jeugdrechtbank 

richten om het gebruik 

van CBD-olie voor 

Sophie niet meer strafbaar te stellen. “Daar 

zijn al precedenten voor,” zegt hij. “Ik ken 

rechters die patiënten hebben vrijgesproken, 

zelfs als ze cannabisolie met THC gebruikten. 

Maar zo’n uitspraak kan in België nooit een 

precedent zijn, hooguit een reden om het 

thema op de politieke agenda te zetten.” 

Intussen hebben verschillende Belgische 

bedrijven en captains of industry laten weten 

dat ze klaar zijn om in de cannabusiness te 

stappen, zoals je in het vorige nummer van 

Highlife al kon lezen. Jean Pierre is sceptisch: 

“Ik huiver een beetje van grote bedrijven die 

cannabisolie willen aanbieden. Het gaat hier 

niet om een standaardproduct. Wij hebben 

Bedrocan geprobeerd, de Nederlandse 

staatswiet. 200 euro voor een flesje van 10 

ml. Sophie heeft een flesje per week nodig, 

Reken maar uit. Die olie had ook geen enkel 

effect. Ik ken veel patiënten die alles officieel 

willen doen, met een officieel voorschrift, bij 

de apotheker. Doe maar, zeg ik dan. Twee 

maanden later staan ze opnieuw aan de 

deur. Bedrocan helpt niet, onder meer omdat 

ze daar de terpenen uit de plant halen. Men 

kan niet wetenschappelijk aantonen wat die 

stoffen juist doen, dus worden ze verwijderd. 

Maar dat slaat nergens op. Het gaat hier 

om een plant die je in zijn totaliteit moet 

gebruiken. Het heeft geen zin om bepaalde 

stoffen te isoleren of weg te laten.“

Waterdicht systeem
Tot slot: “Hetzelfde verhaal met Sativex, het 

product waar Maggie De Block zo prat op 

gaat omdat ze het zelf heeft toegelaten. Ik 

kan een bus vullen met MS-patiënten die 

hun Sativex bij mij zijn komen aanbieden 

met de vraag om alstublieft een beter 

product te vinden. Het is ook een duur 

product. Een wekelijkse dosis kost je algauw 

135 euro. Terwijl onze contacten 20 euro 

vragen voor 10 milliliter. Ik ken iemand in 

Michigan die twaalf patiënten begeleid. 

Daar is een wettelijke regeling voor. De 

kwekers moeten een test afleggen en 

worden elke maand gecontroleerd. Per 

patiënt mogen ze maximaal vijf plantjes 

hebben. Eén kleine overtreding, zes in plaats 

van vijf plantjes voor een patiënt, en je 

verliest je vergunning. Het is een waterdicht 

systeem. Waarom kan dat hier niet? Ik wil 

mij niet profileren als de grote voorvechter 

van legalisering. Ik doe dit voor Sophietje 

en alle andere mensen die in onze situatie 

verkeren. En zo zijn er vele honderden 

ouders en kinderen, weet ik intussen. Ik 

heb er al veel geholpen. Maar die houden 

meestal geheim dat ze CBD-olie gebruiken. 

Ik ben er bewust mee naar buiten gekomen 

omdat ik als burger boos en verontwaardigd 

ben. En ontgoocheld in een overheid die 

maar niet bij zinnen wil komen.”

Dag Allemaal
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Een komen en gaan van hobby-groeiers uit heel Europa…

Amsterdam 
Seed Center
Zoals ieder voorjaar is het ook dit keer weer een komen en gaan van hobby-groeiers uit 
heel Europa, en een drukte van jewelste bij de winkel vlak naast de Amsterdamse Dam. 
Amsterdam Seed Center is al sinds 2011 dé plek om jouw wietzaden te halen en men weet 
de winkel te vinden! Dit is vrij logisch, je krijgt er gedegen en onafhankelijk advies en het 
assortiment is geweldig! Je gaat dus gegarandeerd de deur uit met de juiste zaden, of het 
nu voor medicinaal gebruik is, of puur voor de HIGH.

De geur van twee wietplantjes in de hoek 

van de shop wordt af en toe gemaskeerd 

door de geur van verse koffie, die je kan 

nuttigen in de lounge-hoek van de winkel, 

terwijl je op je gemak het voor jou ideale 

zaadje uitzoekt. Als je geen tijd hebt om 

naar het centrum van Amsterdam te komen, 

kan je natuurlijk ook gewoon vanuit je luie 

stoel winkelen en online bestellen bij www.

amsterdamseedcenter.com. En uiteraard 

niet alleen in het voorjaar!

Amsterdam Seed Center

Gravenstraat 12

1012 NM Amsterdam

Tel.: 0031-(0)20-7370060 (10.00 – 18.00 uur).

www.amsterdamseedcenter.com

info@amsterdamseedcenter.com

Openingstijden:

Zondag t/m woensdag: 10.00 - 19.00 uur.

Donderdag t/m zaterdag: 10.00 - 20.00 uur.
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Rondetafelgesprek adviescommissie wietexperimenten: 

Verslag van 
binnenuit 
De commissie die de regering adviseert over de experimenten met 
gereguleerde teelt van cannabis voor de coffeeshops organiseerde in april 
en mei een serie rondetafelgesprekken met externe deskundigen. Op 9 mei 
nam VOC-voorzitter en Highlife medewerker Derrick Bergman deel aan zo’n 
rondetafelgesprek. Verslag van binnenuit.

Door: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Het is prachtig weer op 9 mei, 27 graden en zonnig. De 

‘Adviescommissie  experiment gesloten coffeeshopketen’ gebruikt 

een zaaltje in het Meeting Plaza in Hoog Catharijne in Utrecht voor 

de rondetafelgesprekken. De muren zijn oranjebruin en er hangen 

twee schilderijen van koeien aan de muur. Het gesprek waarvoor ik 

ben uitgenodigd heeft als noemer ‘consumentenperspectief’. De 

tafels staan in een vierkant opgesteld, zodat iedereen elkaar aan kan 

kijken. Van de acht commissieleden zijn er drie aanwezig: voorzitter 

André Knottnerus, emeritus hoogleraar verslavingszorg Wim van den 

Brink en Dike van de Mheen, hoogleraar verslaving en transformaties 

in de zorg. Ook de secretaris, Nico de Neeling is aanwezig. Naast 

mijzelf zijn er zes andere deskundigen uitgenodigd: August de 

Loor (Adviesburo Drugs), Dimitri Breeuwer (stichting CannaWijzer), 

Raymond Dufour (stichting Drugsbeleid), de Friese cannabisactivist 

Hans Baerveldt, Leon Lichtendael (coöperatie LeliHolland) en Paul 

dos Reis, directeur van Greenlabs, ‘vernieuwers in de cannabissector’ 

uit Rotterdam. Dos Reis komt een kwartier te laat en blijkt de 

vreemde eend in de bijt. De heren van Greenlabs hebben nul 

ervaring in de cannabiswereld, maar venten actief een concept uit 

met geautomatiseerde verkoop in containers, die aan de stadsrand 

geplaatst kunnen worden. Voor mensen die, zoals ik, graag in een 

coffeeshop komen een soort nachtmerrie. 

“Aan de krappe kant”
Knottnerus houdt een korte inleiding, waarin hij benadrukt dat de 

drie maanden die zijn commissie heeft gekregen om dit belangrijke 

en omvangrijke onderwerp te onderzoeken natuurlijk “aan de 

krappe kant” zijn. Ook vandaag zijn er maar negentig minuten 

beschikbaar om de zeven deskundigen aan het woord te laten. 

Knottnerus meldt dat de commissie bij het advies over de keuze 

van de gemeenten “geen specifieke spelers zal benoemen of naar 

voren zal schuiven”. De commissie is onafhankelijk, benadrukt hij, en 

zal opschrijven wat zij wil. Tenslotte meldt Knottnerus dat er geen 

formeel verslag gemaakt wordt, zodat iedereen vrijuit kan spreken. 

Wel zullen in de bijlagen van het adviesrapport alle namen komen 

te staan van de mensen met wie de commissie heeft gesproken. Na 

een kennismakingsrondje mag Dimitri Breeuwer het spits afbijten. Hij 

houdt een uitstekend verhaal, waarin het belang van de consument 

centraal staat. Dimitri hekelt de kleinschalige en rigide opzet van het 

experiment en het onzalige idee om het THC-gehalte te maximeren. 

Hij pleit voor gefaseerde invoering van gereguleerde cannabis. Niet 

alle shops in een stad zouden verplicht mee moeten hoeven doen 

en deelnemende shops moeten een deel van hun menu kunnen 

behouden, naast de gereguleerde soorten. Het vertrouwen van 

de consument is cruciaal en dat vertrouwen is nu erg klein. Dimitri 

snijdt ook het onderwerp thuisteelt aan en de volledig doorgeslagen 

toepassing van de Wet Damocles, waarmee kleine thuistelers 

dakloos worden gemaakt. 

Forse kritiek
Ook August de Loor maakt zich hard voor de thuisteler en uit forse 

kritiek op het experiment. We hebben heel vaak kunnen lezen dat 

het gedoogbeleid failliet is, zegt August, maar dat is niet zo. Het 

gedoogbeleid heeft alleen te lang geduurd. De achterdeur had al 

lang gelegaliseerd moeten zijn. August pleit voor een organisch 

experiment, gericht op protocollering van de teelt. Daarvoor is 

in de eerste plaats een zogenaamde monografie nodig, die voor 

cannabis nog steeds niet bestaat. Met kenmerkende flux de bouche 

en Jordaanse tongval schildert August de sociale functie van de 

coffeeshop: de café-slijterij voor cannabis, waar consumenten in 

een vertrouwde en veilige omgeving kunnen kopen, consumeren 

én informatie krijgen. Mijn eigen vijf minuten gebruik ik vooral om 

te wijzen op het feit dat het experiment een opmerkelijke afwijking 

Thuisteelt moet zo snel 
mogelijk fatsoenlijk 
worden geregeld, al is het 
maar vijf planten. En de 
huisuitzettingen moeten 
onmiddellijk stoppen.
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betekent van de gewone gang van zaken in Den Haag. De Tweede 

Kamer heeft immers al een wet aangenomen om de achterdeur te 

reguleren: het wetsvoorstel van Vera Bergkamp, dat op 21 februari 2017 

een krappe meerderheid kreeg in de Tweede Kamer. Normaal gezien 

zou het wetsvoorstel hierna naar de Eerste Kamer worden gestuurd, 

maar dat is niet gebeurd. Bij de formatie van het kabinet Rutte III is het 

wietexperiment uit de hoge hoed van de formateurs gekomen. De 

wet Bergkamp is in de ijskast gezet. En dat terwijl het wetsvoorstel in 

de Eerste Kamer waarschijnlijk ook een meerderheid had gekregen, 

omdat de VVD inmiddels op zijn partijcongres in grote meerderheid 

had gekozen voor “slimme regulering” van cannabis. 

Belangrijk
Waarom is dit zo belangrijk? De Tweede Kamer heeft al besloten dat 

de achterdeur gereguleerd moet worden, dus het experiment moet 

niet gaan over de vraag óf we gaan reguleren, maar over hóe we dat 

gaan doen. Onze politici zouden op werkbezoek moeten gaan in 

Canada en de VS, betoog ik, dat is veel nuttiger dan dit experiment. 

Vanzelfsprekend breek ik ook een lans voor de thuisteler: thuisteelt 

door volwassen Nederlanders moet zo snel mogelijk fatsoenlijk 

worden geregeld, al is het maar vijf planten. En de huisuitzettingen 

moeten onmiddellijk stoppen. 

Achterhaald
Raymond Dufour, voorzitter van de stichting Drugsbeleid, kan 

niet nalaten te vertellen dat zijn stichting al in 1998 de brochure 

‘Coffeeshop uit de schaduw, plan voor regulering van de achterdeur’ 

publiceerde. Twintig jaar later wordt dan eindelijk een klein stapje 

gezet. Dufour is zeer kritisch over de geplande duur van het 

experiment. Met de voorbereiding, de vijf jaar van het experiment 

zelf en de evaluatie zitten we al snel in 2025 voor het beleid echt 

verandert. Tegen die tijd is de wereld al zoveel veranderd dat 

het experiment totaal achterhaald zal zijn. De bijdrage van Leon 

Lichtendahl van LeliHolland is een dieptepunt: onsamenhangend, 

met  horrorverhalen over jonge gebruikers met psychoses en 

agressie aanvallen. LeliHolland had beter een van de twee andere 

initiatiefnemers, Hester Kooistra en James Burton, kunnen sturen. De 

input van Paul dos Reis van Greenlabs is beperkt. Wat blijft hangen 

is zijn inschatting dat drie soorten cannabis genoeg is voor een 

verkooppunt, als je maar goede kwaliteit biedt. Want dat werkt met 

een friettent ook zo. Hans Baerveldt levert de meest persoonlijke 

bijdrage en concentreert zich op de fundamentele vraag hoe je een 

product kunt reguleren, terwijl het bezit van dat product voor de 

consument niet legaal is. Formeel wordt bezit immers nog steeds 

gedoogd. Dat betekent dat elke agent jouw net in de coffeeshop 

gekochte zakje wiet van jou af mag pakken. Een feit dat Dimitri 

Breeuwer ook aan de commissie voorhield.

Edibles 
De commissieleden stellen een aantal vragen, met name over een 

eventueel waterbedeffect in gemeenten die niet meedoen aan 

het experiment en of het gebruik zal stijgen als er gereguleerde 

cannabis verkrijgbaar is. Zowel August de Loor als ik vertellen over 

recente bezoeken aan Canada en Zwitserland, waar bewezen wordt 

dat internationale verdragen legalisering niet in de weg staan. Ook 

het grote marktaandeel van edibles in de VS komt ter sprake; als 

coffeeshops hun assortiment kunnen uitbreiden met edibles en 

bijvoorbeeld concentraten, wordt het voor het illegale circuit erg 

moeilijk concurreren. De commissieleden luisteren met aandacht 

en bedanken iedereen voor hun bijdrage. Toevallig heb ik flyers 

voor Cannabis Bevrijdingsdag bij me, dus die krijgt elk commissielid 

eentje. Ik ben benieuwd of ik ze tegen kom in het Flevopark…
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Opbrengst hennepkwekerijen anders berekend?

Baanbrekend onderzoek 
voor ontnemingszaken 
henneptelers
Frank G. wordt in maart 2009 samen met zeven anderen aangehouden tijdens een hennep-

rooidag in Heerhugowaard. Het gaat om een forse hennepkwekerij van 1000 m2 waar 

ruim 5000 planten staan. De ontnemingszaak wordt 9 jaar later bij het Hof van Amsterdam 

behandeld. Ik ben aanwezig als gerechtelijk deskundige.

Door: Nicole Maalsté

Het is woensdag 2 mei 2018. Ik begeef mij 

in de vroege ochtend naar het Hof van 

Amsterdam. De rechter benoemt een 

gerechtelijk deskundige als hij kennis mist 

die relevant is voor de berechting van een 

geschil. De advocaten Hugo ter Brake en 

André Beckers hebben mij enkele dagen 

daarvoor geïnformeerd dat het nog niet 

duidelijk is of het Hof mij als deskundige zal 

erkennen. De rechters hebben laten weten 

dat zij mij eerst een aantal vragen willen 

stellen voordat ze daarover een beslissing 

nemen. Dat is de gangbare procedure 

wanneer je niet als 

deskundige op de lijst 

van de Nederlands 

Gerechtelijk Deskundigen 

staat. Ik ben benieuwd 

welke vragen ze mij 

gaan voorleggen om te 

bepalen of ik een expert 

ben op het gebied van 

hennepzaken. Wanneer 

de beide advocaten zich speciaal voor 

deze zitting in hun van hennep gemaakte 

toga’s hijsen, ga ik de zaak in gedachten 

nog eens na.

Opbrengst illegale 
hennepkwekerij
Het is alweer zo’n drie jaar geleden dat 

advocaat Ter Brake mij voor deze zaak 

benaderde. Hij legde mij uit dat zijn 

cliënt ervan wordt verdacht leiding te 

hebben gegeven aan verschillende 

grote hennepkwekerijen. Hij zou daar 

volgens justitie ruim 4,7 miljoen euro aan 

hebben overgehouden. G. ontkent zijn 

betrokkenheid bij de hennepkwekerijen 

niet, maar hij heeft daar naar eigen 

zeggen veel minder aan overgehouden 

dan justitie heeft berekend. Om zijn 

stelling te onderbouwen legde hij de 

rechtbank bij een eerdere zitting zijn eigen 

berekening voor. Daarin gaf hij aan welke 

investeringen er bij het opzetten van een 

kwekerij op die schaal worden gemaakt 

en wat de verschillende betrokkenen 

daaraan overhouden. De berekening 

is zeer gedetailleerd. Het komt zelden 

voor dat een opgerolde hennepteler de 

buitenwereld zo in zijn keuken laat kijken. 

De rechtbank probeerde in een eerdere 

fase tevergeefs een deskundige te vinden 

die kon beoordelen in hoeverre de 

berekening van G. betrouwbaar was. Dat is 

toen niet gelukt.

Fluitje van een cent
Justitie schuift de berekening van de 

verdachte als onbetrouwbaar terzijde. 

Hoe kan iemand achteraf nog zo precies 

aangeven wat de kosten en opbrengsten 

zijn geweest voor het opzetten van 

verschillende kwekerijen? Ik bezoek G. in de 

gevangenis om een goed beeld te krijgen 

van de opzet van de hennepkwekerijen 

en zijn werkwijze. Hij legt mij uit dat het 

opstellen van zo’n berekening voor hem 

een fluitje van een cent is: “Het hoort bij 

mijn beroep. Een aannemer weet ook 

welke materialen hij moet aanschaffen 

voor de bouw van een huis en welke kosten 

daarmee gepaard gaan.” 

Model
De berekening die justitie maakt gaat uit 

van een opbrengstmodel dat al jarenlang 

bij vrijwel alle ontnemingszaken rondom 

hennepkwekerijen wordt gebruikt. Met 

dat model berekent justitie wat de 

opbrengst is geweest 

van een hennepkwekerij. 

Dat bedrag moet de 

verdachte vervolgens 

terugbetalen aan 

de staat. Het model 

is gebaseerd op 

onderzoek van 

twee Wageningse 

onderzoekers uit 2005. 

Het opbrengstmodel is in principe een 

hulpmiddel dat kan worden gebruikt 

wanneer andere informatie ontbreekt en 

de opbrengst moet worden geschat. In 

dit geval ligt er een uitgebreide verklaring 

van de verdachte. De vraag is nu hoe 

betrouwbaar zijn berekening is. Het gaat 

om een fors verschil in bedragen. Kunnen 

we G. op zijn woord geloven? 

Teeltexperimenten op 
universiteit Gent
Om antwoord op die vraag te 

kunnen geven benader ik de Gentse 

plantkundige Wouter Vanhove. Hij is in 

2014 gepromoveerd in de Toegepaste 

Een belangrijke uitkomst van 
het onderzoek in Gent is dat de 
opbrengst voor een belangrijk deel 
afhangt van de variëteit. Evenals 
ervaring en werkzijze van de teler.
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Biologische Wetenschappen op 

een studie naar de economische en 

teeltaspecten van hennepkwekerijen. 

Hij zette daartoe samen met collega-

onderzoekers in de universiteit in Gent 

een hennepkwekerij op, waarbij zij de 

reële, illegale teeltomstandigheden zo 

goed mogelijk probeerden na te bootsten. 

De Gentse onderzoekers draaiden drie 

oogsten, waarbij zij met verschillende 

variëteiten en omgevingsvariabelen 

experimenteerden. Een belangrijke 

uitkomst van het onderzoek is dat de 

opbrengst voor een belangrijk deel 

afhangt van de variëteit. Ook blijkt uit hun 

experimenten dat ervaring en werkwijze 

van de teler veel invloed heeft op de 

uiteindelijke opbrengst. 

Van alles mis
Alhoewel de teelt in een legale situatie 

plaatsvond, ging er van alles mis waardoor 

de opbrengst van verschillende oogsten 

onbevredigend was. De onderzoekers 

kregen bij de eerste oogst te maken 

met verkleurde bladeren en dwerggroei. 

Een van de oorzaken zou volgens de 

onderzoekers een te lang aangehouden 

vegetatieve periode kunnen zijn. Tijdens 

de tweede oogst lukte het niet om 

een optimaal temperatuursregime in 

de teeltruimte te handhaven vanwege 

de lage buitentemperaturen. Hierdoor 

groeiden de planten trager en kwamen ze 

minder snel in bloei. Ze konden daardoor 

pas na 14 weken worden geoogst. 

Ondanks de groeiende ervaring van de 

onderzoekers kregen zij bij hydroteelt-

experimenten steeds te maken met 

ernstige verdorring van de bladeren. Zij 

vermoedden “dat het bemestingsregime 

nog steeds niet optimaal was afgestemd 

op de lichtintensiteit en het (verbeterde) 

klimaat in de teeltruimte.”

Baanbrekend onderzoek 
Samen met Vanhove loop ik stap 

voor stap het Wageningse onderzoek 

na dat ten grondslag ligt aan het 

opbrengstmodel dat justitie gebruikt. 

We komen erachter dat het onderzoek 

op onjuiste aannames is gebaseerd en 

een aantal ernstige tekortkomingen 

heeft. De Wageningse onderzoekers 

gaan onterecht uit van een lineair 

groeiproces van hennepplanten. Ook 

houden zij onvoldoende rekening met 

de omstandigheden in de illegale 

praktijk. De opbrengsten in het 

voorspellingsmodel vallen daardoor 

aanzienlijk hoger uit dan in de illegale 

praktijk haalbaar is. Daarnaast is het 

onderzoek achterhaald omdat belangrijke 

factoren die de plantopbrengst 

beïnvloeden (zoals de cannabisvariëteit) 

niet zijn meegenomen. Dit roept vragen 

op over de betrouwbaarheid van het 

opbrengstmodel dat justitie gebruikt. 

Daarnaast voeren we een aantal 

extra analyses uit op de data die de 

Wageningse onderzoekers gebruikten. 

Daaruit blijkt dat er grote verschillen in 

opbrengst per plant zijn tussen kleine en 

grote kwekerijen. 

Vernieuwing
Vanhove en ik tonen overtuigend aan 

dat opbrengstmodel dat justitie gebruikt 

achterhaald en rijp voor de prullenbak is. 

We beschreven onze bevindingen in een 

deskundigenrapport dat deel uitmaakt 

van de processtukken in de zaak tegen 

G. Daarnaast publiceerden we deze in 

een peer-reviewed artikel in Forensic 

Science International. Terug naar het Hof 

van Amsterdam. Na een vragenvuur van 

een half uur besluiten de rechters mij als 

deskundige in de zaak G. te benoemen. 

Dat is niet alleen goed nieuws voor de zaak 

van G. maar betekent dat ik vanaf nu ook 

in andere hennepzaken als gerechtelijk 

deskundige kan worden opgeroepen. 

Als het Hof onze analyse overneemt dat 

het opbrengstmodel  aan vernieuwing 

toe is, dan zal deze zaak bovendien 

baanbrekende gevolgen kunnen hebben 

voor andere ontnemingszaken bij 

hennepteelt veroordelingen. 

© Graphic Justitie
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Burgemeester bederft 
verjaardagsfeestje

Trimbos onderzoekt
waarom mensen willen stoppen 
met blowen
Het Trimbos-instituut wil beter zicht 
krijgen op cannabisgebruikers en 
hoe ze aankijken tegen hun gebruik 
en tegen stoppen of minderen met 
blowen. Ook mensen die al een tijd 
gestopt zijn worden uitgenodigd 
mee te doen. Wie de vragenlijst 
invult maakt kans op een prijs naar 
keuze, zoals een drone, Apple Watch, 
Sony PlayStation VR Worlds Pakket of 
een cadeaubon.

Iemand die je zeker niet op je verjaardagsfeestje wil uitnodigen 

is burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen. Grote kans dat 

deze partypooper je feestje bederft. 

De vragenlijst is bedoeld voor mensen die regelmatig 

blowen of in het verleden regelmatig hebben geblowd. 

Zo kunnen onder meer verschillen tussen huidige 

gebruikers en succesvol gestopte ex-gebruikers in kaart 

worden gebracht. Die kennis wordt gebruikt voor het 

ontwikkelen van nieuwe (digitale) 

informatie voor hen die willen 

stoppen of minderen met blowen. 

Het Trimbos: ‘In Nederland zijn 

550.000 actuele cannabisgebruikers, 

150.000 van hen blowen dagelijks of 

bijna dagelijks. Er bestaat een ruim 

behandelaanbod voor mensen 

die willen stoppen met blowen. 

Zo zijn er ook steeds meer online 

zelfhulpprogramma’s beschikbaar. 

Immers, in een maandelijkse column voor 

lokale media schrijft hij trots dat hij op een 

verjaardagsfeestje iemand aansprak die een 

joint rookte. De burgervader: ‘Wist ze wel wat 

voor een criminele wereld achter die aardige 

jongens van de ‘coffee-shop’ zat? Ik gaf haar 

een inkijkje in de wereld van de hennepteelt 

in Nederland.’ Waarna een opsomming volgt 

van allerlei hypotheses die bewezen niet 

waar of zwaar overtrokken zijn. Tot slot had de 

burgemeester ook nog een boodschap voor 

‘de kleine kweker’. Bas Eenhoorn: ‘De kleine 

hennepkweker zullen we ook in Amstelveen 

stevig achtervolgen. Hij is onderdeel van 

het grote kwaad en veroorzaakt groot 

gevaar, direct voor zijn leefomgeving, 

indirect voor de rechtstaat. Dus waarschuw 

ik nog maar eens: doe er niet aan mee. 

Misschien komen er nog eens oplossingen 

bij veranderende wetgeving. Maar voor nu is 

er maar 1 boodschap: er is geen vrijbaan voor 

hennepkweken, ook niet in Amstelveen!’ Het 

is duidelijk. De burgemeester in Amstelveen 

is er niet voor alle burgers…

Door: redactie Highlife

Er is echter weinig wetenschappelijk 

onderzoek gedaan naar de werking van deze 

programma’s. Daarnaast lijkt niet iedereen 

het meest passende aanbod goed te kunnen 

vinden. Waarom is dat? Om die vragen zo 

goed mogelijk te kunnen beantwoorden 

is het belangrijk dat zo veel mogelijk (ex-)

cannabisgebruikers deelnemen.’

De vragenlijst is te vinden via 

https://bit.ly/hasjenwiet
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CBD wiet
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Cannabis met maximaal één procent THC is al sinds 2011 volledig 
legaal in Zwitserland. Maar pas in de afgelopen twee jaar explodeerde 
de legale cannabis industrie in het rijkste land van Europa. De “CBD 
wiet” ligt inmiddels bij de LIDL in de schappen en er zijn meer dan 
400 legale producenten. Gaat het hier om een generale repetitie 
voor volledige legalisering of om een voorbijgaande hype? Derrick 
Bergman doet verslag vanuit Zürich.

LEGALE WIET IN 
ZWITSERLAND
Generale repetitie of voorbijgaande hype?

Eind april vond in Zürich, de grootste stad van Zwitserland, de 

driedaagse CannaTrade plaats, een van de oudste cannabisbeurzen 

van Europa, sinds 2001. Een goede reden voor een bezoek aan 

de stad en een participerend onderzoek naar de cannabiswereld. 

Op de beurs zelf wemelt het werkelijk van de wietplanten, in alle 

formaten en groeistadia. Stekken worden openlijk verkocht en in 

veel stands staan enorme glazen potten vol prachtige toppen. De 

alom aanwezige wiet ziet eruit als wiet, ruikt als wiet en smaakt als 

wiet… maar stoned word je er niet van.

Veel CBD
Gelukkig heb ik een stukje hasj meegenomen uit het vaderland, 

zodat ik zelf THC kan toevoegen aan de legale Zwitserse cannabis. 

De twee grootste merken zijn Heimat, dat haar kant en klare 

sigaretten met Zwitserse tabak en Zwitserse CBD cannabis op 

billboards adverteert en Bio Can / Cpure, dat als een van de eersten 

een soort wist te ontwikkelen met veel CBD en nauwelijks THC, 

Fedora genaamd. Bio Can is de grote winnaar van de eerste Canna 

Swiss Cup (www.cannaswisscup.ch), waarvan de prijzen tijdens 

CannaTrade worden uitgereikt. Een unieke cup; de fraaie jury-

dozen, met 35 samples CBD wiet, waren te koop bij tabakszaken 

en supermarktketen Coop. Niet goedkoop, maar dat is niets in 

Zwitserland. Bio Can won met hun Fedtonic de eerste prijs in de 

categorieën Outdoor en Greenhouse en de tweede prijs in de 

Indoor categorie. De Indoor winnaar, PiHaze van weedz AG, bevat 

liefst 22,4 procent CBD. En 0,9 procent THC, netjes legaal.

Swiss Flavor
Op de tweede dag raak ik in gesprek met drie mensen van Swiss 

Flavor (www.swiss-flavor.ch), een van de vele cannabisbedrijven die 

Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

sinds de zomer van 2016 van start zijn gegaan. Een jong Zwitsers 

stel en een Franse ‘master grower’, die zijn ervaring ondergronds 

heeft opgedaan en nu in alle openheid kan werken met cannabis. 

Een vergunning aanvragen is niet eens nodig, vertellen ze: ‘Je stuurt 

een mailtje dat je gaat beginnen met het kweken van cannabis 

met minder dan één procent THC, dat is het enige’. Ze zijn nu tien 

maanden actief en hebben nog geen bezoek gehad van de politie 

of een andere overheidsinstantie om te controleren wat voor 

soorten ze precies kweken. Trots geven ze me een sample van een 

van hun soortjes: La Pod’s, gekweekt uit zaad van de Baskische 

zadenbank Dinafem. Het topje ziet er uitstekend uit, heeft een 

Tangie-achtige citrus geur en ook de smaak doet de bedrijfsnaam 

Swiss Flavor eer aan. 

Legale producenten
Zwitserland heeft dus volop legale producenten van cannabis, 

distributie via tabakszaken en supermarkten, een volledig legale 

cannabis cup… en ook tenminste één coffeeshop. In het fraaie oude 

centrum van Zürich, aan de Niederdorfstrasse 24, zit coffeeshop 

 ‘De alom aanwezige wiet ziet eruit als wiet, ruikt als wiet en smaakt als wiet… 
maar stoned word je er niet van’

In een enigszins donkere 
bar zie je alcohol en 

glazen potten met CBD 
wiet: Lion Haze, Orange 

Bud, Purple Bud en, 
jawel, Kon-Tiki Kush.
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“Niemand controleert wat je nou precies in je joint kruimelt”
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& bar Kon-Tiki. De bar bestaat al sinds 1955, maar recentelijk 

verschenen er een aantal opmerkelijke borden aan de gevel. Op 

eentje staat ‘First Legal Weed Coffeeshop in Zürich’, op een ander 

‘Buy & Smoke Laps CBD here’. Op de begane grond huist een 

enigszins donkere bar met alle soorten alcohol en glazen potten 

met vier verschillende soorten CBD wiet: Lion Haze, Orange Bud, 

Purple Bud en, jawel, Kon-Tiki Kush.

Ouderwetse Nederlandse 
coffeeshop?
De eerste verdieping doet in alles denken aan een ouderwetse 

Nederlandse coffeeshop. Een tafelvoetbalspel, tafels met stoelen 

en langs de muur comfortabele lage banken. Roken is toegestaan, 

maar, waarschuwt een bord aan de muur: ‘Consume only Laps CBD 

products here. No high THC products.’ Maar ja, niemand controleert 

wat je nou precies in je joint kruimelt, dus kies ik voor een mix van 

Zwitserse wiet en rode Libanese hasj, gekregen van een bevriende 

Franse activist. Halverwege de joint begin ik me af te vragen 

hoeveel van de bezoekers nou echt alleen maar CBD wiet aan het 

roken zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die de 

regels een stukje oprekt.

Test van Zwitserse politie
De Zwitserse politie zegt over een test te beschikken waarmee ze 

razendsnel kunnen bepalen of een topje wiet of een stukje hasj meer 

of minder dan één procent THC bevat. Maar eerlijk gezegd geloof 

ik niet dat zoiets bestaat. Los daarvan heb ik in vier dagen Zürich 

nauwelijks een agent gezien in de stad. En op de beurs al helemaal 

niet. De vraag die me het meeste bezig houdt: wordt Zwitserland het 

eerste land in Europa dat cannabis volledig legaliseert? Sinds de zomer 

van 2016, toen de eerste legale cannabis in de winkels verscheen, is er 

een schat aan ervaring opgebouwd met kweken, testen, verpakken, 

detailhandel, marketing en al het andere dat bij een volwassen 

branche komt kijken. Overschakelen naar “gewone” wiet, dus met meer 

dan één procent THC, zou een fluitje van een cent zijn.

Neutrale koers
Tel daarbij op dat Zwitserland geen lid is van de EU en traditioneel 

een onafhankelijke, neutrale koers vaart in de internationale politiek. 

Zwitserland was het eerste land ter wereld dat gebruikersruimtes 

voor heroïneverslaafden introduceerde. Dat gebeurde al in 1986, 

jaren voordat Amsterdam deze effectieve vorm van harm reduction 

toe stond. Het bewijst dat Zwitserland niet bang is om het voortouw 

te nemen als het gaat om progressief drugsbeleid. Met de 

razendsnelle ontwikkelingen in de VS en Canada in het achterhoofd, 

zouden de Zwitsers weleens de stap kunnen gaan wagen naar 

volledige legalisering van cannabis. In dat geval is de CBD wiet 

slechts een generale repetitie geweest voor de échte show. 

Als de één procent THC grens heilig blijft, is de kans groot dat 

het hele CBD wiet verhaal een kortstondige hype blijft. Nu al was 

duidelijk dat er in Zwitserland héél veel aanbod is van CBD wiet. 

En ook dat de “Swiss Weed” binnenkort in een aantal Nederlandse 

coffeeshops te koop zal zijn.

Wordt Zwitserland het 
eerste land in Europa 
dat cannabis volledig 

legaliseert?

Bar / Coffeeshop Kon-tiki: boven drank, onder legale CBD-wiet
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NU.nl noemt Soft Secrets site 
bij check: Gaat de Zwitserse Lidl 
wiet verkopen?
De Nederlandse website www.nu.nl checkt dagelijks 
berichten op hun betrouwbaarheid. Vorige maand ging 
het over de berichtgeving dat de supermarkten van Lidl in 
meerdere Zwitserse filialen wiet gingen verkopen. Klopt die 
aanname, vroeg de website zich af.

De fact checker meldde dat het bericht 

onder andere gezien was op de site www.

softsecrets.com. Na onderzoek werd de 

stelling als waar bestempeld. Immers, 

zo schrijft Nu.nl: ‘Op de website van de 

Zwitserse Lidl is een persbericht te vinden 

met de volgende kop: ‘Lidl Zwitserland 

haalt producten met cannabidiol 

naar filialen’. In het bericht legt de 

supermarktketen uit dat ze samen met 

de startup “the Botanicals” vanalf half april 

producten met cannabis gaat verkopen. 

Dit zouden volgens Lidl vervangers zijn voor 

traditionele tabak. De goedkoopste variant 

gaat zo’n vijftien euro kosten. Het klopt dus 

dat de Zwitserse Lidl wiet gaat verkopen, 

maar high ga je er niet van worden. Het 

belangrijkste werkzame bestanddeel van 

wiet, THC, zit er volgens Lidl in “zeer kleine 

hoeveelheden” in. Het percentage THC is in 

ieder geval niet hoger dan 1 procent.’

CBD en THC
De fact checker legt vervolgens goed uit 

wat het verschil is tussen CBD en THC: ‘Ter 

vergelijking: in Nederland is volgens het 

Trimbos Instituut het THC gehalte van de 

meest populaire wiet 16,7 procent. In de 

producten zit volgens Lidl wel een hoge 

dosis cannabidiol (CBD), deze stof heeft geen 

psychoactieve werking en heeft mogelijk 

angstverminderende effecten. Volgens 

het Trimbos instituut kan CBD de effecten 

van THC tegengaan. Lidl is niet de eerste 

supermarkt die wiet in Zwitserland verkoopt. 

Coop kondigde in 2017 al aan wiet te gaan 

verkopen in meerdere filialen. Ook Spar 

verkoopt cannabis-sigaretten en in veel 

Zwitserse tabakszaken zijn de sigaretten 

ook verkrijgbaar’ De fact checker gaat nog 

iets dieper in op de materie: ‘Zwitserland 

verhoogde in 2011 de maximale toegestane 

concentratie THC in wiet van 0,5 procent 

naar 1 procent. Volgens de Zwitserse krant 

Tageszeitung werd in 2016 de eerste legale 

joint in een tabakszaak verkocht. Het 

toegestane percentage in Zwitserland is in 

vergelijking met de rest van Europa hoog. 

De meeste Europese landen hanteren een 

percentage van 0,2 procent. Cannabis met 

dit percentage wordt regelmatig gebruik 

als grondstof voor touw of kleding.’ En de 

volledige conclusie leidt dan ook: ‘Het nieuws 

dat de Lidl in Zwitserland wiet gaat verkopen 

klopt. De supermarkt is half april zelfs al 

begonnen met de verkoop van cannabis. 

High word je er alleen niet van, het werkzame 

bestanddeel van wiet (THC) komt er volgens 

de supermarkt maar heel beperkt in voor.’

Goede en gedegen uitleg
De conclusie van de Highlife-redactie: 

Uitstekend werk van de fact checker van 

Nu.nl. Een prima artikel waarin goed en 

gedegen wordt uitgelegd wat er aan de 

hand is in Zwitserland. Geen sensatiezucht, 

maar onpartijdig de feiten noemen. Prettig. 

Misschien had wel de rol van CBD voor 

medische doeleinden genoemd kunnen 

worden. Elders in dit nummer meer 

aandacht voor de actuele Zwitserse situatie 

in een bijdrage van onze redacteur Derrick 

Bergman. En over de site www.softsecrets.

com: daar moet je zijn om de volledige 

inhoud van elke Highlife uitgave te lezen of 

down te loaden. Plus je vindt er veel actueel 

Nederlands nieuws en verse columns van 

bijvoorbeeld André Beckers.

Door: redactie Highlife
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CBD: Wat we tot 
nu toe weten
Cannabidiol, of CBD, is een van de interessantere verhalen in de recente 
cannabisgenetica. Wat het vooral interessant maakt, is dat slechts 10 jaar geleden 
de meeste cannabisgemeenschappen nog niet zoveel over CBD hadden gehoord. 
Tegenwoordig heeft CBD de goedkeuring van de samenleving verworven. Zo is het nu 
verkrijgbaar in winkelstraten in allerlei winkels. Het gebrek aan psycho-activiteit heeft de 
populariteit van CBD niet belemmerd. In feite verklaart het gebrek aan psycho-activiteit 
de populaire aantrekkingskracht zelfs gedeeltelijk.

Door: Tony, Dutch Passion Seed Company

Er is geen twijfel over. CBD heeft een aantal overtuigende 

medische toepassingen. Veel mensen kweken tegenwoordig 

hun eigen CBD-rijke cannabis en rapporteren goede resultaten 

bij uiteenlopende ziektes als MS, Crohn, Parkinson, artritis en vele 

andere kwalen. Maar er is één ding dat niet te veel over CBD wordt 

gezegd. Het is niet voor iedereen. Sommige mensen houden 

van de effecten van CBD en sommige mensen vragen zich af 

waar het allemaal om draait. De grootste teleurstelling komt 

vaak van recreatieve rokers die op zoek zijn naar een sterke high. 

Dat is een ding dat je meestal niet krijgt van een CBD-variëteit. 

Maar de aanwezigheid van CBD biedt volgens velen wel een 

meer afgeronde en plezierige rookervaring. Sommige old school 

liefhebbers van cannabis zeggen dat de aanwezigheid van CBD 

hen in staat stelt te genieten van een dieper stoned zijn, meer 

verwant aan oudere ervaringen uit de jaren zeventig.

Mythe?
Wat de vraag oproept, hoeveel CBD kwalificeert een variëteit 

als CBD-rijk? In de veredelingsindustrie geldt een variëteit 

met 4% of meer CBD als een CBD-rijke variëteit. Vergelijk dit 

met een typische THC-rijke variëteit die je kunt kopen bij veel 

zaadbedrijven. Veel van deze variëteiten zullen ongeveer 0,2% 

CBD of lager registreren. Was de ‘gemiddelde’ wiet van de jaren 

zeventig rijker aan CBD dan het nu is? Of is dat een mythe? Zonder 

uitgebreide analytische onderzoek zullen we het nooit zeker weten. 

Maar CBD vindt zijn weg terug, misschien kunnen we meer CBD 

verwachten in toekomstige variëteiten. Resultaten van enkele 

van de betere Amerikaanse mediwiet dispensaries suggereren 

dat de aanwezigheid van CBD ertoe bijdraagt dat een variëteit 

aantrekkelijker wordt voor het publiek.

1:1 verhouding
De meest populaire CBD-variëteiten bieden een 1:1-verhouding 

van THC:CBD. Vaak betekent dat ongeveer 10% van zowel 

THC als CBD. Zulke variëteiten hebben vaak een wat minder 

‘bedwelmende’ high maar een sterk en zeer aangenaam 

lichamelijk stoned zijn. CBD-fans melden vaak dat CBD hen in 

staat stelt een sterke mentale focus en helderheid van denken te 

behouden. Maar de belangrijkste fysieke voordelen van CBD lijken 

de verlichting te zijn van medische symptomen en pijnstillende 

eigenschappen. Veel mensen die CBD-rijke cannabis gebruiken 

zijn herhalingskwekers. Zij vinden dat een bepaalde CBD-

variëteit (indica of sativa) geschikt is voor hen en ze houden een 

moederplant in hun kweekruimte.

CBD Charlotte’s Angel
Nieuwe CBD-soorten beginnen ook te verschijnen, zoals CBD 

Charlotte’s Angel van Dutch Passion, met ongeveer 15% CBD en 0,2% 

THC. Dergelijke variëteiten zijn populair bij pediatrische toepassingen 

omdat ze je nooit high zullen krijgen. Ze vinden ook een verrassend 

gebruik bij recreatieve consumenten; de CBD-rassen zien, ruiken en 

smaken hetzelfde als een THC-rijke variëteit. En wanneer je iets rookt 

of vapet, lest het de drang naar een traditionele THC-rijke soort. Het 

is een handige manier om je cannabis-tolerantie te verminderen.

Selectief kweken
Het creëren van CBD-rijke variëteiten wordt bereikt door selectief 

kweken en kruisen. Dit vereist analytische metingen van alle 
CBD Auto Charlotte’s Angel
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ouderplanten die worden overwogen. Het is de moderne manier 

om te kweken en een geweldige manier om het kwekersinstinct 

aan te vullen. Er is geschat dat 1 op de 400 cannabisplanten van 

nature CBD-rijk is, dus misschien heb je er al van genoten zonder 

het te beseffen, misschien merk je dat het lichaam aangenamer is 

dan normaal.

Andere, kleinere cannabinoïden
Een interessant nieuw gebied dat door de aandacht voor CBD 

is ontstaan, zijn de andere kleinere cannabinoïden. Kwekers 

hebben gemerkt dat sommige planten een iets hoger niveau 

van een van de andere cannabinoïden registreren. Een aantal 

slimme en uiterst geduldige kwekers spant zich nu in voor 

variëteiten die rijk zijn aan THCV, CBDV en CBG. Het stabiliseren 

van deze cannabinoïde niveaus in deze nieuwe variëteiten 

is de uitdaging. In 2018 zou je de eerste van deze ‘nieuwe’ 

cannabinoïde rijke variëteiten kunnen tegenkomen. Alleen 

de tijd zal uitwijzen wat de effecten en mogelijke medische 

doeleinden zullen zijn. Maar als ze zelfs maar een fractie van de 

populariteit van CBD bereiken, zullen de komende jaren toch 

fascinerend zijn omdat het potentieel van de cannabisplant 

geleidelijk steeds verder wordt ontgrendeld.

Werk in uitvoering
Recreatieve cannabis consumenten beginnen te genieten van 

het volle spectrum aan cannabinoïden dat wordt aangeboden 

in enkele van de betere cannabisvariëteiten. Veel mensen 

verwachten dat traditionele THC-rijke variëteiten hun 20% 

+ THC-niveau in de komende jaren zullen behouden. Maar 

kwekers hopen de consumentenervaring te verbeteren door 

hogere niveaus van het volledige spectrum van cannabinoïden 

te leveren. Dat zou CBD en  anderen omvatten. Het is 

onwaarschijnlijk dat de niveaus overal in de buurt van de THC-

niveaus liggen, maar ze zouden nog steeds voldoende zijn om 

de kwaliteit en diepte van de recreatieve high te verbeteren. 

Nogmaals, het is werk in uitvoering en iets voor de toekomst. Maar 

de cannabisteelt verandert tegenwoordig erg snel en de invloed 

van de Amerikaanse medische markt vergroot het momentum.

LED-groeilampen
Het is de moeite waard hieraan toe te voegen dat kwekers zien 

dat de omgeving van cruciaal belang is om de genetica hun 

potentieel te laten bereiken. Stekken van dezelfde moederplant 

geven verschillende cannabinoïde niveaus onder verschillende 

soorten groeilicht. Meer verrassend is dat de verhoudingen van de 

verschillende cannabinoïden ook worden beïnvloed door het type 

groeilamp. HPS-groeilampen zijn misschien wel de goedkoopste 

lampen om te kopen, maar het spectrum is nooit ontworpen 

voor het kweken van cannabis, het was gewoon een goedkope 

en handige pasvorm. Tegenwoordig kunnen betere resultaten 

worden behaald met LED-groeilampen waarvan het spectrum is 

afgestemd op cannabis. Een reden waarom mensen de premium 

prijs betalen voor een LED is de superieure productie van THC en 

andere cannabinoïden.

Tot slot: CBD kweken heeft een doos van Pandora met potentiële 

goodies geopend door de andere cannabinoïden die aanwezig zijn 

in onze geliefde plant. Laten we eens kijken wat het kweken oplevert, 

en laten we zien hoe cannabisgeneesmiddelen en -gebruik de 

komende maanden en jaren verder kunnen evolueren.

www.dutch-passion.com

CBD Auto Charlotte’s Angel
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RISICO’S VOOR EEN 
COFFEESHOP

Een coffeeshop kan geen facturen krijgen voor zijn leveringen. Geen 

enkele handelaar of teler zal bekend maken dat de goederen van 

hem afkomstig zijn. De Hoge Raad heeft dit erkend, maar tevens 

aangegeven dat de coffeeshop een uitstekende administratie moet 

hebben van zijn kasverkeer, zijn inkopen, zijn voorraadpositie en zijn 

verkopen. Deze gegevens dienen in detail, per gram/aantal en per 

soort geadministreerd te worden en de betalingen dienen aan te 

sluiten met de kasadministratie en de voorraadadministratie.

Spagaat
Deze volledige registratie geldt niet alleen voor de handel en 

voorraad in de shop maar ook voor een eventuele stash. Dit laatste 

is met name een probleem. Indien de coffeeshophouder van 

zijn stash-voorraad een administratie bijhoudt en laat inzien aan 

de Belastingdienst, dan levert hij het bewijs voor strafrechtelijke 

vervolging, een ontnemingvordering en de intrekking van de 

vergunning/gedoogverklaring. Indien er geen  stash-administratie 

is en de Belastingdienst kan aannemelijk maken dat er wel een 

stash moet zijn, bijvoorbeeld door een inval in de stash, dan 

wordt de administratie verworpen omdat er geen gedetailleerde 

voorraadadministratie is. De coffeeshophouder verkeert aldus in een 

spagaat. Hij of zij wordt of door de kat of door de hond gebeten, met 

enorme gevolgen, ongeacht of de Belastingdienst de administratie 

verwerpt of justitie en de gemeente gaan voor strafrechtelijke 

vervolging en intrekking vergunning. Zeer recentelijk heeft het 

Gerechtshof Den Bosch geoordeeld dat een coffeeshophouder de 

inkoop niet aannemelijk heeft gemaakt omdat er geen deugdelijke 

en betrouwbare administratie ten grondslag lag aan de aangiften. 

Hiertegen is cassatie ingesteld. 

Aanbevelingen 
Wij adviseren een deugdelijke administratie bij te houden en daar veel 

aandacht aan te besteden. Zonder zo’n administratie hangt constant 

een zwaard van Damocles boven het hoofd van de coffeeshophouder. 

Een goed kassasysteem kan daarbij helpen. Daarnaast adviseren wij 

geen stash aan te houden, maar op een andere wijze te voorzien in de 

inkopen. Of dit mogelijk is zal per bedrijf verschillen. De Belastingdienst 

heeft meermaals een administratie met een stash goedgekeurd 

zonder dit door te geven aan justitie. Hierop kan echter niet worden 

vertrouwd. De Belastingdienst geeft namelijk ook aan dat indien zij 

constateren dat de wet wordt overtreden zij verplicht zijn dit door 

te geven aan justitie. Indien een stash toch noodzakelijk is, dan is 

het belangrijk dat deze niet zichtbaar is voor de Belastingdienst en 

Column Wil Oomen

Een coffeeshop loopt enorme risico’s. Dat komt vooral door het halfslachtige overheidsbeleid 

t.a.v. de handel in softdrugs. De bekende achterdeur is de achilleshiel van een coffeeshop 

omdat een coffeeshophouder geen factuur kan ontvangen van zijn inkoop en omdat de 

levering aan zijn coffeeshop strafbaar is. 

justitie. Dan is de coffeeshophouder afhankelijk van de coulance van 

de Belastingdienst. Dat is per controleur/Belastingdienst verschillend. 

Indien de Belastingdienst een jaarrekening met een grotere voorraad 

dan 500 gram en een voorraadadministratie opstuurt naar justitie of 

de gemeente zijn de risico’s enorm.

Conclusie
Onderschat de daadkracht van de Belastingdienst niet. Rechters zijn 

veelal op de hand van de Belastingdienst, vooral als de administratie niet 

perfect is. Gebreken in de administratie of een voorraad op papier kan 

problemen met de vergunning opleveren en zelfs een strafrechtelijke 

vervolging veroorzaken. De jurisprudentie is hier zodanig dat een 

enigszins gebrekkige administratie veel leed kan veroorzaken. Een 

gebrekkige inkoopadministratie in relatie met een voorraadadministratie 

leidt veel tot omkering van de bewijslast of tot het niet accepteren van 

(een deel van) de inkopen. De correcties zijn dan vaak enorm.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastinginspecteur en ook 

een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies. 

Mr. Wil Oomen

Oomen Administratiekantoor

Ing. Ruud Oomen

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

www.oomenadministratiekantoor.nl
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MILLION 
MARIJUANA MARCH
Demonstraties en bijeenkomsten 
in tientallen landen

’Legale kweek en legale wiet’

Elk jaar wordt begin mei overal ter wereld gedemonstreerd voor legalisering van 

cannabis. Ook dit jaar gingen in vele tientallen steden en landen blowers en growers 

de straat op. Highlife schrijft over een aantal van die bijeenkomsten. FREE THE WEED! 

LEGALIZE MARIJUANA!

Dortmund, Duitsland
In Dortmund (Duitsland) kwamen 

demonstranten voor de zesde maal de 

straat op. In kif-rookwolken en luisterend 

naar reggae werd het een vrolijke tocht 

naar het Hoeschpark. Deelnemers kwamen 

uit binnen- en buitenland. Bij de veelal 

jonge demonstranten was de in Duitsland 

bekende jeugdrechter Andreas Müller uit 

Berlijn: “Het is belachelijk dat de laatste 50 

jaar miljoenen mensen zijn gearresteerd in 

Duitsland alleen omdat ze wiet rookten.”

Praag, Tsjechië
In de Tsjechische hoofdstad Praag liepen 

duizenden wietfans mee in de mars. 

Tsjechië is overigens al een van de meest 

progressieve landen in het voormalige 

Oostblok als het op cannabis aankomt. 

Medicinale cannabis is toegestaan, en de 

politie knijpt graag een oogje dicht bij 

legaal gebruik. 

San Antonio, Texas
Soms kruisen die pro-wiet bijeenkomsten 

elkaar gewoon. In San Antonio en andere 

steden in Texas (Houston en Dallas) werd in 

hetzelfde weekend ook gedemonstreerd 

voor legale wiet. Shawna Simpson, een van 

de organisatoren van de bijeenkomst in 

San Antonio: “Zodra we onze protestborden 

lieten zien begonnen automobilisten al 

te toeteren. Daaruit blijkt dat legalisatie 

van cannabis in Texas echt mogelijk is.” 

Het initiatief van de protesten kwam van 

de organisatie Cannabis Open Carry 

Walks. Een hint naar de Open Carry 

wapenvergunningen in deze conservatieve 

Amerikaanse staat. 

Mérida, Mexico
In Mexico werd in negen verschillende 

steden gedemonstreerd. Het land wordt 

al lang geplaagd door drugsgeweld van 

verschillende kartels. In veel plaatsen was 

de slogan ‘Legale kweek en legale wiet’. 

Naast Mérida werd er ook gedemonstreerd 

in de hoofdstad Mexico City en de 

toeristentrekpleisters Playa del Carmen, 

Monterrey, Puerto Vallarte en Tijuana. 

Cardiff, UK
In Cardiff liepen duizenden mensen mee 

in een demo die was georganiseerd 

door Cardiff Cannabis Social Club. Onder 

een goedkeurende zon werden slogans 

geroepen: What do we want? FREE WEED. In 

een aantal andere Britse steden vonden ook 

protesten plaats. 

Medellin, Colombia
Het was zonder twijfel een van de grootste 

protesten. In Medellin, Colombia kwamen 

rond de 100.000 mensen bijeen. De 

tiende keer dat in Medellin een Million 

Marijuana March plaats vond was dus een 

enorm succes. De hele binnenstad van 

Medellin leek in wietwolken gevangen te 

zijn. Colombia heeft mediwiet inmiddels 

gelegaliseerd. Maar veel inwoners willen 

een stap verder en zien legale recreatieve 

wiet als een welkome stap om het 

gewelddadige verleden van de drugskartels 

achter zich te laten. De meest gehoorde 

slogan: “Nee tegen drugshandel en ja 

tegen eigen kweek.”

Door: redactie Highlife
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REMO CHEMO

w w w . d i n a f e m . o r g

“DE FAVORIETE VARIËTEIT
VAN URBAN REMO,

NU BINNEN HET BEREIK VAN ALLEN”

NU GEOPEND IN 
‘S-HERTOGENBOSCH

VAPORIZERS, CANNABIS ZADEN, 
MAGIC TRUFFELS, PADDO  

KWEEKSETS CBD OLIE 
EN NOG VEEL MEER!
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Willemstraat 29 
5611 HB Eindhoven
+31 (0)40 845 20 12
info@houseofsmart.nl

Hinthamerstraat 81 
5211 MG ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 112 939 47
info@houseofsmart.nl

MO0ISTE  
INTERIEUR
ONTWERP  

VAN 
NEDELAND*

houseofsmart.nl *Winnaar alle categorieën  Herengracht Industrie Prijs

FOLLOW THE BIGGEST LEADER
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HIGH
LOW
&
DIRTY 
Legendarische coach Don Nelson kweekt nu zijn eigen wiet

Dat was even goed schrikken voor Kevin Smith. In februari werd de acteur en 

filmmaker getroffen door een massieve hartaanval, nadat hij een comedyshow 

in Glendale, Californië had gegeven. Met grote spoed werd Smith naar een 

ziekenhuis gebracht, waar hij een zware operatie onderging.  Nu, enige maanden 

na dit voorval dat hem bijna fataal werd, vertelde hij in een talkshow op TV dat hij 

dankzij wiet nog in leven is: “Ze brachten me naar een operatiekamer en de hele 

tijd ben ik chill. Ze zeiden: You’re being real calm, that’s going to get you through.” 

Smith was er van overtuigd dat hij gewoon teveel wiet had gerookt, vlak voor zijn 

optreden:  “I honestly thought I was too high. I’d smoked a bunch of weed that 

day because I was doing the show and then I smoked a joint right before the 

show and then I got off stage and all of the sudden I had a heart attack.” Volgens 

Kevin vertelde de chirurg later dat de aanval niets te maken had met teveel wiet: 

“De chirurg zei zelfs, nee, eerder het tegenovergestelde. Juist omdat al die wiet 

je zo kalm en relaxed hield, heb je het gehaald.” Sinds zijn hartaanval is Smith wel 

vegetariër geworden en is hij 15 kilo afgevallen. 

Kevin Smith: “Wiet heeft mijn 
leven gered”

Hij is de Amerikaanse Louis van Gaal. Don Nelson is een van de 

meest succesvolle spelers en coaches van de NBA. Decennia 

lang speelde hij een vooraanstaande rol in het Amerikaanse 

basketbal. Nadat hij met pensioen ging verkaste de succesvolle 

coach naar Hawaii, waar hij regelmatig een kaartje legt met 

Willie Nelson, Owen Wilson en Woody Harrelson. Dat hij nu dus 

zijn eigen wiet kweekt was eigenlijk wel te verwachten, met 

dergelijke kaartmaatjes. Nelson in de New York Times: “I didn’t 

think I’d ever be a pot smoker, but hanging out with Willie and 

Woody and guys like that, you know, everybody smokes in those 

games. It just became kind of natural. Usually you’re smoking 

with your friends, sitting around, telling stories, you smoke a 

bowl. It’s not that I smoke all the time. I usually just smoke at night 

during poker games. Like Willie told me, it’s hard to be depressed 

when you’re smoking pot.” Nelson noemt zijn eigen wiet Nellie 

Kush. En het is puur voor eigen gebruik.  Of voor zijn maatjes…

H

H

Jim Belushi lokt investeerders 
naar cannabisbranche
Acteur Jim Belushi, de jongere broer van de legendarische John Belsushi, kan 

grappig uit de hoek komen en speelt verdienstelijk mondharmonica. Maar zijn 

voornaamste taak op het laatste diner van Green Table Global was toch vooral 

om investeerders over de brug te halen om hun miljoenen in de exploderende 

Amerikaanse cannabisbranche te stoppen. Dat deed hij gewoon thuis 

trouwens, op zijn landgoed in Los Angeles. Waarde van dat landgoed: 38.5 

miljoen dollar. “Make money in the money honey business”, aldus Jim. Zelf geeft 

hij het goede voorbeeld. Hij heeft een legale wietboerderij in Oregon en is 

eigenaar van verschillende cannabis dispensaries. Later dit jaar wil hij met een 

Blues Brothers wietsoort de wereld verblijden. 

H

Highlife44



De Amerikaanse rapper Xzibit is aangeklaagd 

omdat in zijn Brass Knuckles wietolie pesticiden zijn 

aangetroffen. Volgens Ignacio Lee, een consument 

van de vape cartridges van Xzibits X’s Brass Knuckles 

THC Concentrate kreeg hij na maandenlang gebruik 

van de wietolie serieuze medische klachten. Lee raakte 

naar eigen zeggen oververmoeid en kreeg hoofd- en 

borstpijn. Bovendien was hij vaak misselijk en kreeg 

hij ademhalingsproblemen. Lee klaagt Xzibit nu aan, 

omdat er bij de productomschrijving ten onrecht werd 

geclaimd dat de olie zonder pesticiden werd gemaakt. 

Alvorens hij de zaak naar buiten bracht, huurde Lee nog 

een onafhankelijk laboratorium in waarbij ‘sporen van 

pesticiden’ werden aangetroffen. 

Rechtszaak over 
pesticiden in Xzibit-wiet

Brits koninklijk huwelijk geëerd 
met wietsoort: Markle’s Sparkle
Het is net niet het Huwelijk van de Eeuw, maar toch zeker wel 

het Huwelijk van het Jaar volgens veel roddelbladen, De Britse 

prins Harrie trouwt met de Amerikaanse actrice Meghan Markle 

en de media kunnen er niet genoeg van krijgen. Het is alle hens 

aan dek voor alle celebrity-reporters. Eén van hen wist met een 

mooie primeur te komen. In de Amerikaanse staat Oregon werd 

Tyler Dooley, een neef van Meghan Markle gevonden. En Tyler 

heeft een intrigerend en prachtig beroep, hij is namelijk een 

legale wietkweker. Tyler was meer dan bereid om reporters van 

verschillende Britse tabloids te melden dat hij graag een nieuwe 

wietsoort naar het bruidspaar wilde vernomen. En, mochten ze 

dat willen, dan konden Harrie en Meghan natuurlijk altijd even 

langskomen voor een sample van zijn Markle Sparkle, zoals het 

nieuwe soortje moet gaan heten.. 

Last Man Standing: 
nieuw album én nieuwe wietsoort

In april kwam last Man Standing uit, het 67-ste (!) album van Willie 

Nelson. Maar naast deze nieuwe titel kwam Nelson ook met een nieuwe 

wietsoort die dezelfde naam kreeg. De 85-jarige muzikant zit inmiddels 

62 jaar in de muziekindustrie. En hoewel hij altijd een voorvechter van 

wiet is geweest, is hij pas sinds 2015 actief als cannabis-ondernemer. 

Toen kwam hij met Willie’s Reserve, waarmee hij in de staten waar dat 

legaal is in de VS cannabis verkoopt. Volgens Amelia en Shane Osburn, 

die de wiet voor Willie in Mendocino kweken, gaat het om een enorme 

plant met toppen die naar sinaasappel ruiken. 

L

H

H
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Kweekster van vijf mediwietplanten onterecht uit woning gezet

“Ik kan er wel 
een boek over 
schrijven”
Emmen in de provincie Drenthe is de ‘open, groene stad’. De laatste tijd wordt er echter 
flink ingezet op het vernietigen van de handel en wandel van een bepaald soort groen, zelfs 
zodanig dat het er inmiddels op lijkt dat het stadsbestuur zich behoorlijk vergaloppeerd aan 
het bestrijden van wiet. 

Het gaat dan vooral om een veertigjarige 

vrouw uit Emmer-Compascuum. Op 

24 januari vielen maar liefst achttien 

politieagenten en twee honden haar 

huis binnen, en werden door de sterke 

arm vijf plantjes buitgemaakt. De woning 

werd gesloten en de bewoner moest met 

haar kind drie maanden ergens anders 

verblijven. Er was gesteggel over de in 

beslag genomen hoeveelheid, waarbij 

de beklaagde zich tijdens de rechtszaak 

verweerde met o.a. het feit dat “het Emmer 

beleid is dat ze bij meer dan vijftig gram een 

pand sluiten. Maar het handhavingsbeleid bij 

het Openbaar Ministerie is dat ze vijf planten 

gedogen, dan moeten ze dat ook met de 

opbrengst doen. Het kan niet zo zijn dat het 

OM gedoogt, maar dat de burgemeester 

vervolgens keihard optreedt.”

Hoger beroep
We schrijven midden mei en de rechter 

heeft geoordeeld dat de vrouw niet 

schuldig is aan het ten laste gelegde, en 

dat ze ten onrechte het huis uitgezet is. 

“Maar er is een nieuw beroep aangetekend 

waarin ze hebben gezegd dat de 

burgemeester zijn beslissing handhaaft 

en dat ze nieuw bewijsmateriaal willen 

toevoegen aan de zaak. Met andere 

woorden; ik heb een zaak gehad en die 

gewonnen. Maar de burgemeester wil nu 

een nieuwe zaak aanspannen en het bewijs 

dat hij in eerste aanleg al had moeten 

aanleveren nu toevoegen.”

Gefilterd 
“Wat ze dus eerst hebben ontkend; foto’s die 

door de politie zijn gemaakt ten tijde van de 

inval hadden ze niet. Het werd niet gebruikt 

in de eerste rechtszaak want dat zou mij 

vrijpleiten, ik had namelijk maar vijf plantjes. 

Het was er natuurlijk wel, het politierapport 

heeft er altijd al gelegen. Ze hebben alleen 

gefilterd wat ze konden gebruiken om mij in 

diskrediet te kunnen brengen, en niet wat mij 

vrij zou pleiten. Omdat ik natuurlijk standaard 

vanaf het begin heb volgehouden dat ik 

maar vijf plantjes had.” 

Rekensom 
“In de volgende zaak gaan ze nu mee 

met het gewicht dat ik heb opgegeven. 

Dus ze hebben een nieuwe berekening 

gemaakt op basis van niets, want het bewijs 

is vernietigd. Ik heb ze verteld dat zo’n 75 

% zou afvallen, er zou 25 % overblijven, dus 

het zou nog steeds meer dan vijftig gram 

zijn. Ze gebruiken nu mijn eigen verklaring 

om een rekensom te maken en dit bij de 

rechter zo neer te leggen. Het is ongekend 

en ongehoord. Mijn advocaat heeft dit nog 

nooit meegemaakt.”

Klem zetten
“Ik ben een alleenstaande vrouw, ik werk 

hard, ik ben ondernemer, ik heb nog niet 

een dag een uitkering gehad, ik heb geen 

schulden, ik doe keiveel vrijwilligerswerk 

- en ze komen hier gewoon met achttien 

man binnen om mij voor drie dagen vast 

te zetten voor een tentje met vijf planten. 

Om mij te dreigen mijn kinderen uit huis 

te plaatsen, mij helemaal klem te zetten, 

mijn bankrekeningen te blokkeren, mijn 

spaargeld in beslag te nemen en op mijn 

woning beslag te leggen – het gaat echt 

totaal nergens meer over.”

Geen gevaar
“Door toedoen van het falend beleid van de 

gemeente dat artikel 13B Opiumwet gewoon 

voor de lol gebruikt heb ik nu problemen, 

terwijl het gaat om dealers en overlast in 

de wijk - en de burgemeester het gebruikt 

voor mensen met vijf plantjes. En ik heb ook 

nog eens mijn woning moeten verlaten. Ik 

Het is ongekend en ongehoord. 
Mijn advocaat heeft dit nog nooit 
meegemaakt.

Door: Arjan van Sorge
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heb een koopwoning, ik heb geen buren, 

dus ik heb helemaal totaal nooit niemand in 

gevaar gebracht en overlast veroorzaakt. Ik 

ben gewoon een zelfstandige vrouw, en dan 

krijg je dit. Ik word gecriminaliseerd voor vijf 

plantjes die ik al vanaf mijn vijftiende zelf in 

een plantenbakje op laat groeien.”

 

De lekkerste
“Ik heb een doktersrecept, maar ik heb mijn 

eigen smaak en mijn eigen favoriete plantje. 

Ik ben daar al vanaf mijn vijftiende mee bezig, 

dus dan hoef ik niet naar de apotheek, en ik 

jaag de rest van Nederland niet op kosten... 

Waarom zou ik daar elke week wiet gaan halen 

terwijl ik zelf de lekkerste maak die er is, en 

waarvan de uitwerking goed voor mij is. Ik heb 

de laatste tien jaar geen paniekaanval meer 

gehad. Totdat ik opgepakt werd en in een 

busje afgevoerd ben naar een celletje, dan 

krijg je er wel vijf achter elkaar. En dan stoppen 

ze een antidepressivum in je mond, terwijl ik 

nog nooit, nooit enige medicatie heb gehad.”

Blote voeten
“Dan zit je lekker daar bij zo’n verhoor. 

Ik kreeg pilletjes omdat ik elke keer een 

paniekaanval kreeg. Ik zit niet voor mijn blote 

voeten aan die dingen he, en daar kom ik 

ook nooit meer van af. Het is geen ramp, ik 

kan er prima mee functioneren, maar dan 

moet je niet mensen antidepressiva gaan 

geven. Ze hebben mij met twee man drie 

dagen lang verhoord terwijl mijn vader een 

hartaanval had gekregen. Ik kreeg geen 

dispensatie om naar het ziekenhuis te gaan, 

dat was de derde dag. Mijn vader heeft die 

hartaanval gehad naar aanleiding van het 

hele gebeuren, ik schaam me dood.” 

Vooruitziend 
“Op mijn vijftiende heb ik een heel goed 

gesprek met mijn huisarts gehad, en ik gaf 

hem toen aan dat als ik af en toe een blowtje 

rookte, ik me daar heel lekker bij voelde, en 

goed kon slapen. Hij zei OK rook jij lekker je 

jointje, ik vind het prima. En als we het dan 

over drieëntwintig jaar geleden hebben, dan 

weet je dat ik een heel vooruitziende dokter 

had. Veel huisvrouwen waren toen verslaafd 

aan slaapmedicatie, dat mag wel, daar leeft 

de farmaceutische industrie goed van.”

Rest van de wereld
“En wat mij in slaap brengt zou dan niet 

goed zijn? Mijn dokter ging er gelukkig niet in 

mee. Zo is dat gegroeid. Ik kan het ook echt 

afkloppen, op twee bevallingen na ben ik 

nooit ziek geweest, ik mankeer niets. En dat 

komt puur door dat plantje. Geen artritis, geen 

suikerziekte, geen overgewicht, helemaal 

niks. Ik denk dat lezers van Highlife dat wel 

snappen, maar nu de rest van de wereld nog.”

Landelijk 
“We zijn inmiddels zes weken verder, 

ik sta met 3-0 voor omdat ik heb 

gewonnen, en ik ben niet van plan om 

dit gevecht te verliezen. Als er recht is, 

dan ga ik het gewoon winnen, maar het 

kan ook nog een omkoopproces tussen 

de hoge heren zijn, want deze zaak is 

landelijk heel belangrijk, iedereen kijkt 

mee. En anders kan ik er niet tegenop, 

dat is logisch.” 

Boek schrijven
“Inmiddels heb ik ruim 13.000 euro aan 

advocaatkosten uitgegeven, dat moet 

ik zelf afdragen. De laatste zaak heb ik 

gewonnen, de griffierkosten moesten 

betaald worden door de gemeente. Er 

moet nu een deurwaarder op gezet worden 

om de gemeente hun eigen griffierkosten 

te laten betalen – maar ze waren het er niet 

mee eens. Echt waar. Ik kan er wel een boek 

over schrijven...”    

Ik denk dat 
lezers van 
Highlife dat wel 
snappen, maar 
nu de rest van 
de wereld nog.
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MEDICINAAL
Cannabis Nieuws

FIBROMYALGIE en gebruik 
medicinale cannabis

NIEUWS

Aannemelijk is dat het wordt veroorzaakt door 

het disfunctioneren van neurotransmitters. 

Bij mensen met fibromyalgie blijkt er een 

abnormale productie van neurotransmitters 

en andere chemische stoffen aanwezig te 

zijn die niet alleen de gemoedstoestand en 

het slaappatroon beïnvloeden, maar ook de 

manier waarop pijn wordt beheerst en de 

functioneringswijze van het immuunsysteem.

Minder pijn
Cannabis werkt in het algemeen bij veel 

patiënten met pijn goed. Ook bij patiënten 

Door: Stichting PGMCG

Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Het is een chronisch 

pijnsyndroom bestaande uit algemene spierpijn en spierstijfheid gepaard gaande met 

(soms extreme) vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijnen, angsten, depressies, allergieën, 

concentratie- en geheugenstoornissen, temperatuurverhogingen en darmklachten. Deze 

aandoening komt met name voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 60 jaar.

met fibromyalgie. In wetenschappelijk 

onderzoek wordt dan ook het effect van de 

pijnbestrijding door cannabis bestudeerd. 

Met name de pijnintensiteit daalt door de 

toediening van THC. Maar vanwege de 

ernstige vermoeidheidsklachten van de 

patiënten is het onderzoek zelf erg belastend 

en vallen relatief veel patiënten uit. 

Studie
Cannabis kan een nuttige werking hebben 

bij patiënten met fibromyalgie.

In een studie met 26 patiënten met 

fibromyalgie, die in 2 Israëlische ziekenhuizen 

(Laniado-Ziekenhuis in Kiryat Sanz en 

Nazareth-Ziekenhuis in Nazareth) behandeld 

werden, verbeterde cannabis hun 

symptomen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 

37,8 jaar en de gemiddelde dosis cannabis 

bedroeg 26 gram per maand. Alle deelnemers 

vulden een enquête in ter beoordeling van 

de zwaarte van de fibromyalgie (Revised 

Fibromyalgia Impact Questionnaire).

Na het begin van de behandeling met 

cannabis gaven alle patiënten een 

significante verbetering van elke parameter 

van de enquête aan, en 13 patiënten (50 

%) beëindigden de inname van andere 

medicatie tegen fibromyalgie. Acht patiënten 

(30 %) beleefden zeer geringe bijwerkingen.

De PGMCG adviseert bij fibromyalgie 

behalve de inname van cannabis, ook de 

mogelijkheid uitwendig gebruik te maken 

van zalf, tinctuur of olie en die op de 

pijnlijke plekken te smeren. Meer weten over 

medicinale cannabis? Kijk op de website van 

de BMC. Meer wetenschappelijk onderzoek 

is te vinden op de IACM website.

Op dit moment vindt er onderzoek plaats 

in Nederland bij het Leids Universitair 

Medisch Centrum.
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Echter, deze hadden allemaal ernstige 

bijwerkingen op mijn organen met alle 

gevolgen van dien. Ik ben gestopt met heel 

die medicatie en ben meer cannabis gaan 

gebruiken voor mijn dagelijkse krampen, pijn, 

darmklachten en geregelde ontstekingen, 

ook in andere vormen zoals cannabistinctuur, 

cannabiskoekjes, cannabisolie, cannabiszalf en 

verdampen. Aangezien mijn huisarts toen nog 

niet achter mijn medicinaal cannabisgebruik 

stond, heb ik hem altijd medegedeeld dat dit 

het enige medicijn was voor mij, wat effectief 

werkte. Gelukkig is hij vijf jaar geleden geheel 

achter me gaan staan. 

Eigen plantje kweken
Uiteraard proberen sommige specialisten 

je weer nieuwe medicatie aan te smeren, 

die uitgetest moet worden. Nou, dat nemen 

ze zelf maar. Ik niet meer. Het is uit veel 

onderzoeken gebleken dat medicinale 

cannabis bij fibromyalgie het effectiefst 

werkt. Hiernaast is een kleine opsomming. 

Er is uiteraard nog veel meer te vinden 

over het gebruik van medicinale cannabis 

bij fibromyalgie. Het is prettig dat het 

sinds 2015 erkend is door de pijnspecialist 

die me behandeld en hiervoor een 

machtiging voor de zorgverzekering heeft 

geschreven. Echter CZ weigert nog steeds 

te vergoeden, ondanks de machtiging. 

Daarom is het van belang dat een patiënt 

zijn eigen plantje kweken kan. Besparing 

ziektekostenverzekering: € 2.000 – 4.000 per 

jaar! (pijnstillers en medicatie botontkalking)

Met vriendelijke groet,

Marian

Meer info: WWW.PGMCG.NL

Bij mezelf is door de reumatoloog 8 jaar geleden fibromyalgie vastgesteld en tevens werd er 
botontkalking geconstateerd. Door deze twee aandoeningen heb ik veel chronische pijnklachten, 
waarvoor ik morfine, tramadol, ontstekingsremmers en nog meer reguliere medicatie 
voorgeschreven kreeg. 

Marian: Cannabis is het enige 
medicijn bij mij dat effectief werkt

Patiënten

vertellen
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Medical 
Cannabis Supplies 
Samen met Stichting PGMCG 

(Patiënten Groep Medicinale 

Cannabis Gebruikers) zal 

Medical Cannabis Supplies 

zo veel mogelijk informatie 

delen omtrent het gebruik van 

cannabis als medicijn. Omtrent 

de wetgeving zijn er columns 

van advocaten Maurice 

Veldman en André Beckers te 

vinden in onze nieuwssectie. 

We werken tevens samen met 

Highlife en Soft Secrets omtrent 

het delen van wetenschappelijke 

onderzoeken, patiëntenverhalen 

en recepten.

Stichting PGMCG staat voor de normalisering 

van het gebruik van cannabis als medicijn, staat 

voor het recht op zelfbeschikking, dus in ons 

geval dat we als patiënten het recht hebben 

om ons eigen medicijn te kweken – oogsten – 

drogen – bewaren – vervoeren – verwerken en 

te gebruiken. Onze sponsors maken het mogelijk 

om korting te krijgen op je medicinale cannabis 

producten, om zo als patiënt of vriend van 

PGMCG voordelen te hebben bij de aankoop van 

bijvoorbeeld je verdamper of zaadjes. Hiervoor 

kan je de code PGMCG invoeren.

Natuurproduct
We zijn zelf patiënt en gebruiken en kweken 

al jaren onze eigen cannabis. Andere, 

reguliere, medicijnen voor onze ziekten 

hebben we de deur uit gedaan. We hadden 

veel last van bijwerkingen. Cannabis is een 

natuurproduct. Zelf gekweekt is het ook nog 

eens schoon van chemicaliën en pesticiden. 

Dat bevalt ons heel goed! En wij gunnen het 

iedereen om zijn eigen medicijn te maken.

Met onze stichting dragen wij bij aan 

de informatievoorziening voor de 

Door: Stichting PGMCG

Door en voor patiënten

normalisering van cannabis. Dat doen 

wij zo eerlijk en transparant mogelijk. Wij 

adviseren niet alleen patiënten, maar ook 

artsen, apothekers en wetenschappers die 

vragen hebben over gebruik, thuisteelt en 

regelgeving van cannabis. En als patiënten 

van de stichting PGMCG steunen we elkaar 

in ziekte, tegenspoed en onrecht. Met elkaar 

en voor elkaar!

Patiëntenpas
Dit jaar is de introductie van onze 

patiëntenpas. Je hebt hiervoor een 

ondertekende gebruikersverklaring 

medicinale cannabis nodig. Ook voor eigen 

kweek hebben we een aparte medicinale 

thuiskweekverklaring. Je kan hiermee 

korting krijgen bij diverse bedrijven die ons 

ondersteunen en tevens kan je zo aantonen 

dat je een patiënt bent bij PGMCG en kan je 

gebruik maken van ons netwerk. Ben jij ook 

voor de normalisering van cannabis en wil je 

dat laten zien, neem dan eens een kijkje bij 

onze merchandise. En in onze medicinale 

kweekgroep op Facebook kan je vragen 

stellen of kennis en foto’s delen.

www.medicalcannabissupplies.nl

Marian (PGMCG) en André Beckers

Serge (PGMCG)
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IS LOOKING FOR 
INFLUENCERS

We want to get in touch with local 

influencers in the cannabis industry.

Are you interested? 

Please send an e-mail to; 
info@softsecrets.nl

LIFESTYLE 
WEBSITE

about Cannabis

Join the#1



MICRO TUINIEREN

AIR SELFIE POCKET DRONE

INDOOR SMART GARDEN

1 3Met dit inventieve gadget kun je via je mobiele telefoon een pocket drone 

van 52 gram besturen die vanuit de lucht heuse air selfies schiet. Indoor 

en outdoor, via 2.4G Wi-Fi. Hij heeft een bereik van 20 meter en kan maar 

liefst 40 minuten in de lucht blijven. Is ultralight en volledig gestabiliseerd. 

De beelden (stilstaand en video, 5 megapixels HD) die hij doorgeeft (of 

opslaat op zijn interne 4GB micro SD-card) zijn van betoverende kwaliteit. 

En heel belangrijk: je kunt het vers geschoten beeld direct delen met je 

vrienden en op social media. De Air Selfie neemt nauwelijks ruimte in en 

past in de beschermhoes van je telefoon. Hij laadt zichzelf via USB op 

binnen 40 minuten. Ook verkrijgbaar in de kleur van je iPhone. Met recht een 

topgadget! Prijs: $ 300.

www.airselfiecamera.com

Plantui zorgt voor een nieuwe manier van tuinieren thuis. Met de Plantui Smart Gardens kun je 

het hele jaar door je eigen groen, groenvoer of kruiden kweken. De voordelige Plantui3 Smart 

Garden heeft ruimte voor 6 capsules waarin je je plantjes kunt opkweken. De speciale verlichting 

wordt automatisch geregeld, plantjes worden 1 tot 8 keer daags van water voorzien. De 18 

high-end led lampjes zorgen ervoor dat alles onder de beste omstandigheden groeit. Deze 

geoptimaliseerde verlichting zorgt voor fotosynthese en verbruikt slechts 0,1 kWh stroom per 

dag. Puur biologisch, geen aarde, geen insecten, geen bacteriën, een schoon groeiproces en 

louter zuivere voeding. verkrijgbaar in 3 kleuren. Prijs: vanaf € 149.

https://plantui.com/

Deze water absorberende keramische 

bloembakjes zijn een aardigheidje voor 

een ieder met groene vingers. Of zij 

die het worden willen. Het bloempotje 

hangt op de rug van een 6 cm grote kat, 

panda, varken of konijn. Aan het dier 

hangt een rietje met een katoenen lont, 

waardoor de plantjes water krijgen. Dit 

artikel lijkt kinderachtig, maar bestaat 

uit een complete set, met bloempotje, 

rietje met lont, zaden (wilde aardbei, 

mint, tuinkers of basilicum) duidelijke 

instructies en een voedingsbodem. Je 

kunt er uiteraard ook zaadjes naar eigen 

keus in opkweken. Prijs: € 10.. 

www.myxlshop.nl/j-s-

waterabsorberend-bloempotje-in-

dieren-vorm.html
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Creatief met Mos

HOUTERIGE HIGH-END 
PLATENSPELER

SUPER LED GROW LAMP

Gadgets

4 6

5

DIY is de Amerikaanse afkorting voor Do it yourself. Een 

benaming uit de jaren 60 voor een creatieve of constructieve 

activiteit die door jouzelf uitgevoerd wordt. Doe-het-

zelven dus. Lekker de handen uit de mouwen steken. 

Leef je bijvoorbeeld eens uit op het fenomeen Hightech 

Home Graffiti HHG). Koop wat stroken mos of gras en 

leuk die lelijke, saaie huismuur van je op! Heb je geen zin 

in onderhoud (mos of gras moet je toch geregeld met 

een plantenspuit bevochtigen of bijknippen) gebruik 

dan kunstgras. En bevestig deze met Plantfix lijm, online 

verkrijgbaar. Net als de instructies met echt mos of gras. Je 

hebt o.m. nodig: een blender, krijt, yoghurt en suiker. Zie: www.

paradijsvogelsmagazine.nl/natuurlijke-straatkunst-van-

mos/. Geen zin om het zelf te doen: letters, logo’s, schilderijen, 

alles is mogelijk - als je maar betaald! Prijzen: vanaf € 150.  

www.moswand.eu

Ziehier: de Audiowood platenspeler. Een 

draaitafel voor vinyl, gemaakt uit… boomstronk. 

Dit is het basismateriaal waaruit Joel Scilley 

uit de Amerikaanse staat Californië high-end 

platenspelers fabriceert. In de letterlijkste zin des 

woords. Hij monteert op het afgezaagde stuk boom 

(soms inclusief schors) een hoogwaardige toonarm 

en glazen draaischijf. De combinatie van de zwart 

gegroefde plaat met de concentrische groeven 

en doorsnede van een boom met jaarringen is 

thematisch natuurlijk prachtig. De platenspeler 

ziet er door zijn natuurlijke look geweldig uit. 

Bewerkt met lak glanst hij mooi, klinkt hij mooi en 

is-ie volledig uniek. Technisch is het ook nog een 

hoogvlieger. Prijzen: vanaf $ 2.000.

www.etsy.com/shop/Audiowood

Als je binnenshuis iets heel moois wil opkweken onder 

kunstlicht, dan is dit met voorsprong de allerbeste (en 

allerduurste) aanschaf: de hightech Platinum P450 

LED-groeilamp van PlatinumLed, die beschikt over de 

uiterst vernuftige 11-bandsspectrumtechnologie. Je 

haalt hiermee wel je eigen hoogtezonnetje in huis. Al je 

indoorgroen zal er enorm van opknappen. Je planten 

zijn echt dol op de lichtfrequenties die dit groei- en 

bloeigadget produceert. Ze zullen stralen als nooit 

te voor. En jij uiteraard ook. Inclusief twee fluisterstille 

ventilatoren. Prijs op Amazon: € 539. 

www.ledplantlights.com/advanced-platinum-series-

p450-review/
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Daarom zijn we dit jaar erg druk met niet minder dan 11 

nieuwe variëteiten. Zoals altijd zijn deze allemaal met een 

vrouwelijkheidspercentage van 99,9% en een kiemkracht van meer 

dan 95%. Hieronder een kleine rondleiding:

Gorilla Girl
Gorilla Girl genetica bereikt niveaus tot 25% THC. Dit is het resultaat 

van onze onophoudelijke studie van genetica uit de Verenigde 

Staten. Onze Gorilla Girl (SWS74), de nieuwe genetica van de VS-

lijn van Sweet Seeds met niveaus tot 25% THC, werd dankzij die 

Nieuws van Sweet Seeds

Nieuwe USA genetica 
die tot 25% THC 
benadert
De Sweet Seeds zadenbank stelt julle met veel genoegen een aantal fijne nieuwe soorten voor 

die alle liefhebbers van cannabis zullen bekoren. Voor het seizoen 2018 hebben we al onze 

ervaring en kennis gebruikt om onszelf verder te ontwikkelen en opnieuw uit te vinden.

inspanning ontwikkeld. De variëteit is een kruising tussen twee van de 

beroemdste genetica uit de VS, Gorilla Glue en Girl Scout Cookies. Het 

effect is zeer krachtig, natuurlijk ook vanwege de hoge THC-niveaus 

die bij optimale teeltomstandigheden tot 25% bereiken. Sommige 

exemplaren kunnen deze cijfers zelfs overschrijden. Het voor GSC 

gebruikte monster is afkomstig van een fenotype dat bekend staat als 

Thin Mint, een indica-sativa-hybride met een overwegend Sativa-

gehalte. De productie van Gorilla Girl hars is uitbundig: de kelken van 

de bloemen zijn bedekt met aromatische trichomen en genereren 

ook zeer harsachtige en compacte toppen. Deze buitengewone plant 

Door: Sweet Seeds

Crystal Candy F1 Fast Version Gorilla Girl SWS74
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is hybride indica-sativa gebalanceerd, zeer productief en krachtig, 

met lange en flexibele zijtakken. Gorilla Girl geeft ook een intense 

geur en smaak af, met cipres, bossen en aardachtige en aardse 

penseelstreken. Kortom, het is een intense, krachtige, voortreffelijke 

genetica en bovenal van buitengewone kwaliteit. Een genot voor 

iedere echte cannabisliefhebber.

Crystal Candy 
F1 Fast Version
Sweet Seeds wilde enkele van zijn bekendste en meest 

gewaardeerde genetica omzetten in nieuwe en aantrekkelijke 

eigenschappen en tegelijkertijd de originele behouden. Dit is het 

geval bij de Crystal Candy F1 Fast Version (SWS73). Deze heeft een 

ultrasnelle bloeiperiode van tussen de zes en zeven weken. Het is 

een van de smakelijkste variëteiten en won daarom ook de eerste 

prijs voor de Beste Indica bij de laatste Spannabis Champions Cup 

- Barcelona 2017. Deze hybride versie is het resultaat van de kruising 

tussen onze Crystal Candy (SWS58) en een geselecteerde soort 

Sweet Special Auto. Ze heeft ook het merkwaardige en voortreffelijke 

aroma van aardbeigom, dat ons naar snoepwinkels transporteert, 

zoals reeds het geval was met de originele Crystal Candy. Bovendien 

is deze genetica met Indica-overheersing een grote producent van 

geurige harskristallen die de bloemen en dichtsbijzijnde bladeren 

bedekken met een hoge dichtheid van lange, grote koptrichomen. 

Extracten van voortreffelijke kwaliteit en een uiterst aangenaam 

aroma kunnen worden verkregen uit de knoppen.

Autoflowering
In de catalogus van Autoflowering hebben we een van onze 

meest beroemde variëteiten uitvergroot. Vanaf nu zal onze Green 

Poison Auto (SWS30) ook beschikbaar zijn met 25% meer hoogte 

dan zijn voorganger. En dat betekent ook  een hogere productie 

van superieure toppen en harsen. Green Poison XL Auto (SWS71) 

bewijst haar naam. Deze genetica is ontwikkeld door middel 

van een selectie van hoge statuur van Green Poison Auto voor 

meerdere generaties, en nodigt je uit om te genieten van een 

zeer aangenaam en intens aroma, met zoete en fruitige tonen en 

een Skunk achtergrond

Sweet Amnesia Haze
Ook aandacht voor ons project waarbij we twee ‘elite’-klonen 

van buitengewone kwaliteit gekruist hebben van Amnesia Haze. 

We hebben een overwegend Sativa-genetica bedacht, met 

uitstekende kwaliteit en een snelle bloei, namelijk onze nieuwe 

Sweet Amnesia Haze (SWS72). Met de zeer krachtige groei, in 

de vorm van een kerstboom, produceert het lange zijtakken en 

compacte, zeer harsachtige toppen. Bovendien is het geschikt 

voor alle soorten telers, van ervaren kwekers tot beginners 

vanwege de gemakkelijke teelt. De ongelooflijke smaak van 

deze genetica is in alle uithoeken van de wereld bekend, met 

tonen van citroen en cederhout. Een echte traktatie voor het 

gehemelte! En voordat we afscheid nemen, willen we jullie 

allemaal bedanken en daarom gaan we door met 1 en 2 zaden 

extra in alle pakketten van respectievelijk 3 en 5 zaden. We 

hebben dit jaar een grote weddenschap uitgeschreven om 

diverse en exquise nieuwigheden te presenteren.  Naar jullie 

behoeften, wensen en smaken. We hopen dat je ervan geniet! 

Happy 2018 and Sweet Smokes!

Green Poison XL Auto Sweet Amnesia Haze
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TEKENFREAK
EN CANNABISFAN

Mossy Giant

Mossy Giant is de studionaam van grafisch vormgever en illustrator Pieter van 
Tongeren. Met zijn humoristische stijl in zijn eigen tekeningen en opdrachten 
zet hij cannabis voluit in het zonnetje.
Door: Peter van Sparrentak

Je favoriete figuren zijn een oude hippie en een relaxte beer, 

die beide in een oude wagen rondreizen.

Ik had eerst die hippie getekend in een oud busje. Dat busje had 

een achterbak en daar wilde ik ook iets in hebben. Dus dat werd een 

beer. Die combinatie is voor mij altijd een plezier om te tekenen. 

Mensen worden er ook blij van, als ze het zien. 

Heb je zelf al een busje of is dat een grote wens?

Die oude VW-busjes zijn geweldig, maar zo veel geld heb ik helaas 

niet. Ik wil zeker een keer een busje kopen, het maakt niet uit welk 

merk. Samen met mijn vriendin, een eigen huisje op wielen. 

Misschien kun je hem dan gebruiken als mobiele studio?

Ik heb sowieso altijd schetsboeken bij me, maar echt tekenwerk doe ik 

het liefst in mijn studio. Daar voel ik me vrij en word ik niet gestoord. Ik 

heb veel moeite om op andere plekken te werken, bijvoorbeeld op een 

kantoor. Ik heb mijn eigen plek nodig.

Je tekent vast al je hele leven?

Ja. Als klein jochie heb ik schetsboeken vol getekend. Mijn moeder is 

beeldend kunstenaar, dus ik was altijd omringd door kunst. Het werd 

in mijn familie heel erg gepusht om me creatief te uiten. 

Toch besloot je om te gaan basketballen.

Ik ben twee meter tien. Daarom noem ik mezelf ‘giant’. Mijn doel 

was om professioneel te gaan basketballen. Hierdoor ging tekenen 

een beetje op de achtergrond staan. Ik heb in het Nederlands 

team gespeeld. Op mijn achttiende ben ik naar Amerika gegaan. 
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Ik kreeg een beurs aangeboden van 

een Amerikaanse universiteit om er 

te basketballen. Daarnaast kies je dan 

een studie, die de school betaalt. Op 

een gegeven moment zat ik in een klas 

grafisch ontwerpen. En dat begon ik 

langzamerhand leuker te vinden dan 

basketballen. Ik zat alleen maar weer te 

tekenen. Toen heb ik tegen mezelf gezegd: 

ik ga mijn basketbalcarrière in Amerika 

afsluiten. Na vijf jaar ben ik afgestudeerd 

met mijn diploma grafisch ontwerpen.

Hoe ging het Amerikaanse avontuur verder?

Ik heb er stage gelopen bij een aantal 

reclamebureaus, maar dat vond ik helemaal 

niks. Het was allemaal digitaal en ik wilde 

mijn eigen ding doen. Toen ben ik voor 

mezelf begonnen. Ik heb elke klus die op 

mijn pad kwam aangenomen. In het begin 

heb ik websites vormgegeven en ook leren 

programmeren. Maar ik wilde tekenen. Door 

het steeds maar te blijven doen, heb ik 

langzaam maar zeker mijn stijl gevonden.

Had je het plan om daar te gaan wonen?

Ja, zeker wel. Ik had verwacht dat ik nooit 

meer terug zou komen. Maar ik kon mijn 

werkvergunning niet meer verlengen. Dus ik 

moest terug, ik kon niet blijven. 

In de VS heb je cannabis ontdekt.

In mijn middelbareschooltijd was ik alleen 

met sport bezig. Ik dronk bijna niet, ik 

blowde niet. En in Amerika had ik een hele 

strenge coach ten opzichte van cannabis. 

Er werd in de zomer wel gedronken. 

Een basketbalteamgenoot nam mij een 

beetje onder zijn vleugels en liet mij de 

Amerikaanse cultuur zien. Het is nog 

steeds een hele goede vriend. Toen ik was 

afgestudeerd ben ik bij hem gaan wonen. 

Hij rookte wiet en las rare boeken. Toen 

ben ik begonnen met blowen. Zoals het in 

Amerika gebeurt: met een glazen pijpje. 

Zo werd ik voor de eerste keer stoned, op 

mijn drieëntwintigste.

Sindsdien heb je veel 

cannabisopdrachten gedaan.

Toen ik in Amerika woonde, heb ik 

opdrachten gedaan via mensen die ik 

er leerde kennen. Ik heb gewerkt voor 

Hippie Hill, een old school grower uit 

Californië, die hele goede kwaliteit wiet 

verbouwt. Verder voor Stash Quatch, een 

cannabisplantage uit Oregon. En voor 

Recreator, een hennepkledingmerk, daar 
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werk ik nog steeds voor. Verder werk ik 

internationaal, zoals voor Exotic Seed, een 

zadenmerk, en City Farmers, een growshop 

in Brazilië. Ik werk nu aan de huisstijl van een  

nieuw cannabismuseum in Amsterdam, dat 

binnenkort open gaat. 

Maak je alle tekeningen op papier?

Ja. Ik teken eerst met potlood op papier en 

daarna trek ik op de lichttafel de tekening 

over met inkt en een pennetje. Ik gebruik 

daarvoor Faber-Castell-pennen en heel af 

en toe Rotring. Als de tekening af is, kan ik 

hem met de computer invoeren in mijn 

grafisch ontwerp of eventueel inkleuren. 

Je eigen tekeningen zitten boordevol 

details.

Daar hou ik van. Ik vind het belangrijk dat 

mensen even naar mijn tekening blijven 

kijken en zo dingen ontdekken.

Je maakt vrij werk, maar geen 

stripverhalen.

Het schrijven van een stripverhaal is zo 

ingewikkeld. Dat is een vak op zich. Ik heb het 

wel geprobeerd, maar ben vastgelopen. Ik zou 

dat graag samen met iemand willen maken. 

Je laat je inspireren door de jaren 

zeventig. 

Jazeker. De flowerpowertijd, hippies met 

baarden. Ik heb laatst een boek gekocht 

van de Freak Brothers en ook de tekeningen 

van Robert Crumb vind ik heel cool. Vorige 

zomer heb ik The Electric Kool-Aid Acid Test 

gelezen van Tom Wolfe. Dat gaat over Ken 

Kesey, die met de groep Merry Pranksters 

door Amerika reist, in een gigantische 

schoolbus met flowerpowersymbolen. Wat 

daarin beschreven wordt, past helemaal bij 

mijn tekeningen. 

Waar reizen de hippie en de beer naar toe?

Ze zijn altijd op reis, fysiek en spiritueel. 

Ze hebben een honingpot met een 

geestverruimend middel erin, roken pijp 

en hebben cannabis en paddo’s bij zich. 

Ze gaan uit hun bol. Soms teken ik ze als 

ze ergens in de natuur gestopt zijn, en dan 

verzamelen de andere dieren zich om hen 

heen. De balans tussen mens en natuur 

komt ook in mijn tekeningen terug. Dat 

mensen happy met de natuur samenleven 

in plaats van in een consumerende wereld.

http://mossygiant.com

https://www.instagram.com/mossygiant/

Highlife 59



Coffeeshop ‘t Bunkertje
Laan vd Mensenrechten 101

7331 VT Apeldoorn

3de prijs Haze Hydro:
Amnesia Haze

3de prijs CBD soorten:
White Widow Medical

Paradise Seeds
www.paradise-seeds.com

1ste prijs Autoflowers:
Auto Jack

Coffeeshop Regine
Gedempte oudegracht 28 2011 GR Haarlem

www.reginehaarlem.nl

1ste prijs Bio Wiet: OG Cheese
1ste prijs Indica: White Widow
3de prijs Hasj Extracties: Tbizla

Kosbor
Maastricht

1ste prijs Haze Hydro:
Nevilles Haze

3de prijs Haze Bio:
Amnesia

Club Media
Gerard Doustraat 85
1072 VN Amsterdam

http://coffeeshopclubmedia.nl

1ste prijs Haze Bio:
Amnesia

2de prijs Hasj Traditioneel:
Caramellow 

Coffeeshop Easy Going
Hoenderstraat 8

6211 EM Maastricht

3de prijs Sativa
El Diablo

Zero Zero
Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem

2de prijs Hasj Extracties:
Rif

3de prijs Indica
Super Santa Maria



Dutch Passion Seed Company
Seed Shop: 

Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht
Online Seed Shop:

www.dutch-passion.nl

1ste prijs Kush soorten:
Master Kush

1ste prijs CBD soorten:
CBD Auto Compassion Lime

3de prijs Autoflowers:
Auto Glueberry O.G.

Highlife Cup winnaar 2017:
Master Kush

Sumo Seeds
www.sumoseeds.nl

1ste prijs Sativa:
Amnesia Ganja Haze
3de prijs Bio Wiet:

Ultimate AK

Boerejongens Center
Utrechtsestraat 21

1017 VH Amsterdam

Boerejongens West
Baarsjesweg 239

1058 AA Amsterdam

1ste prijs Hasj Traditioneel:
Green Magic Block

2de prijs Haze Hydro:
Green Magic Haze

www.amsterdamgenetics.com

Kera Seeds
www.keraseeds.com

2de prijs Autoflowers:
Amnesia Auto

3de prijs Skunk soorten:
Amsterdam Cheese

Dizzy Duck
Trompstr. 210, 2518 BR Den Haag

1ste prijs Hydro Wiet:
Purple Orange

1ste prijs Skunk soorten:
Skunk Berry

1ste prijs Hasj Extracties:
Space Rock

2de prijs Bio Wiet:
Lady Cane Sour Diesel

2de prijs Haze Bio:
White Amnesia

2de prijs Kush soorten:
OG Lemon Larry
2de prijs Sativa:

Chocolope Skunkberry
2de prijs Indica:

Yumboldt
2de prijs CBD soorten:
Girl Scout Cookies CBD
3de prijs Hydro Wiet:

Critical Dynamite

Magic
Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

2de prijs Hydro Wiet:
Super Bubbles

Coffeeshop Missouri
Hoogbrugstraat 31 

6221 CN Maastricht

2de prijs Skunk soorten:
Big Buddha Cheese



Alles wat je moet weten 
over de 10e Cannabis 
Bevrijdingsdag op 17 juni
Logboek VOC

Op zondag 17 juni barst in het Amsterdamse Flevo-
park het grootste cannabis evenement los dat ooit 
in Nederland is gehouden. In deze aflevering van het 
Logboek VOC alles wat je moet weten over de tiende 
editie van Cannabis Bevrijdingsdag.

De stichting VOC pakt groots uit om dit 

jubileum te vieren: twee velden in plaats 

van een, de sterkste programmering ooit 

en een nieuw onderdeel, de Cannabis 

Olympics. De toegang is zoals altijd 

helemaal gratis en alle leeftijden en 

nationaliteiten zijn welkom.

Kom met het OV
Dringend advies: kom met het openbaar 

vervoer. Station Muiderpoort ligt op vijf 

minuten lopen van het Flevopark. Trams 3 

en 7 en bussen 22, 37, 40, 41, 245 stoppen bij 

Muiderpoort. Vanaf Amsterdam CS is het 

vijf minuten met de trein naar Muiderpoort. 

Om nog dichter te komen kun je de trams 

7 en 14 of bussen 22, 37, 40 nemen en 

uitstappen bij de halte Molukkenstraat. Stap 

je bij halte Flevopark uit, dan moet je het 

hele park doorlopen.

Parkeren
Kom je toch met de auto, dan kun je 

gratis parkeren op parkeerterreinen P3 en 

P7 op het Science Park. Volg de Carolina 

MacGillavrylaan, een zijstraat van de 

Molukkenstraat. Voor fietsen is een ruime 

gratis onbewaakte stalling bij de ingang 

aan de Valantijnkade. Maak hier gebruik van 

als je met de fiets komt en zet je fiets niet 

neer op het festivalterrein rond de vijver in 

het Flevopark. 

Cannabis Olympics

Het VOC steunen was nog nooit zo leuk: 

voor vijf euro kun je bij de VOC tent 

een knipkaart kopen voor de Cannabis 

Olympics; de opbrengst gaat naar het VOC. 
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Er zijn vijf onderdelen: Stonede Stormbaan, 

Bungee Run, Mega Darts, Sjoelbakken en 

tafelvoetbal. Bij elk onderdeel krijg je een 

knipje in je kaart; de eerste 500 deelnemers 

die een knipkaart met vijf knipjes laten 

zien bij de VOC tent ontvangen een 

unieke Cannabis Liberation Day medaille, 

met rood-geel-groen halslint. Alle 

deelnemers aan de Cannabis Olympics 

kunnen meedoen aan de trekking voor de 

hoofdprijs: een geheel verzorgde cannabis 

droomreis naar Barcelona voor twee 

personen. De trekking is rond half negen 

op het hoofdpodium.

Vape Lounges
We hebben dit jaar twee Vape Lounges, 

voor wie meer wil weten over verdampen 

of verschillende verdampers wil proberen 

of vergelijken. Links van het hoofdpodium 

vindt je een grote overdekte Vape Lounge, 

verzorgd door onze hoofdsponsor 

Amsterdam Genetics / Boerejongens. In 

de Partner Area richt Vaposhop een open 

air Vape Lounge in met verschillende 

verdampers, inclusief die van Evert de 

Verdamper, die al vanaf de eerste editie in 

2009 op Cannabis Bevrijdingsdag staat met 

zijn verdampers.

Programmaboekje
Gratis verkrijgbaar bij de VOC tent: 

het programmaboekje voor Cannabis 

Bevrijdingsdag 2018, in het Nederlands 

of in het Engels. Met plattegrond, de 

tijdschema’s van het hoofdpodium en 

de Cannabis University en uitgebreide 

informatie over alle sprekers en artiesten 

van deze jubileumeditie. Check ook de 

Cannabis Bevrijdingsdag website: 

www.cannabisliberationday.org

Cannabis Bevrijdingsdag 2018

Zondag 17 juni, 14 – 22 uur

Flevopark Amsterdam

Gratis Toegang

www.cannabisliberationday.org

Over het VOC
Het Verbond voor Opheffing van 

het Cannabisverbod (VOC) is een 

onafhankelijke, niet-commerciële 

stichting, die sinds 2009 strijdt voor 

fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het 

recht op thuisteelt. 

Meer informatie:   
www.voc-nederland.org 

Twitter: @vocnederland

Huisregels:

Alles draait om vrijheid op Cannabis 

Bevrijdingsdag, maar helemaal zonder 

regels gaat het niet. Houd je dus aan 

de volgende zes huisregels:

en de paden

PROGRAMMA 
CANNABIS 
UNIVERSITY
14.00-14.10:
The Cannabis Poet 

14.15-14.35:
Masterclass Hidde Siers - Plantarium

14.40-15.00:
Live interview Peter Muyshondt 

15.05-15.35:
Workshop Wernard Bruining: 4 

 methoden om THC te eten, drinken 

of te druppelen

15.40-16.10:
Panel debat 1: Slachtoffers van de 

Hollandse Hennepoorlog. Met o.a. 

Hans Kamperman, Ilonka Kamans en 

Doede de Jong

16.15-16.35:
Live interview Henk de Vries

16.40-17.10:
Panel debat 2: Cannabis reguleren: 

maar hoe? Met Bart Vollenberg, John 

Meijers, Peter Hendriks, August de Loor

17.15-17.35:
Masterclass Doug Fine

17.40-18.00:
Stand up comedy: Manu Moreau

18.00-18.20:
Live interview Ed Rosenthal

18.25-18.55:
Panel debat 3: Medicinale cannabis: de 

stand van zaken. Met o.a. Rinus Bein-

tema, Els Vermeersch en Hidde Siers

19.00-19.55:
Panel debat 4: Front soldiers: Fighting 

for drug peace across the globe. Met 

The Dagga Couple, Dana Larsen, Kenzi 

Riboulet Zemouli en Michael Krawitz

20.00-20.20:
Masterclass Dennis de Rosa Spiering - 

Cannabis Career

20.25-20.45:
Live Interview Captain Hooter

20.50-22.00:
Compilatie Cannabis News Network

PROGRAMMA 
HOOFDPODIUM

14.00-14.05: 

Opening: Derrick Bergman en DC 

Lama

14.05-14.30: 

FANFARE VAN DE EERSTE 

LIEFDESNACHT

14.30-14.35: 

Spreker 1: Doede de Jong

14.35-15.05: 

LOTTE WALDA

15.05-15.45: 

Dj set 1: Barry Paf 

15.45-15.50: 

Spreker 2: The Dagga Couple (Zuid-

Afrika)

15.50-16.30: 

NUSODIA

16.30-17.10: 

Dj set 2: United Sounds

17.10-17.15: 
Spreker 3: Dana Larsen (Canada)

17.15-18.05: 

AGS SHOWCASE: SEPA & HEF + 

coffeeshop award

18.05-18.45: 

Dj set 3: DJ Skunkstar (Oostenrijk)

18.45-18.50: 

Spreker 4: Henk de Vries

18.50-19.50: 

LE PEUPLE DE L’HERBE (Frankrijk)

19.50-19.55: 

Spreker 5: Ed Rosenthal (VS)

19.55-20.35: 

Dj set 4: DJ Skunkstar (Oostenrijk)

20.35-20.45: 

Spreker 6: Doug Fine (VS)

20.45-22.00: 

DUBIOZA KOLEKTIV (Bosnië)
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MOKUM RECORDS

MARI-MARIJUANA, 
MARI-MARIJUANA 
Snoeiharde gabber en hardcore 

Mokum Records pompt al 25 jaar snoeiharde gabber en hardcore de wereld 
in, en Michel Klaassen was daar zo ongeveer vanaf het begin bij. Gabber 
staat bekend om het gebruik van pillen en poeders, maar blowen gaat 
volgens hem ook heel goed samen.
Door: Arjan van Sorge

Gabber leunt veelal op beukende, 

opgefokte en vierkante beats en was vooral 

in het Nederland van de jaren negentig een 

breed aangehangen subcultuur. Gabbers 

waren herkenbaar aan de kaalgeschoren 

koppen, ook bij de meiden, aan de 

trainingspakken en de hakkende moves 

op de dansvloer. Bijna van de ene op de 

andere dag hield de immens populaire 

jeugdbeweging op te bestaan. Bijna, 

want er waren natuurlijk mensen die strak 

doorgingen – zoals Mokum Records en 

Michel Klaassen (48). 

Hippie 
Michel runt het label al vele jaren samen 

met Fred Berkhout, en is daarnaast actief 

als producer en DJ Tellurian, Leviathan 

en nog zo wat aliassen. De grote hit van 

Mokum Records was I Wanna Be A Hippy, 

dat eigenlijk een protestsong van David 

Peel is, een ouwe hippie uit eind jaren zestig. 

“Hij speelde dat liedje bij demonstraties, 

en live een keer in een Cheech & Chong 

film. Daar is het van gesampled door de 

Engelse producer en beeldend kunstenaar 

Technohead. Zijn vrouw had kanker, ze 

gebruikte veel marihuana als medicijn.”

Mari-Marijuana
“Zo zijn ze op het idee gekomen om die 

sample voor een liedje te gebruiken. Bij hun 

snoeiharde versie was het al snel duidelijk dat 

het een dansvloerhit zou worden. Iedereen 

zong het mee: Mari-Marijuana... Flamman 

& Abraxas hebben toen een radioremix 

gemaakt, en als cd single uitgebracht 
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met een videoclip erbij. Dat is dus de best 

verkochte hardcoreplaat aller tijden.” En zo 

zijn we aangekomen bij gabbers en blowen, 

volgens ervaringsdeskundige Michel een 

mooie combinatie. 

Vooroordeel 
“Ik ken veel gabbers die blowen, en doe het 

zelf ook. Ik doe geen pillen, nooit gedaan. 

Het is een vooroordeel natuurlijk, niet 

iedere gabber zit aan de pillen. Het heeft 

dat stigma gekregen, voor een gedeelte is 

het ook waar, maar niet per se. Uit iedere 

bevolkingslaag heb je wel mensen die van 

hardcore houden, er zitten zelfs dokters en 

advocaten tussen, maar het zijn meestal 

jonge mensen. We zijn nu 25 jaar verder, dus 

nu heb je eigenlijk een nieuwe doelgroep.”

Happy versie 
“Begin 2000 werd de opneembare 

cd geïntroduceerd en internet kwam 

er achteraan rollen, dat heeft veel 

platenmaatschappijen de kop gekost. ID&T 

bijvoorbeeld ging zich richten op house, 

techno en Sensation, een enkeling is stug 

doorgegaan en die zijn nu de grootsten. 

Gabber werd op een gegeven moment ook 

zo commercieel. Hardcore is net zoals metal 

ontstaan als duistere muziek, maar toen 

kreeg je zoiets als happy hardcore, eigenlijk 

een heel ander genre. Supergezellig, met 

vocalen erin, de happy versie.”

Niet cool
“Onder ieder kinderliedje dat je maar kon 

verzinnen werd een gabberbeat gezet, 

door producers die geen hardcore gewend 

waren maar het er in opdracht even 

tussendoor deden. Daar werd je op straat 

voor aangekeken, want je kan vrij snel zien 

of iemand gabber is. Het was niet echt 

cool meer, toen is het wat ingeklapt. Al die 

kids die in die tijd heel jong waren en naar 

die happy hardcore luisterden, dat is het 

publiek dat we nu ook hebben. Ze gaan 

tegenwoordig naar festivals als Dominator.” 

Grap 
Mokum Records is ontstaan tijdens 

een afterparty bij Multigroove, als een 

gezamenlijk idee van Fred Berkhout, Dano 

en The Prophet. “In die tijd was er wat 

rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam, 

heel kinderachtig eigenlijk want het ging 

erom wie de beste en leukste parties gaf. Je 

kreeg Rotterdam Records, met een nummer 

als ‘Amsterdam, Waar Lech Dat Dan’, dat 

was een grap maar die jongens bij elkaar 

besloten daarom Mokum Records te gaan 

doen. Fred werkte bij Boudisque, ik ben niet 

zo lang daarna een keer binnengelopen met 

een democassette, zo ben ik erin gerold. We 

doen het nu samen.” 

Kan niet mooier
“Ik ben begonnen met hiphop. Daarna 

hiphouse, acidhouse met hiphop en techno. 

Het werd steeds harder. Dat was ook het 

advies van Fred aan mij, helemaal in het 

begin: maak het zo hard mogelijk, doe maar, 

ga los, experimenteer! Zo ben ik uiteindelijk 

de hardcore ingerold. Daarnaast doe ik van 

alles met multimedia, zoals videomontage, 

webdesign, flyerdesign, platenhoezen, posters, 

reclamecampagnes en marketing. Het DJ-en 

gaat van Parijs naar Moskou naar Las Vegas, ik 

doe het nog steeds met plezier. En nog steeds 

waardering krijgen voor muziek die ik 25 jaar 

geleden gemaakt heb - mooier kan het niet.” 

In de zone
Michel blowt voornamelijk tijdens de 

productie, om een beetje in de zone te 
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komen. “Elektronische muziek maken 

is veel herhaling, iedere milliseconde 

wordt bewerkt, dus je hebt daar een 

enorme focus voor nodig. Ik gebruik 

het om mijn focus te vinden, maar ook 

om te relaxen. Na een groot optreden 

heb je altijd veel adrenaline, dan wordt 

het lastig om te slapen. Om muziek te 

mixen, het op dezelfde BPM te houden, 

om te corrigeren: terwijl je op het 

podium staat te draaien moet je 100% 

focus je aandacht erbij hebben. Dus een 

uurtje voor het optreden zou kunnen, 

of daarna, maar tijdens een optreden 

smook ik niet.”

Dab proberen
“Het liefst neem ik een polmpje, maar ik 

rook van alles, het maakt me niet zoveel 

uit of het wiet of hasj is. Het gebeurt wel 

eens dat het effect wat heftiger is dan 

verwacht, dat is in sommige gevallen dan 

wel wat minder. Meestal rook ik met tabak, 

soms puur. Puur is wel zwaar. Ik zeg niet 

zo snel nee tegen een joint, het is altijd 

gezellig. Wel echt Nederlands he, met 

tabak... Ik heb laatst dab geprobeerd, dat 

gaf echt een impact. Het was alsof ik voor 

de eerste keer een joint opstak. Het is heel 

sterk, maar goed te doen.”

Coffeeshops 
Behalve in clubs en op festivals draait 

Michel ook in coffeeshops. “Die combinatie 

gaat heel goed. Ik draai en ik doe de 

programmering in Kashmir Lounge, en 

die DJ’s daar zijn ook echt blowers. In een 

shop speel ik dan heel andere muziek, 

zoals funk, soul, disco, lounge en jazz, dat 

is tof om te doen. Draaien doe ik ook bij 

Barneys, en op zoiets als Dab-A-Doo van 

Pollinator / Mila Jansen. Dat is een soort dab 

kampioenschap dat om de zoveel tijd in 

een andere stad plaatsvindt.”

 

Stevige muziek
“Op een joint kun je lekker op muziek 

spacen vind ik; om mee te chillen gebeurt 

natuurlijk ook vaak. Het doel is dat mensen 

genieten van de muziek, en als je dat bereikt 

is het kicken. Misschien is het omdat ikzelf 

blow, maar het valt in de smaak. Ik draai dan 

trouwens geen gabber nee. In het begin 

werd gabber wel in sommige coffeeshops 

gedraaid, dan werden er hardcore cd’s 

opgezet of DJ-mixen. Tegenwoordig wordt 

er ook veel house, techno en best wel 

stevige muziek in coffeeshops gedraaid, dat 

is veel meer geaccepteerd. Vroeger was het 

al teveel als het een housebeat had. Maar 

ik kan het makkelijk hebben, de nieuwe 

generatie schijnbaar ook.”

Feest
25 Jaar Mokum Records wordt uitgebreid 

gevierd met bekende namen van het label 

en nieuw talent uit binnen- en buitenland. 

Voor elk wat wils dus. En dat moet ook 

wel, want er is een grote groep die voor 

de nieuwe stijl hardcore gaat. “Die is weer 

anders, nog strakker, want er zijn nieuwe 

opnametechnieken met de computer 

mogelijk. Je hebt een superstudio in 

je computer, terwijl je vroeger veel 

randapparatuur gebruikte. Wij vinden 

dat we gewoon door moeten gaan met 

Mokum Records, met nieuw net zo goed 

als met oud. Mokum Records is immers 

ook het label van de best verkochte 

hardcore single aller tijden, dat veeg je 

niet zomaar onder het tapijt. We willen 

toch die erfenis voortzetten.”

www.mokumrecords.nl

Prijsvraag

Stuur jou Gabber verhaaltje waarom 

je graag erbij zou willen zijn op 20 juli, 

wanneer Mokum Records het 25-jarig 

bestaan viert in club Panama in 

Amsterdam, met een foto van vroeger 

en win 2 kaartjes. Stuur je bijdrage 

naar info@mokumrecords.nl.

De winnaar word bekend gemaakt 

op de facebook-pagina van Mokum 

Records: 

https://www.facebook.com/
MokumRecords
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Zwijndrechts model nu ook in Harderwijk

Coffeeshop Xpresso 
bestaat 15 jaar
Coffeeshop Xpresso is een bijzondere coffeeshop, want de zaak wordt gerund door Stichting 

Het Dilemma in opdracht van de gemeente Zwijndrecht. In 2017 vierde Xpresso het 15-jarig 

bestaan. Dat jubileum van deze bijzondere coffeeshop werd uitbundig gevierd.

Door: Rob Tuinstra

Tijdens een feestweek in september kwamen er 3300 bezoekers. 

Een groot succes. Een andere mijlpaal in het jubileumjaar was de 

zondagsopening. Want sinds vorig jaar is Xpresso ook op zondag 

geopend. Met succes, want net als op de andere dagen is het altijd 

gezellig druk in de shop. Die zondagsopening van Xpresso was ook 

de grootste wens van de klanten, lezen we in het jaarverslag van 

stichting het Dilemma: ‘Iedere zondag stroomt de coffeeshop vol. 

Culturele verschillen zijn niet belangrijk.” 

Medicinale toepassingen
Net als andere coffeeshops krijgt ook Xpresso veel aanloop van 

patiënten die cannabis voor medicinale doeleinden gebruiken: ‘Zo’n 

dertig patiënten hebben aan Xpresso een verwijzing van hun arts 

overlegd. Zij krijgen op basis daarvan korting op de cannabis. Hierdoor 

kunnen ook patiënten met een minder goed gevulde portemonnee 

profiteren van de voordelen die ze van cannabis ervaren.’ Xpresso gaat 

zelfs een stap verder en maakt een speciale afspraak met patiënten 

in de ochtend, wanneer de coffeeshop nog niet open is, en geeft dan 

een speciale voorlichting. De klant is koning!

CBD-olie
Vanwege een toenemende vraag is bij Xpresso ook CBD-olie in het 

assortiment opgenomen. Tineke Ruijter, de specialist van Xpresso 

in medische cannabistoepassingen, zegt in het jaarverslag 2017 dat 

medewerkers een CBD-seminar en workshop hebben gevolgd: 

“Iedere medewerker in de shop moet een goed antwoord kunnen 

geven op een vraag over de toepassing van CBD. CBD-olie is 

regelmatig in het nieuws. Na zo’n uitzending stromen de vragen hier 

binnen. Wij willen dan de juiste informatie en goed advies geven. 

Dat gaat verder dan alleen het verschil tussen CBD en THC weten”

Gecontroleerde cannabisteelt
Zoals bekend wordt er een proef met gecontroleerde cannabisteelt 

voorbereid. Dit experiment moet de komende jaren plaatsvinden. 

Zwijndrecht heeft zich aangemeld als een van de gemeenten waar 

dit experiment kan plaatsvinden. Uit het jaarverslag: ‘Stichting Het 

Dillema en Stichting Wiz Art uit Stadskanaal hebben hun krachten 

gebundeld. Beide stichtingen hebben dezelfde insteek. Ze hebben 

de intentie om samen en in nauwe samenspraak met een aantal 

gerenommeerde en gekwalificeerde partijen een wetenschappelijk 

praktijkonderzoek uit te voeren naar gecontroleerde cannabis voor 

recreatieve consumptie. Dit om te voorkomen dat gecontroleerd 

geteelde cannabis straks niet aansluit bij de behoefte van de 

consument waardoor de consument de coffeeshop links laat liggen 

en de straathandel (en overlast) floreert. Het praktijkonderzoek 

willen Dilemma en Wiz-Art uitvoeren onder de vlag van Stichting 

Gecontroleerde Cannabisteelt. 

Harderwijk
Het Zwijndrechtse model waarbij een stichting een coffeeshop 

runt is overigens overgenomen door de gemeente Harderwijk. De 

burgemeester van Harderwijk en de raad van bestuur van de nieuwe 

stichting brachten in 2017 een werkbezoek aan Xpresso. Ze kregen 

ze inzicht in de werkwijze en in hoe de werkwijze afwijkt van die 

van commerciële coffeeshops. De transparante werkwijze van het 

Dilemma sprak ze erg aan. Drie maanden geleden werd 

de niet-commerciële coffeeshop Columbus Cannabis Store in 

Harderwijk geopend. Twee medewerkers van Xpresso hebben de 

nieuwe coffeeshop twee dagen lang op weg geholpen. Het zal zeker 

niet de laatste keer zijn geweest dat Xpresso en Columbus contact 

met elkaar hebben gehad.

www.xpresso.nl

www.stichtingdilemma.nl
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Le Peuple de l’Herbe

Met z’n allen 
vooruit
Le Peuple de l’Herbe maakt een explosieve mix van jungle, 

hiphop, ragga, funk, house, dub, breakbeat en drum ’n bass, 

en heeft duidelijk iets met Nederland. Als het niet met muziek 

is, dan is het vast wel met wiet. Alleen de naam al! Goed voor 

een flinke boete in het thuisland, en genoeg informatie voor 

liefhebbers in het buitenland. En dan de muziek nog… Een 

hernieuwde kennismaking met DJ Pee en N’Zeng.

Le Peuple de L’Herbe gaat 

optreden op het Cannabis 

Bevrijdingsfestival op 17 juni in 

het Flevopark in Amsterdam. Een 

mooi moment om een interview 

dat eerder in Highlife verscheen 

opnieuw te plaatsen.

Tekst: Arjan van Sorge / Foto’s: Gilles Garrigos

De DJ en de trompetspeler zijn even in 

Nederland om hun nieuwste plaat ‘Cube’ toe 

te lichten. Ook al is het in het onbegrijpelijke 

Nederlands geschreven, Pee weet gelijk waar 

de voorkant van het zojuist ontvangen laatste 

nummer van Highlife over gaat, en wat de 

consequenties zijn. Hij diept zijn agenda op, 

en jawel, met tekeningen aangegeven is 

precies duidelijk wat voor invloed de maan 

op het kweken van wiet heeft. “Je knipt, je 

plaatst, bemest en je oogst of in het laatste 

kwartier, halve kwartier of eerste kwartier, en 

dan maak je schoon met nieuwe maan. Zo 

doe ik het. Dat is ouwe mensen gedoe. Voor 

alles wat je verbouwt: volg de maan. Voor 

alles dat in de grond groeit, volg dat. Dat is 

wat ik doe, en het werkt. Het is ook logisch! 

Alle planten zijn immers gemaakt van water, 

en de maan heeft daar effect op. Er is een 

effect op het water, in alles. Dat geldt ook 

voor ons. Jammer dat het in het Nederlands 

is geschreven, we zouden er zeker wat van 

kunnen opsteken.” 

Angst voor wietblad
Het logo van Le Peuple de l’Herbe is een 

Deense dog met een wietblad. De politie 

zegt daarover: als we willen dan kunnen we 

jullie daar voor pakken. “Dat hebben ze nog 

niet gedaan. We hebben het gecheckt met 

een jurist, en als ze het willen dan kunnen ze 

het doen. En dan moeten we flink veel geld 

betalen. Dus we proberen er voorzichtig mee 

te zijn en er niet al te veel mee te doen. We 

gebruiken het op t-shirts en platen, maar 

we laten het niet teveel naar voren komen, 

zodat er niet gezegd kan worden dat het te 

voor de hand liggend is. Je kunt jezelf nog 

steeds uiten in Frankrijk, als het tenminste 

niet het grootste onderdeel van een plaat 

is. Angst, dat is wat ze de mensen proberen 

aan te praten. Laatst kwam ik met de trein 

terug uit België, met onze manager. We 

hadden platen bij ons, zo’n vijftien stuks, 

met het wietblad er op. Allemaal vinyl, dat 

verkopen we niet zo vaak, dus dat maakt ons 

niet zo uit. We werden aangehouden door 

de douane, die zaten te wachten. Wat is het? 

En ze gingen allemaal van wooow, leuk blad! 

Kijk kijk! Weet je dat zoiets heel veel geld kan 

gaan kosten? En dat dat geldt voor elke, maar 

dan ook elke plaat waar dat blad op staat? Het 

was voor promo, maar dat maakt niet uit, die 
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boete kun je krijgen. Maar vandaag even niet. 

Zoiets blijft wel even hangen… En dat geldt 

voor alle mensen die blowen in Frankrijk, we 

gaan allemaal door die shit heen.” 

Geen verandering
Toen Le Peuple de l’Herbe in 1998 met de 

band begon, dachten de leden dat de 

situatie zou gaan veranderen. Want het was 

al veranderd in België, Engeland, Zwitserland 

– ze dachten dat de wetgeving in Frankrijk 

anders zou worden, want ze hadden een 

linkse regering en ze zagen alle andere 

veranderingen in de rest van Europa. “De 

samenleving zou er klaar voor zijn. Maar 

dat was niet zo. Als je bijvoorbeeld naar 

Zwitserland kijkt, dat gaat weer terug naar 

af. Er kon legaal op de velden gekweekt 

worden – ook al was dat alleen voor 

Zwitserland. Nu zeggen ze dat je niet meer 

kan verbouwen. Tsjak, stop, zo maar ineens. 

Het verandert. Onlangs waren we in België 

en werd ons verteld dat het er daar hetzelfde 

aan toegaat. Als je gepakt wordt krijg je een 

boete. Maar je krijgt die boete toch nooit, 

want ze hebben wel iets anders aan hun 

hoofd. Eng toch, je zou die boete kunnen 

krijgen. Het doel is om legalisatie tegen te 

gaan. Ze willen het echt een halt toe roepen. 

We hebben begrepen dat ze in Nederland 

ook de wet proberen te veranderen.” 

Recycling 
De nieuwe plaat heet ‘Cube’ en de hoes 

van de cd laat een kubus zien, opgebouwd 

uit muziekinstrumenten, vooral elektronica. 

“Recycling. Ik denk dat dat belangrijk is voor 

de maatschappij. Als je spullen in elkaar 

perst, kun je het weer gebruiken. Zoals 

met instrumenten: draaitafels, trompetten, 

gedeeltes van een drumstel, alles bij elkaar, 

om gerecycled te worden – 100 procent. En 

wij hopen op een goede dag ook gerecycled 

te worden; iemand zal onze muziek gebruiken 

om weer iets van te maken. Op ons vinyl 

vermelden we altijd wat het gereedschap voor 

de DJ is, wat we scratchen; zodat anderen 

dat kunnen gebruiken om hun muziek mee 

te maken. Het idee erachter is om deel van 

een keten te zijn. Om te helpen en aan te 

moedigen om nieuwe muziek te maken, uit 

alles wat je maar wil, ook uit ons.” 

Precies ons plan
Le Peuple de l’Herbe werkt in een nieuwe 

studio, in voormalige militaire gebouwen 

waarvan een gedeelte een kerk uit de 

elfde eeuw is. Nu heeft het een culturele 

bestemming. “En wij zitten daar in de kelder. 

Tweehonderdveertig vierkante meter. We 

hebben dus een studio kunnen bouwen 

precies zoals we dat willen, perfect om mee te 

werken. Daar hebben we Cube opgenomen. 

We sloten een overeenkomst met de 

gemeente toen we daar naar toe zouden 

gaan: OK, jullie mogen die plek hebben, voor 

drie jaar, en je hoeft niet te betalen. Jullie doen 

wat er daar gedaan moet worden, maar wat 

we aan jullie vragen is om bands die het niet 

kunnen betalen, te helpen met hun muziek te 

produceren. Die resultaten willen we zien. Dat 

moet dan voor tachtig dagen per jaar, nieuwe 

bands helpen. Maar dat was precies ons plan! 

Het is alleen wel wat formeler…”

Vooruit 
“Van zoiets hebben we zelf altijd gedroomd, 

toen wij begonnen. Wij hadden niemand 

om ons te helpen. Maar nu kunnen wij dus 

anderen helpen, en dat is vrij normaal voor 

ons. We zijn daar heel gelukkig mee, we 

kunnen beginnende bands helpen. Want 

het is moeilijk als beginnende band. Het is 

onderdeel van een mentaliteit, om dingen 

samen te delen. We gaan niet alleen maar 

voor onszelf. We maken geen commerciële 

muziek, we maken geen muziek om rijk en 

beroemd te worden en ons geen reet van 

de rest van de wereld aan te trekken. Wat wij 

willen doen is dat, als we vooruit kunnen gaan, 

iedereen met ons samen te brengen en met 

z’n allen vooruit te gaan. Dat is interessant.”

www.lepeupledelherbe.net 
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FERROTOPIA: 
“Ik maak dingen” 

Kom je dit jaar nog naar Amsterdam? Dan is het misschien leuk om een bezoekje aan de 
NDSM werf te brengen. Deze werf die ooit gekraakt was is uitgegroeid tot een internationale 
culturele hotspot. Tot 2 december is nu bijvoorbeeld Ferrotopia van de Rotterdamse 
kunstenaar Joep van Lieshout te zien.

Ferrotopia is een kunstinstallatie in de 

openbare ruimte, ‘gesamtskunstwerk’ en 

pop-up museum inéén. De kunstinstallatie is 

een ode aan ijzer (ferro is ijzer) en bestaat uit 

een verzameling karaktervolle gebouwen op 

de NDSM werf.

Onderdelen hiervan waren de afgelopen 

drie jaar te zien op de Ruhrtriënnale in 

Bochum (Duitsland) en bij het Centre 

Pompidou in Parijs (Frankrijk). Alhoewel 

het beeldbepalende werk Dominikator 

daar verboden werd. Te omstreden. Zo 

hoort kunst te zijn.

Sloopkogel
Op de NDSM-werf wordt een nieuw 

werk gepresenteerd; het Valhamerhuis, 

een plek voor destructie en recycling. 

Met een enorme sloopkogel worden 

hier metalen projecten vernietigd 

en deels weer opgebouwd. De 

Rotterdamse kunstenaar Joep van 

Lieshout antwoordt in de Amsterdamse 

krant Het Parool op de vraag ‘Hoe 

wordt dat slopen en bouwen eigen 

kunst? Van Lieshout: “Dat is een vraag 

die ik me eigenlijk nooit stel: is het 

kunst? Ik maak dingen. Sommige 

mensen vinden dat kunst, andere niet. 

Sommige mensen vinden het goeie 

kunst, anderen slechte kunst…. Dat zal 

hier niet anders zijn.” 

Ferrotopia | Atelier Van Lieshout

NDSM-werf, Amsterdam Noord

27 april-2 december 2018

Gratis toegang

(makkelijkst bereikbaar met een pont 

vanachter Centraal Station Amsterdam)

Meer info: www.ateliervanlieshout.com

Dominikator

Valhamerhuis
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De NDSM werf in Amsterdam Noord is een Walhalla voor street art. Op elke vrije plek, op muren 
of containers, vind je hier oude en nieuwe graffiti. Dus mocht je na het bezoeken van Ferrotopia 
(zie hiernaast) nog tijd overhebben, ga het terrein eens goed verkennen. Er is veel horeca, zelfs 
een hotel en een stadsstrand zijn aanwezig!

NDSM is een 
street art paradijs
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GAMES

In de remake van God of War wacht een wrede en onbekende wereld op je. In dit klassieke 

verhaal kruip je in de huid van Kratos, de God van de Oorlog. Maar hij is veranderd. Dit is niet 

de Kratos die je kende.

WAR OF GOD:  
Beheers je woede

Als Kratos ga je met hem mee op een lange en gevaarlijke om een 

betere man te worden voor zijn zoon. Dus: beheers je woede en 

kijk uit voor het monster van binnen. Want in een samenleving met 

veel monsters, draken en goden is verantwoordelijkheid niet altijd 

even makkelijk. Immers, je leven is gevuld  met bloed en chaos. 

Leer daarvan en voorkom fouten uit het verleden. Want in deze 

nieuwe God of War zijn de belangrijkste elementen van de serie op 

spectaculaire wijze opnieuw vormgegeven; keiharde gevechtsactie, 

adembenemende graphics en een meeslepende verhaallijn. 

Magische bijl
Kratos is de mentor en beschermer van een zoon die zijn respect 

probeert te verdienen. Wanneer hij de duistere zijde van zijn 

nageslacht onderzoekt, krijgt hij onverwacht de kans om zijn 

ongetemde woede te beteugelen en de tekortkomingen en 

verschrikkingen uit zijn verleden te compenseren. De game speelt 

zich af in een ongerepte natuur van Noordse wouden en bergen. Je 

belandt in een nieuwe en gevaarlijke omgeving met een uitgebreid 

scala aan wezens, monsters en goden. Maar de krachtige magische 

bijl van Kratos is een wreed wapen, dat je trouwens ook kunt 

gebruiken om de omgeving te verkennen. Wees altijd op je hoede. 

De ontwikkelaar heeft inmiddels bekend gemaakt dat er in totaal 

vijf vervolgen moeten komen. Op de vraag of dat net als deze 

nieuwe versie weer vijf jaar gaat duren, antwoordde hij ontkennend. 

We gaan het zien… 

Door: redactie Highlife
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Door: André Beckers

Op eigen verzoek 
voor de teelt van 
5 hennepplanten 
voor de rechter
Op 26 augustus 2017 trof de politie vijf hennepplanten in de achtertuin van een woning aan. De 

politie nam de planten ter vernietiging in beslag. De officier van justitie besloot de teler niet te 

vervolgen. Het strafbare feit was in zijn ogen daarvoor te gering.

Die beslissing leidde tot een 

opmerkelijke procedure. De teler van de 

5 hennepplanten ging in beklag bij het 

gerechtshof. Hij vroeg het hof de officier 

van justitie te bevelen hem voor de 

strafrechter te dagen. Zulke verzoeken krijgt 

het hof zelden. Waarom zou iemand zich 

erover willen beklagen dat zijn strafzaak 

niet voor de rechter wordt gebracht? Ik 

zocht naar een antwoord op deze vraag. 

Ernstige zenuwpijnen
Uit de beschikking van het Haagse 

hof blijkt dat de hennepkweker vindt 

dat hij het recht heeft om ongestoord 

hennep te telen. Hij heeft te kampen met 

ernstige zenuwpijnen. Zijn arts heeft hem 

medicinale cannabis voorgeschreven. 

De medicinale cannabis die hij in de 

apotheek kan kopen voldoet niet en 

is bovendien te duur voor hem. De 

olie die hij maakt van de door hem 

zelf gekweekte hennepplanten is wel 

werkzaam. Hij krijgt een bijstandsuitkering 

en ziet geen andere (financiële) 

mogelijkheid dan zijn eigen wiet te telen. 

Doordat de officier van justitie heeft 

besloten hem niet te vervolgen is de 

onafhankelijke strafrechter niet in staat 

het verweer van de teler te beoordelen. 

Hij is ervan overtuigd dat een rechter 

hem niet veroordeelt. Hij verwacht dat 

zijn beroep op een rechtvaardigingsgrond 

tot straffeloosheid zal leiden. Hij 

voelt zich bovendien benadeeld. Zijn 

hennepplanten zijn weggehaald en 

vernietigd. Het is voor hem zeer stressvol 

om te leven met de aanhoudende 

dreiging van een politie-inval in zijn 

woning. Hij wil voorkomen dat de politie 

in de toekomst opnieuw zijn hennep en 

dus zijn medicijn van hem afpakt. Via de 

strafrechter hoopt hij te bereiken dat hij 

cannabis mag blijven kweken.

Mooie wens
Het gerechtshof onderkende dat door de 

beslissing om niet tot vervolging over te 

gaan de teler de mogelijkheid wordt 

ontnomen om zijn standpunt aan de 

rechter voor te leggen. Een sepot wordt op 

het strafblad vermeld. De teler moet om 

die reden volgens het hof de mogelijkheid 

krijgen om zijn onschuld c.q. straffeloosheid 

aan te tonen. Het hof overweegt dat de 

teler streeft naar een (citaat) “min of meer 

permanente en formele legitimatie voor 

het kweken van een geringe hoeveelheid 

cannabis”. Een mooie wens en een helder 

streven, maar is dit via de strafrechter te 

realiseren? Het hof zelf acht dat op logische 

gronden onwaarschijnlijk. Het is de officier 

van justitie die in Nederland beslist of hij 

een strafbaar feit vervolgt. Ook na een 

vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging 

mag de officier van justitie bij de 

ontdekking van een nieuw strafbaar feit 

opnieuw vervolgen. Met andere woorden: 

De strafrechter kan de teler nooit geheel 

tegemoet komen.

Burgemeester
Wie dat wel kan is de burgemeester. 

De burgemeester kan namelijk goede 

afspraken maken met de officier 

van justitie en de chef van de politie. 

Gezamenlijk kunnen zij op gemeentelijk 

niveau afspreken dat niet langer 

bestuursrechtelijk en strafrechtelijk 

wordt opgetreden tegen kleinschalige 

hennepteelt voor medicinale redenen. 

Uiteraard moet de teler dan wel aan een 

aantal voor de hand liggende spelregels 

voldoen en medewerking verlenen aan 

periodieke controles. Als tijdens een 

controle blijkt dat de teler de spelregels 

naleeft, worden geen planten in beslag 

genomen. Legaal is de teelt door dit soort 

afspraken niet. Maar als teler weet je zo wel 

waar je aan toe bent. De burgemeester 

van Tilburg heeft dankzij de inspanningen 

van de Stichting PGMCG bewezen dat 

dergelijke afspraken kunnen worden 

gemaakt. Het Tilburgs beleid ten aanzien 

van de kleinschalige hennepteelt voor 

medicinale doeleinden verdient navolging 

in meerdere gemeenten. Onnodige 

procedures bij de strafrechter kunnen op 

deze wijze worden voorkomen.

www.beckersbergmans.nl

Zijn arts heeft 
hem medicinale 
cannabis 
voorgeschreven.
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In het Hogarth Shakespeare project wordt 

aan moderne schrijvers gevraagd om een 

toneelstuk van Shakespeare te herschrijven. 

De Noorse misdaadauteur Jo Nesbo pakte 

dat voortvarend aan in zijn geslaagde 

Macbeth versie. Hoofdpersoon Macbeth 

leidt de SWAT unit in een niet nader 

genoemde stad  (Aberdeen of Glasgow?) 

waar werkloosheid en corruptie zorgen 

voor een depressieve sfeer. Macbeth wil 

graag een eind maken aan de corruptie 

binnen het politiekorps en tevens de 

strijd aanbinden met de twee grootste 

drugsbendes van de stad, de bikergang 

Norske Riders en de mysterieuze Hecate. 

Net zoals in de oorspronkelijke Macbeth 

gaat dat gepaard met veel verraad en 

geweld. Nesbo schreef een geslaagde 

hedendaagse Macbeth.
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Het laatste bizarre sprookje van Del Toro 

komt wat moeizaam op gang. Waar 

gaat dit naar toe, denk je. Maar dan 

ontspint zich een verhaal dat steeds 

spannender wordt. Want wanneer een 

schoonmaakster verliefd wordt op een 

‘watermonster’ dat door militairen naar 

een onderzoekscentrum is gebracht, 

ontspint zich een gevecht tussen 

liefde en haat. De liefde tussen Elisa 

en het waterwezen, en de haat van de 

overheidsagenten tegen het onbekende. 

Let vooral ook op de rol van de bad 

guy, die voortreffelijk wordt neergezet 

door Michael Shannon. Wederom een 

prachtfilm van de Mexicaanse regisseur 

Guillermo del Toro.

Dennis Lehane schreef meerdere 

succesvolle boeken die verfilmd werden, 

zoals Gone Baby Gone, Mystic River en 

Shutter Island. Zijn laatste, De vrouw in de 

spiegel, heeft ook alles in zich om verfilmd 

te worden. De loopbaan van tv-reporter 

Rachel Childs ligt aan duigen na een 

breakdown live op tv. En haar zoektocht 

naar haar vader, wiens identiteit door 

haar moeder geheim wordt gehouden, 

verloopt moeizaam. Toch lijkt er licht aan 

het einde van de tunnel te schijnen. Keer 

op keer weet Lehane met knap gevonden 

plotwendingen weer een nieuwe dimensie 

aan het verhaal te geven. Hoewel het in 

het midden van de kloeke roman even 

doorbijten is, volgt er een geweldige 

ontknoping aan het eind.

DE VROUW IN DE 
SPIEGEL
Dennis Lehane
Ambo / Anthos

THE SHAPE OF 
WATER
Guillermo del Toro
Met: Sally Hawkins, Michael Shannon 

en Richard Jenkins

MACBETH
Jo Nesbo
Nijgh & van Ditmar
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Als oprichter en belangrijkste componist 

van het wereldwijd bekende The Brand 

New Heavies weet Jan Kincaid wat een 

goede groove is. Met MF Robots doet hij 

daar nog een schepje bovenop, en is er 

behalve funk ook nog eens disco en jazz 

te horen. En hoe. Het is allemaal super 

gelikt en gladjes, maar de dansbaarheid 

is maximaal. De staccato gitaarlicks, 

de trommeltjes, trompetjes, hijgerige 

zang, zoemende baslijntjes: alles is er 

op gericht om de dansvloer tot een 

schitterende droomwereld te maken. 

De geest van Michael Jackson is nooit 

ver weg. Het beste van wat hij en zijn 

producers ooit gemaakt hebben, wordt 

hier nog eens dik overgedaan.

The Blackest Joy is geheel opgetrokken 

uit het beste wat Afrika wereldwijd 

momenteel te bieden heeft, van het 

hoesontwerp tot de videoclips, van 

gastoptredens tot de raps, zang en 

teksten van Akua Naru. Een pan-Afrikaans 

geheel dus, waarbij optimisme over het 

donkere continent voorop staat. Met haar 

bezwerende stem, relaxte, jazzy riddems 

en subtiel opgezette songs laat ze horen 

en voelen wat voor moois er nog steeds 

is in dat fascinerende werelddeel. De 

Afrikaans-Amerikaanse artieste woont 

tegenwoordig in Keulen, waardoor ze 

makkelijk even overkomt naar Nederland. 

Ze is hier dus lekker vaak te horen en te 

zien.  

Intrigerende sf-fim met een briljant 

idee dat helaas minder briljant wordt 

uitgewerkt. In de toekomst lijdt de aarde 

onder overbevolking. Gewassen worden 

genetisch gemanipuleerd zodat de 

opbrengsten hoger worden en gezinnen 

mogen slechts één kind hebben. Maar 

de chemicaliën die gebruikt zijn om de 

voedselproductie te verhogen, hebben 

datzelfde gevolg voor geboortes. Wanneer 

grootvader Willem Dafoe voor een 

zevenling moet zorgen, bedenkt hij een 

listig plan om ervoor te zorgen dat de 

zeven zusters kunnen overleven. Noomi 

Rapaace moet veel plezier hebben gehad 

in het spelen van de zeven zusjes Sunday, 

Monday, Tuesday enzovoorts. Let ook op de 

rol van onze eigen Marwan Kenzari, die een 

Hollands tintje aan deze net niet gelukte 

sf-film geeft.
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 BOOKS, MOVIES & MUSIC

WHAT 
HAPPENED TO 
MONDAY?
Tommy Wirkola
Met: Noomi Rapaace, Glenn Close, 

Willem Dafoe

AKUA NARU
The Blackest Joy
(Code Black / SPV)

MF ROBOTS
Music For Robots
(MFR)
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GALLOWSTREET

Een beetje blowen 
helpt wel bij muziek
Gallowstreet of gekkenhuis? Bij shows van de sensationele afrobeat-funk formatie krijg 
je het allebei. De twaalfkoppige brassband heeft net de tweede plaat uit, Hot Lava Sex 
Machine. Smoking hot ja! Een joint gaat er bij sommige bandleden dan ook goed in. 

Vlak voor de releaseparty sprak Highlife met 

Chris (percussie), Lucas (tenorsaxofoon) en 

Gijs (geluidsman), onder het genot van een 

bakkie en een takkie. Niet alle band- en 

crewleden blowen, maar dit drietal doet 

z’n stinkende best. Gijs: “Ik ben een echte 

wietroker, ik probeer meestal een paar 

wietjes in huis te halen die wat relaxter 

zijn voor overdag, zodat ik lekker m’n ding 

nog kan doen. En ’s avonds wil ik dan 

nog weleens overschakelen op het wat 

heftigere werk om lekker onderuitgezakt en 

ontspannen in een stoel te zitten.”

Een warm dekentje
Chris: “Lucas en ik zijn meer hasjrokers. Ik heb 

jarenlang wiet gerookt, maar daar werd ik 

lamlendig van. Het is sterk en ik blowde teveel. 

De laatste zes jaar rook ik alleen maar hasj, dat 

is wat meer mellow. Heel af en toe neem ik 

een hijssie van Gijssie. Een hijs voor de smaak.” 

Lucas: “Als ik wiet rookte raakte ik in gedachten 

en schrok dan wakker, zo van huh? Waar ben ik 

Door: Arjan van Sorge

mee bezig? Met hasj kan ik alles aan, dat is een 

warm dekentje over je dag, over je lichaam. 

Wiet is gelijk een hele zak over je hoofd.” Chris: 

“Lucas en ik zijn degenen die het halen en 

het meest roken, de helft van de band neemt 

weleens een hijsje mee.” Lucas: “Nou... Als je 

een joint uitdeelt in de repetitieruimte kan je 

hopen dat-ie nog heel terugkomt.” Chris: “We 

zijn niet per se een wietband, het gaat om de 

muziek. Ik houd van blowen, maar het is geen 

hoofdzaak in het leven. Een beetje blowen 

helpt wel bij de muziek.” 

Dansen met wietplant
Zo komen we op Lowlands, waar Gallowstreet 

optrad en er backstage een heel grote 

wietplant stond. Chris: “Dat vonden ze edgy 

of zo. Afijn, bij DJ Kees van Hondt is het in 

de loop der jaren een sport geworden dat 

iedereen een plant meeneemt en daarmee 

gaat dansen. Ik heb die wietplant toen 

gejat en er de hele avond mee gedanst. 

Inmiddels had-ie geen pot meer, ik heb ‘m 

met de wortels in de sloot gelegd en ben 

gaan slapen. In een vuilniszak is-ie mee naar 

de tuin van m’n ouders gegaan, waar ik ‘m 

uiteindelijk heb weten af te bloeien en er nog 

een paar jointjes van heb gerookt.”

Online wiet
Gijs komt niet zo vaak meer in een 

coffeeshop, het is halen en wegwezen. 

Lucas ziet wel wat in een soort café waar 

je toevallig wiet kan kopen, met lekkere 

broodjes, gezellige muziek en veel zonlicht. 

Liever geen loket. Gijs: “Ik heb een paar keer 

wiet online besteld, te gek! Ik ging zoeken 

op het dark web maar kwam er achter dat 

het ook op het normale web stond. Je moet 

wel met bitcoin betalen, maar tegenwoordig 

kun je via Ideal een bitcoinbetaling doen, je 

merkt daar zelf weinig van.” Chris: “Jaja, Gijs 

is een ouwe rot in het vak.” Lucas: “Op een 

ouwe joint moet je het leren!”

www.gallowstreet.com
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Pluto
Nieuwe Binnenweg 54

3015 BB Rotterdam

Rotterdam

Dizzy Duck
Trompstraat 210

2518 BR Den Haag

Den Haag

Coffeeshop De Kade
Stadionkade 107

1076BN Amsterdam
www.coffeeshopdekade.nl

instagram:dekadeamsterdam
facebook:Coffeeshopdekade

Amsterdam

Arnhem

Den Haag

Amsterdam

Rotterdam

Upstairs
Beekstraat 12

6811 DV Arnhem
www.coffeeshopupstairs.nl

Arnhem

Magic
Gortstraat 6

2511 AP Den Haag

Den Haag

SMOKE ROOM
AANWEZIG



FILMS / SERIES

Pooiers en hoeren, daar draait het vooral om in The Deuce. Gooi daarbij nog een sausje maffia 
en de opkomende porno-industrie, en dan kom je terecht in de broeierige buurt rond Times 
Square in het begin van de jaren zeventig in New York.

En wie anders kun je het toevertrouwen om skid 

row beter te portretteren dan het team dat The Wire 

heeft gemaakt. David Simon en George Pelecanos, 

verantwoordelijk voor het succes van The Wire dat 

door velen als de beste tv-serie ooit wordt gezien, 

werkten ook al samen voor Treme, over het New 

Orleans na de verwoestende orkaan Katrina. Al 

deze series hebben gemeen dat ze in Amerikaanse 

binnensteden spelen en dat er heel veel personages 

aan bod komen. 

Slechte buurt
Ook The Deuce kent die eigenschappen. Times Square 

in de jaren zeventig is een van de slechte buurten 

van Manhattan. Junkies en prostituees bevolken de 

buurt, de maffia en een corrupt politiekorps profiteren 

daar graag van. De serie telt twee hoofdrolspelers. 

Barkeeper Frankie (James Franco) en prostitué Candy 

(Maggie Gylenhaal. Beiden zijn ook medeproducenten. 

Franco is een mensenvriend die elke kroeg in een 

succesverhaal omtovert, maar hij heeft een broer die 

gokverslaafd is en zijn zwager trekt hem steeds verder 

de maffia in. Maggie is een unicum op straat, want zij 

is de enige prostitué die zonder een pooier werkt. Dat 

heeft ook tot gevolg dat ze zonder die bescherming 

meer risico’s loopt bij gewelddadige klanten. Maggie 

zoekt een uitweg.

Kwaliteit
Rond dit tweetal lopen er nog minstens tien tot 

twintig andere karakters door de serie heen, die we 

volgen in hun ups en downs. Laat het maar aan Simon 

en Pelecanos over dat alles aan de serie klopt: de 

dialogen, de kleding, de locaties, de muziek. Toch was 

de serie minder succesvol dan The Wire. Misschien is 

de kijker inmiddels verwend geraakt. Misschien is er 

meer interesse voor historische of fantasy-drama’s, 

en zijn we die Amerikaanse binnensteden met al hun 

pimps and punks wel moe. Hoe dan ook; een seizoen 

twee is inmiddels afgerond. Want dat The Deuce 

kwaliteit is, zal niemand ontkennen. 

The Deuce
Broeierig en rauw

Door: redactie Highlife
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Het is vijf uur ’s middags 

in Tamarindo, Costa 

Rica. Op straat word ik 

nageroepen door een 

straatdealer: ‘I’ve got 

magnificent green and 

super blow.’

De groene top die ik inspecteer blijkt later smakelijk. De 10 dollar vraagprijs is niet echt  prijzig, als ik in de lokale Colon betaal is het zelfs 

een stuk goedkoper. In de populaire kustplaatsen in Costa Rica word overal wiet of wat sterkers aangeboden. Tamarindo, ooit laid back 

tot het werd ontdekt door avontuurlijke surfers, is nu een toeristische magneet waar vooral Canadezen en Amerikanen te vinden zijn. 

Het ligt in Guanacaste, het meest hete en droge deel van Costa Rica. Gedurende de hele maand april wanneer ik in de regio ben is het 

overdag rond de 35 graden, ’s nachts koelt het – een beetje – af naar 25 graden. Volgens de Engelstalige krant The Costa Rica Star telt 

het land met vijf miljoen inwoners, die zichzelf het liefst Tico’s noemen, momenteel meer blowers dan mensen die tabak gebruiken. Dat 

strookt dan wel met de lokale levensstijl die overal wordt gepromoot: Pura Vida. In Playa del Coco, de wat goedkopere en meer shabby 

strandbestemming, is wiet trouwens net als logies en eten en drinken een stuk goedkoper. En het water van de Stille Oceaan is er even 

warm. Ik heb nog nooit zoveel vissen uit het water zien springen om even af te koelen (-;

Costa Rica is Pura 
Vida 

Door: Rob Tuinstra
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