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Voor u ligt de eerste vaste bijdrage van stichting CannaWijzer in HighLife
magazine. De komende edities kun je lezen waar CannaWijzer mee bezig is en 
maak je kennis met de verschillende projecten waar wij ons mee bemoeien. 
In de komende edities blijf je via het Cannabis in Town- (CiT) gedeelte op de 
hoogte van de status van onze Cannabis-App en de rol die deze voor canna-
bisconsumenten gaat spelen in ons toekomstige cannabisbeleid. Ook stel ik 
jullie graag voor aan de VanderBilts, onze CiT-familie die jullie zal meenemen 
in de dilemma’s en vraagstukken rond cannabis. Tot slot zal Lieze Boshoff 
onze vaste input schrijven voor opinies en artikelen rondom cannabis en het 
beleid in binnen- en buitenland. Tot de volgende! 

Samen sterker, dat is en blijft de boodschap!
De huidige cannabis-consument is zelfbewuster en kritischer is geworden. 
Steeds vaker willen zij weten wat ze consumeren (sterkte, zuiverheid) en ook 
horen wij vaker vragen over de mogelijk discutabele gevolgen van hun
product-keuze. We zien een stijgende vraag naar betrouwbare productinfor-
matie en branche-transparantie.
Een ‘nieuwe’ doelgroep is de groeiende groep mensen die in cannabis een 
mogelijke manier tot symptoombestrijding en zelfs pijnverlichting ziet. De 
medicinale consument is duidelijk op zoek naar betrouwbare informatie, 
waarmee goed richting te geven valt aan een ‘cannabis-recept’ bij een
bepaald ziektebeeld. Omdat Nederland zich de voorgaande ambtstermijnen 
naar de achterstandswijken van cannabisland heeft weten te manoeuvreren, 
lijkt er überhaupt geen bestaansrecht voor erkend onderzoek. Nu ons
cannabis-klimaat weer eens goed ter discussie wordt gebracht, beginnen 
vooral de ‘vraag-naar-informatie-zaadjes’ wortel te schieten. Ondanks dit, 
kijken wij toch met toegeknepen billetjes uit naar de oplossingen waar onze 
politiek mee op de proppen komt. Voor ons als intelligente (medicinale-)
consument is het uiterst belangrijk om aansluiting bij een consumenten-
vereniging te vinden.

Cannabis in Town (CiT) plaatst zich in de markt als informatie-makelaar en 
‘transitie-tool’ naar cannabisbeleid 2.0. We stellen ons ten doel om de
consument te vertegenwoordigen bij de vorming van dit nieuwe beleid. CiT 
is een ‘consumer-profit’ organisatie en heeft uw aansluiting nodig, om onze 
collectieve stem steeds luider te laten klinken. CiT werkt met Stichting
CannaWijzer en andere belangrijke partners aan verschillende manieren om 
beschikbare data ook echt als informatie aan te bieden. Meld ook uw stem bij 
ons aan, door uw emailadres achter te laten op www.cannabisintown.com en 
geef zelf vorm aan de strijd voor een beter cannabisbeleid!

Wisselcolumn
Door Daan van A3chem 

De VanderBilts

Ik kijk niet snel ergens meer van op. 
Als Donald Trump president van de 
USA kan worden en prins Harry een 
actrice trouwt van het niveautje 
GTST, dan hebben we nog legio
kansen om iets moois te maken van 
ons stoffige cannabisbeleid. Alles 
hangt scheef, belangen lopen
lijnrecht tegen elkaar in en we lijken 
geen idee te hebben waar de horens 
van de koe zich bevinden. Ondertus-
sen kunnen we leren van de landen 
om ons heen, wat wel en wat niet 
past bij een hervorming van het 
cannabisbeleid.nl. Landen die ons 
met rasse schreden nu toch echt in 
ons hemp-ie laten staan! Voordat de 
leeuw het koud begint te
krijgen (want aan voetballen is hij 
niet veel toegekomen), kunnen we 
onze nationale, collectieve voet-
bal-energie misschien inzetten om 
van de geverfde wol uit andere
landen een prachtig nieuw bio-
truitje voor dat beest te punniken!
Hup Holland, hup!

CANNAWIJZER, VOOR DE CONSUMENT
Door Dimitri Breeuwer
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CannaWijzer
voor de cannabis consument

NIET GEBRUIKEN, PUNTJES OP DE IJ ZIJN ANDERS
PUUR BEDOELD VOOR TEKSTAANPASSINGEN



Met het beschikbaar komen van meer objectieve, wetenschappelijke informatie over de voordelen 
van cannabis voor het grote publiek, zorgen de angsten, stigma’s en de vragen rond cannabisgebruik 
voor een snelle evolutie in de meningen van mensen. Daarmee samen zien we ook een verandering 
in de demografi e van cannabisgebruikers.

De “gemiddelde” Nederlandse cannabisgebruiker in de 21ste eeuw is een manager, een bouwvakker, een voetbalmoeder, 
een gepensioneerde advocaat.

Voorbij zijn de dagen dat cannabisgebruik het exclusieve domein is van hippies en rebellerende tieners. De over-
grote meerderheid van de hedendaagse cannabisconsument voelt zich niet geïdentifi ceerd met het stereotype 
stonerbeeld, noch zijn ze geïnteresseerd in de cannabiscultuur op zich.
Wat we steeds meer zien is een ontwikkelde consument die cannabis gebruikt voor ontspanning, plezier en wel-
zijn. De leidinggevende die thuis komt en ontspant met een joint in plaats van met een paar whisky’s. Het yup-
pie-stel dat liever tijd met hun vrienden doorbrengt en opgaat in de gedeelde cannabiservaring. De 68-jarige oma 
die haar “speciale koekjes” maakt om een aantal gezondheidsklachten te verlichten.
Dít zijn dus onze dagelijkse gangbare ‘cannabisgebruikers’. Mensen met banen, hypotheken,
auto’s, kinderen… Mensen zoals jij en ik die het risico lopen om alles te verliezen als ze ‘ontdekt’ worden, of aan 
de verkeerde persoon toegeven dat ze cannabis gebruiken. Mensen zoals wij die worden gedwongen tot zwijgen 
door verouderde, 40-jarige drugswetten. Wetten die nooit zijn door-geëvolueerd tot waar ze voor bedoeld waren; 
een beleid van tolerantie dat moest uitgroeien tot volledige legalisatie omdat de mensen het wilden.

In Nederland willen we onszelf een liberaal en bevrijd land noemen. Dat we gedijen in een
sociaal-politiek-juridisch systeem waar de meerderheid regeert waarin de stem van het volk de besluitvorming en 
het beleid stuurt. Wij pronken altijd met het simpele concept dat sociale, politieke en juridische beslissingen -die 
de meerderheid van de Nederlandse burgers raken- moeten worden beheerst door de meerderheid.

Hoe komt het toch dat, ondanks het feit dat 70%* van de Nederlanders cannabislegalisering ondersteunt, onze 
politieke leiders nog steeds doof zijn voor de stem van het volk? Waarom
is onze regering bereid om 2,8 miljoen* van haar burgers als criminelen te classifi ceren puur omdat men zelf kiest 
voor de consumptie van een plant, welke beschikbaar is in door de overheid toegestane coffeeshops? En waarom 
blijven ze wetten handhaven die minimaal € 200 miljoen** per jaar kosten, met behulp van de belastingen betaald 
door exact dezelfde mensen die het zwijgen wordt opgelegd en worden gecriminaliseerd?
Helaas lijkt het erop dat de wens van de meerderheid in plaats daarvan verworden is tot een
minderheidsregel van ideologisch gestuurde anti-cannabis politici, academici, lobbyisten en minderheden met 
een onevenredige hoeveelheid invloed op de Nederlandse beleidsvorming. Bovendien, zijn referenda in Nederland 
niet juridisch bindend, maar louter adviserend. Onze politici hoeven slechts te doen alsof ze luisteren - ze hoeven 
blijkbaar NIET ECHT te luisteren ... Kortom, een directe democratie bestaat hier niet.

Dus wat doen we daaraan?
Wij beïnvloeden verandering door de fundamentele politieke processen aan te vechten, door de plek van de macht van 
onderaf te benaderen. Hierdoor ontstaan initiatieven die de consument centraal stelt op een manier vergelijkbaar met 
de manier waarop coffeeshops zoals Mellow Yellow en The Bulldog het leven zagen in de jaren ‘70. Door organisaties 
zoals CannaWijzer, Cannabis in Town of andere organisaties die cannabisgebruikers een stem geven op de plaatsen 
waar de politieke macht zit veranderen er gelukkig dingen. Door deze clubs te ondersteunen en te versterken, ontstaan 
er krachten die de politiek uiteindelijk zal dwingen om te luisteren.

Echte veranderingen worden echter pas fundamenteel gemaakt als representatieve mannen en vrouwen hun 
mond openen en weigeren om langer te zwijgen over iets waar niets mis mee is.

De stille meerderheid en de
CRIMINALISERING van

de gemiddelde Nederlandse burger
Door Lieze Boshoff  (LB Cannabis Content & Copy) ,  voor Cannabis in Town

Bron: 1 http://www.detransparanteketen.nl 2 CPB, rapportage Rijksbrede heroverweging, 2010


