
Vanwege de grote belangstelling begon het 
langverwachte proces tegen biologisch wiet-
kweker en VOC-medewerker Doede de Jong 
een uur te laat. In allerijl werd een extra zaal 
ingericht, waar de zitting via een scherm te 
volgen was. In de grote zaal veel bekende 
gezichten, onder wie VOC-voorzitter Henk 
Poncin, Freek Polak, Hester 'Wet Camulet' 
Kooistra, Steven Kompier (ICN), Darpan 
van Kuik (Canna Embassy) en Dimitri Breeu-
wer van WeSmoke. Iedereen moest door 
de scanner, maar het rechtbankpersoneel 
gedroeg zich zeer correct: grinders, wiet-
doosjes en andere zaken die niet mee naar 
binnen mochten, konden met een bonnetje 
na afloop worden opgehaald. 

Hilariteit
De zitting duurde ruim drie uur. De hilariteit 
bereikte een hoogtepunt toen de officier van 
justitie vertelde dat aan één van Doede's 
planten niet minder dan 5000 toppen za-
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Ruim honderd sympathisanten kwamen op 11 april naar 
Leeuwarden voor het historische proces tegen Doede de Jong, 
de bekendste wietkweker van Nederland. Doede is één van de 
sprekers tijdens de zesde editie van Cannabis Bevrijdingsdag, 
op 15 juni in het fraaie Flevopark in Amsterdam.

ten. Zoals Twitter-fenomeen Petra Kramer 
in een verslag opmerkte: 'Als de tenlasteleg-
ging van het OM aan het adres van Doede 
de Jong waar is, dan is er geen straf op z’n 
plaats maar een Nobelprijs voor landbouw. 
De Jong zou er namelijk in zijn geslaagd om 
wietplanten met 5000 toppen te telen die 
je vervolgens drieënhalf keer per jaar kunt 
oogsten. Dat zou betekenen dat Doede na-
tuurwetten kan breken, hij kweekt namelijk 
niet onder kunstlicht maar onder zonlicht.'

Vervolging
Doede kreeg van de drie vrouwelijke rech-
ters alle ruimte om zijn verhaal te doen. Hij 
weet zeker dat er vanuit Den Haag opdracht 
is gegeven tot zijn vervolging. Doede: “Ik ben 
namelijk in aanvaring gekomen met de heer 
Fred Teeven. Dat was bij het Cannabis Tri-
bunaal, in 2010. Hij was nog geen staats-
secretaris.” In reactie op opmerkingen van 
Teeven over het paddoverbod, spreekt Doe-

de hem aan. Hij vraagt Teeven wie hij wel 
denkt dat hij is, om voor iemand anders te 
bepalen wat hij wel of niet tot zich neemt en 
noemt dat een “domme en arrogante hou-
ding”. Doede: “Ik had net de microfoon voor 
mijn hoofd, dus het sloeg in als een granaat. 
Teeven heeft me een hele tijd aan zitten kij-
ken, hij was niet amused. Ik heb ook gehoord 
dat hij nogal wraakzuchtig is. Daarna komt 
die documentaire ‘Nederwiet, de moevie’, in 
2011. Daar was hij ook niet amused door. 
Toen zag hij diezelfde vent weer in die docu-
mentaire. Ik heb uit zeer betrouwbare bron 
dat hij persoonlijk de pest aan mij heeft. Die 
bron zegt: mijn naam moet niet bekend wor-
den, want dat kost me mijn baan. Je kan 
het niet bewijzen, maar dat vermoeden heb 
ik dus wel: dat het gewoon de wraak voor 
'Nederwiet, de moevie' is, omdat ik me zo 
gemanifesteerd heb.”

Agenda

9-11 mei
Spannabis Málaga, Spanje.

12 mei
Debat Europees cannabisbeleid, 
De Balie, Amsterdam. Met o.a. 
Tom Decorte en Victor Everhardt. 
Organisatie: Trimbos Instituut. 
Toegang: €9. 

22 mei
Verkiezingen Europees Parlement.

15 juni
Zesde editie van CANNABIS 
BEVRIJDINGSDAG, het grootste 
cannabis evenement van Nederland, 
Flevopark, Amsterdam. Organisatie: 
VOC. Toegang: gratis.

15 juni: Cannabis Bevrijdingsdag in Flevopark, Amsterdam
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Opmerkelijk 
moment
Opmerkelijk moment: de rechter compli-
menteert de verdachte met zijn strijd tegen 
het hypocriete cannabisbeleid:
Rechter: “U zegt: ik heb ideologische mo-
tieven en ik wil het graag uit het criminele 
circuit hebben. Dat is heel lovenswaardig 
dat u dat wilt...”
Doede: “Nou, dank u wel.”
Rechter: “...maar het is wel wetgeving waar 
we het over hebben. En ik denk dat u daar-
voor bij de politiek zou moeten zijn.”

Doede: “Maar dit is het begin, heb ik ge-
zegd. Het is natuurlijk zo dat de rechterlijke 
macht ontzettend wordt ondermijnd door 
dit gebeuren. De hennepwet, Opiumwet 3b, 
daar wordt de vloer mee aangeveegd, al 
dertig, veertig jaar. Want er wordt al dertig, 
veertig jaar in de coffeeshops wiet verkocht. 
Als die wet echt strikt gehandhaafd zou wor-

den, dan zou dat niet kunnen zijn. Daar komt 
bij dat er 129 zetels in de Tweede Kamer 
zijn die de coffeeshops open willen houden. 
Dat zeggen ze. Als ze dat zeggen, kunnen ze 
niet de aanvoer gaan bestrijden, want dan 
ben je ongeloofwaardig. Dus het is helemaal 
in lijn met wat de Tweede Kamer wil, als je 
het wél zou legaliseren.”
Rechter: “Maar toch heeft de Tweede Ka-
mer nog geen wetgeving aangenomen om 
te legaliseren.”
Doede: “Hoe kunnen ze dan zeggen dat 
ze er vóór zijn om de coffeeshops open te 
houden?”
Rechter: “U constateert het.”
Doede: “Dat klopt.”

Magnifiek pleidooi
In een magnifiek pleidooi riep advocaat Tjal-
ling van der Goot de rechtbank op een daad 

te stellen, door het OM niet ontvankelijk te 
verklaren of te kiezen voor schuldigverklaring 

zonder strafoplegging. Hij noemde Doede “de 
spreekbuis van het principe” en “het uithang-
bord van wiet kwekend Nederland”. Van der 
Goot: “Kun je de man, die de cosmetische 
wetgeving en het cosmetische beleid aan de 
kaak stelt, als redelijk handelend lid van het 
O.M. vervolgen? Is daarmee een beschermd 
belang gediend? Ik zou zeggen: integendeel. 
Doede de Jong verdient lof voor zijn moed. 
Hij durft zijn hoofd boven het maaiveld uit te 
steken. Hij durft met het telen van plantjes 
de discussie over het in zijn ogen wankelmoe-
dige cannabisbeleid aan te vallen.”

Oprechte woede
Doede maakte indruk door zijn strijdlust en 
zijn oprechte woede over de werkwijze van 
het Openbaar Ministerie. Met onzinnige be-
rekeningen, een ontnemingsvordering van 
een half miljoen en conservatoir beslag op 
zijn huis, heeft het O.M. Doede “een mo-
lensteen om de nek geworpen”, aldus zijn 
advocaat. Doede: “In plaats van waarde-
ring voor mijn inzet volgt het O.M. de tac-
tiek van Herman Bolhaar, hoofdambtenaar 
bij het O.M. Namelijk de rand opzoeken. De 
verdachte, middels het buitenproportioneel 
opblazen van het bewijsmateriaal, maximaal 
in diskrediet brengen. Het stapelen van 
bewijsmateriaal om zodoende het Hof te 
misleiden. Een verwerpelijke methode! Het 
is hun taak om bewijs op waarheidsvinding 
te baseren, niet om er maar wat op los te 
speculeren. Ik ben in deze door de overheid 
gecreëerde tragedie de positieve factor, een 
betrokken burger. Ik zet mij via de media in, 
als het ware een handvat, voor opheffen van 
het verbod of minimaal legalisering om de 
impasse in de wiettragedie te doorbreken. 
Ik ben geen graaier, geldwolf of patser maar 
een boerenhobby kweker, een liefhebber en 
een tuinman.” De rechtbank Leeuwarden 

heeft de kans geschiedenis te schrijven door 
het verzoek van de verdediging te honoreren 

en een extra overweging in haar vonnis op 
te nemen, die de wetgever oproept om de 
wetgeving aan te passen. Het Hof kan die 
kans ook benutten bij het hoger beroep. 

Hoe dan ook: Doede is een van de sprekers 
tijdens de zesde Cannabis Bevrijdingsdag, 
op zondag 15 juni. De toegang is als van-
ouds gratis, maar de locatie is dit jaar an-
ders: niet het Westerpark, maar het fraaie 
Flevopark in Amsterdam Oost. Houd de VOC 
website in de gaten voor nieuws over de pro-
grammering en zorg dat je erbij bent!! 

Doede is een van de sprekers tijdens de zesde 
Cannabis Bevrijdingsdag, op zondag 15 juni.

Wat is het VOC?
Het Verbond voor Opheffing van het 
Cannabisverbod is een onafhankelijke, 
niet-commerciële stichting, opgericht 
na het eerste Cannabis Tribunaal in 
Den Haag, december 2008. Het VOC 
strijdt voor rechtvaarig en rationeeel 
cannabisbeleid en tegen betutteling en 
repressie.
www.voc-nederland.org
twitter.com/vocnederland.org

Steun de 
strijd voor 
beter beleid
Op de VOC-website kun je met een 
paar muisklikken of met je smartphone 
digitaal doneren. Dat kan al vanaf vijf 
euro, desgewenst anoniem en met 
negen verschillende betaalmethoden, 
waaronder iDeal. Met je donatie 
draag je bij aan het behoud van onze 
cannabiscultuur, een sterke stem in Den 
Haag en het gratis blijven van Cannabis 
Bevrijdingsdag. Alvast bedankt! 
www.voc-nederland.org/doneren

Flevopark, Amsterdam
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