Tijd voor de bevolking om de cannabisplant op te eisen
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Terwijl de zorgverzekeraars allemaal verkondigen dat ze medische wiet niet langer kunnen
vergoeden omdat niet gebleken zou zijn dat cannabis werkt, lacht de overheid zich rot.
Ze zijn de enigen die in dit land wiet mogen verbouwen en het gaat zo goed met de handel
dat ze bezig zijn de wereld te veroveren.

Als jij degene bent die wetten maakt, dan is het wel heel gemakkelijk om jezelf ontheffing te
geven zodat je je eigen wetten mag ontduiken.
En dat is precies wat "onze" overheid doet, zoals wij schreven in een eerder artikel:
De enige instantie die in dit land legaal mag handelen in medicinale wiet is de overheid.
Niemand anders mag dat en dus hebben ze voor zichzelf een monopolie gecreëerd.
Net zoals vroeger de Nederlandse cocaïnefabriek van de Oranjes en consorten dat had.
En net zoals die cocaïnefabriek half Europa voorzag van cocaïne, zo doet de Nederlandse
overheid dat nu met wiet.
Zo verkoopt onze overheid wiet aan landen zoals Italië, Duitsland, Finland, Canada en
Tsjechië.
Wanneer normale mensen dit doen dan worden ze drugshandelaren genoemd door diezelfde
overheid, maar als de overheid het zelf doet, is dat om de gemeenschap te beschermen tegen
criminelen.
Kortom, niemand mag dealen in medicinale cannabis, behalve de Nederlandse overheid die
daarmee voor zichzelf een monopolie positie heeft geschapen. De reden dat Nederland zegt
dat ze verplicht zijn om een monopolie in deze handel op te zetten en daarbij gelijk dope dealer
te worden, is op basis van een internationaal verdrag dat ooit in 1961 in New York is
ondertekend, en waarin is geregeld dat alleen overheden dit soort praktijken mogen uitvoeren.
Wiet wordt volgens dat verdrag dan ook gezien als een groot gevaar voor de mensheid, wan
t er staat letterlijk:
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“Conscious of their duty to prevent and combat this evil”
Wij zouden willen stellen dat niet de wiet “evil” is, maar wel de instantie die voor zichzelf een
monopolie heeft geschapen, de overheid.
Het hebben van een monopolie en het handelen is één ding, het verbouwen van de wiet is een
ander. Daarvoor heeft de overheid een handlanger in de vorm van Bedocran.
Bedocran B.V. is een bedrijf uit Veendam en de enige die in Nederland wiet mag telen. Wiet
die dan uitsluitend door haar grote broer, de overheid, overal mag worden verhandeld en
verpatst.
Net zoals de vele privé telers in Nederland doet ook de overheid dat op een geheime plaats.
De reden die ze daarvoor geven is omdat ze bang zouden zijn dat hun voorraad door
concurrenten wordt geript.
Waar dat fabriekje precies is gevestigd, moeten de vijfentwintig personeelsleden strikt
geheimhouden. Beveiliging is heel belangrijk, en niet vanwege de kapitaalgoederen. “Cannabis
is uitstekende roofwaar. Als een zakje eenmaal buiten is, weet niemand waar het vandaan
kwam.”
Buiten hangt geen bord met de bedrijfsnaam, alleen wat onopvallende camera’s. Je hebt een
pasje nodig om binnen te komen – én om er weer uit te kunnen. Twee keer zijn inbrekers erin
geslaagd Bedrocan te vinden, en die zijn gepakt.
Maar, dan verzieken ze hun eigen product door dit te bewerken met gammastralen.
Gamma-bestraling is een controversiële ontsmettingsmethode die nergens ter wereld is
onderzocht op veiligheid voor gerookte of geïnhaleerde producten. Alhoewel het effectief de
meeste bacteriën vernietigd, vernietigt het geen virussen of micro-giffen, en wordt vaak gebruikt
om biologische verontreiniging als gevolg van slechte productie, of verwerkingspraktijken te
verhullen.
Een van de bijwerkingen van gamma-bestraling is de productie van Unieke Radiologische
Producten (URP’s); dat zijn een nieuwe soort chemicaliën als gevolg van bestralingen die niet in
de natuur voorkomen. Van belang bij de gamma-bestraling van de hele plant cannabis is de
potentiële productie van ‘cyclobutanones’, giftige kankerverwekkende chemicaliën die zich
vormen wanneer vetten onderworpen worden aan gamma-bestraling.
Gisteren komt Bedocran met een jubelend persbericht naar buiten:
Ze zijn door hun partner/baas, de overheid, goedgekeurd waardoor ze voldoen aan de
zogenaamde GMP standaard. Good Manufacturing Practices (goede manier van produceren)
of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische
industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie.
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De handel gaat zo goed dat de productie van Bedocran in Veendam inmiddels door de
overheid wordt geëxporteerd naar Australië, Duitsland, Finland, Israël, Italië, Macedonië en
Polen. Binnenkort komt medicinale wiet natuurlijk terug in de vergoedingen van
zorgverzekeraars met die voorwaarde dat je alleen de dure farma versie, verhandeld door de
overheid, mag gebruiken.
Terwijl Bedocran in Nederland op een geheime locatie haar wiet verbouwd, doen ze dat
ondertussen in Canada, onder licentie van Bedrocan/Nederlandse overheid, wat meer open. Ze
zijn daar dankzij het monopolie in samenwerking met de Nederlandse staat ondertussen een
beurs genoteerde onderneming geworden met grote vooruitzichten. Al hun kennis en ervaring
die ze in Nederland hebben opgedaan in de loop der jaren, kunnen ze daar heel goed
gebruiken.
The Company continued to receive financial support from its shareholders, resulting in a cash
injection totaling $6,242,500 to date in fiscal 2016, from loans, exercise of warrants and
leasehold inducements. (Onduidelijk is wie die aandeelhouders zijn, Mark Rutte misschien, of
Edith Schippers?)
Ook schijnt Bedocran intussen of zelf of met een partner actief te zijn in Tsjechië.
Tjalling Erkelens, de voorzitter van Bedocran International zei naar aanleiding van de GMP
goedkeuring: “Dit is een veelzeggende erkenning. Wij hebben er altijd al naar gestreefd om de
hoogste farmaceutische standaard te halen. Nu is onze manier van werken officieel erkend door
de overheid”.
Dit doet sterk denken aan hoe de overheid wel vaker ondoorzichtige constructies opzet en
speelt met de levens van precies die mensen waar ze nu juist de veiligheid en welzijn van
moeten bewaken.
De combinatie Nederlandse overheid en Bedocran veroveren gezamenlijk op “farmaceutische
wijze” de wereldwijde cannabishandel. Als wij navraag doen over wie de belangrijkste
aandeelhouders zijn van het bedrijf, in het publieke domein namelijk niet terug te vinden
ondanks dat die gegevens openbaar zouden moeten zijn, doet het bedrijf zeer geheimzinnig.
Niemand is bereikbaar voor het verstrekken van informatie, mensen die "morgen wel aanwezig
zijn" hebben ineens de volgende dag een geheel andere functie en zijn wederom niet
bereikbaar. Op dit moment is er toegezegd dat een woordvoerder ons zal terugbellen. We zijn
benieuwd!
Concurrentie hoeft Bedrocan met de overheid als handlanger in ieder geval niet te vrezen.
Want, als ze die ontdekken, komen ze gewoon langs, vernietigen de oogst en als het even
tegenzit, sluiten ze je op of sta je te schoffelen in het park.
De tijd is nu gekomen om het monopolie van de overheid voor wat betreft de cannabishandel
niet langer te tolereren.
Deze plant hoort thuis in de natuur en dient voor iedereen die dat wil beschikbaar te zijn. Er is
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geen hypocriete overheid nodig die dingen voor anderen verbied die ze zelf wel doen. Er
hoeven geen wetten te komen om te zorgen dat ook dit onderdeel van de natuur volkomen in
handen van de farmaceutische industrie terechtkomt. Er zijn nog nooit doden gevallen door het
gebruik van wiet en het eeuwige praatje dat het zou gaan om onze veiligheid is hiermee ook
direct tot onzin verworden.
"Stay tuned", want binnenkort zal er een initiatief starten waar het fundament nu voor is gelegd
in de vorm van Stichting Heel de Wereld om iedere Nederlander de mogelijkheid te bieden om
legaal gebruik te maken van medische wiet, zonder de dope-dealers uit Den Haag. De natuur is
van ons allemaal, zo simpel is het.
En willen ze een rechtszaak aanspannen? Graag, want dit monopolie in de georganiseerde
dopehandel van de overheid is illegaal, onrechtvaardig en is een schending van de
mensenrechten. Het feit dat ze hun eigen wetten schrijven waardoor lijkt dat dit legaal en vanuit
goede bedoelingen gebeurt, verandert daar niets aan.
Mensen die de initiatiefnemers van Stichting Heel de Wereld willen steunen kunnen nu al
doneren NL93INGB0007443969 t.n.v. Stichting Heel de Wereld ovv: donatie.
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