
Wietweelde
InNederlandheeft cannabis eenwat schimmig imago, vande
‘gedoogde’ coffeeshops tot de lolly’s en zeepjes in toeristenwinkels.
InAmerikaverovert het plantje, nu cannabis indemeeste staten
legaal is, snel terrein en ishet bij uitstek een luxeproduct.
‘Er ontstaat een connaisseurssfeertje.’

DoorBarbaraNoordermeer

SommigeAmerikaanse
statenhebbeneen toleranter
wietbeleiddanNederland.

E
enautoritje opeen
zonnigenamiddag
doordebinnenlan-
den vanMassachu-
setts.Heuvelig land-
schap, grazende

koeien.Hier endaar eenboerderij.
Endan is er ineens een indringen-
degeur.Niet deboerenluchtdie je
verwacht vanhetplatteland.Nee,
deonmiskenbare geur vanwiet
doet eerderdenken
aandeAmsterdamse
binnenstad.Wacht eens even.
Metdeneus tegendeautoruit
gedrukt inspecterenwedegewas-
senomonsheen. Zijnditwerkelijk
akkers volwietplanten?Gewoon
langsdeweg?Datmaghier tegen-
woordigdus.
Sinds eind jarennegentig een

aantal statenaandewestkust
cannabis voormedischgebruik
toestond,heeft deproductie een
vlucht genomen.De vaart kwam
erhelemaal in toenColoradoacht
jaar geledenookhet recreatief
gebruik toestond; andere staten
volgden. Sommigedaarvan staan
tegenwoordig eenstuk toleranter
tegenoverwietgebruikdanNeder-
land. In2020houdennog slechts
drie staten vast aaneen strikt can-

AanCBDwordt een geneeskrachtigewerking
toegeschreven. Daaromzit het in beautyitems

nabisverbod.Dit jaar zal er volgens
hetMarijuanaBusinessFactbook
tenminste 15,7miljarddollar om-
gaan indeAmerikaanse cannabis-
sector, enhet aanbodwordt steeds
interessanter. ‘Jemerktdat er een
connaisseurssfeertje ontstaat’,
zegtMichaelWitte (47), die tot
medio vorig jaar als cfo verbonden
wasaanhetbedrijfCulta, dat can-
nabis verbouwt, cultiveert en ver-
koopt inMaryland.Hij verhuisde
in2000 voorde liefde vanuitRot-
terdamnaardeoostkust vande
VerenigdeStatenenzagdemarkt
veranderen. ‘Er komen luxerepro-
ductenencannabisderivatenmet
hogerepercentagesTHC.’ THC,
tetrahydrocannabinol, zorgt voor
dehigh.Eenanderebelangrijke
component vancannabis isCBD,
cannabidiol,waar eengenees-
krachtigewerkingaanwordt

toege-
schrevenen

datdaaromwordt
toegevoegdaan

beautyproductenen
oliën. Somszitten ze samen

ineenproduct.Witte: ‘Bij
eenauto-ongelukheb ikooit een
schouderfractuuropgelopen, toen
had ik veel baatbij zo’nolie.De
combinatie van tweedelenTHCen
eendeelCBDwerkte indit speci-
fiekegeval voormij het best.’

Eenglaswijn indehand
‘Cannabis isnietmeer iets voor
blowendehippies;mensenuit

alle lagen vandebevolking
gebruikenhet enkomen

daarvooruit’, zegtNikki Fur-
rer (45), schrijver vanhetboekA
Woman’sGuide toCannabis en

zelf overtuigdgebruiker. ‘Je slaapt
beter, het ontspant,werkt tegen
depressies enalspijnstiller’, zegt
voorstanderFurrer. Ze runde voor-
heeneenboekwinkel enmaakte
in2012deoverstapnaarde can-
nabissector.
Deauteur enpleitbezorger

merktdatdemensendie vroeger
iets te lezenbij haar kochten,haar
nu raadplegenoverdehoeveelheid
die zekunnengebruiken. ‘Iemand
diemet eenglaswijn indehand
eencannabisgebruiker staat te
bekritiseren, isnietmeer vandeze
tijd’, vindt ze.Deauteur, diede
interesse voor cannabisuiteraard
toejuicht, zegt stellig: ‘In tegen-
stelling tot alcohol is cannabis ge-
zond, je krijgt er geenkater vanen
verliest er geenhersencellendoor.’
Dat geldt uiteraardalleenals jehet
gebruikbinnendeperkenhoudt.

Bloemknoppen
Stap inNewYork,Chicagoof
BeverlyHills eenfiliaal van
MedMenbinneneneven lijkthet
of jeperongelukbij eenpopulair
computermerk terechtgekomen
bent.Op langeeikenhouten tafels
liggenwitte touchscreensmetpro-
ductinformatie. Potjesgevuldmet
gedroogdebloemknoppenmaken
duidelijkdat jehiernietkomtvoor
denieuwste laptop.Decannabis-
retailer is eenvandegrootste in
Amerikaenverkooptnaastwiet en
medicinaleproductenooketens-
waren, zoals snoepjesenchocola.
Hetaanbodverschilt per staat, en
of je er ietskuntkopenook,want
elke staatbepaalt zijneigen regels.
Somsheb jeeenspecialepasnodig.
Daarnaastontbreekthet
aanduidelijkewetgeving
op landelijkniveau. Furrer:

PRODUCTENMETCANNABIS
l Doordehuid-
verjongende,
zuiverendeen
kalmerende
werkingdieaan
cannabiswordt
toegeschreven,
ishetnietgekdat
debeautyindus-
triehetplantje
heeftomarmd.
Cannabiszou
roodheiddoen
verdwijnenen
rimpels tegen-
gaan.

l ‘Leteropdat
hetproduct
goedgetest is’,
adviseertauteur
NikkiFurrer. ‘Er
zijn inmiddels
veelproducten
opdemarkten
er isweldegelij
kwaliteitsver-
schil.’

l Verschillend
Amerikaanse
magazinesen
beautyblogs
verkozenThe
LuxurySerum,
vanhetkersver
merkSainte Jan
tot schoon-
heidsproduct
van2019.Het
bevat500mg
CBD,naasteen
veelheidander
plantaardige
ingrediënten.

l InNederland
verkooptCosma-
niaserums, loti-
onsenparfums
metcannabis.De
meestemerken,
zoalsKiehl’s,
gebruiken
extractenvan
hennep,de
categoriecan-
nabisplanten
dienauwelijks
psychoactieve
stoffenbevaten
inNederland
enAmerika
legaal is.

l Checkgoed
deregelgeving,
voordat jecan-
nabisproducten
in-ofuitvoert.
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‘Iedereen is aanhet experimente-
rengeslagen.Er is eenhoopveran-
derd inAmerika sindsweeenpaar
jaar geledencollectief beslotendat
jeniet highwordt vanCBD.’
Online ishet luxe aanbod

explosief gestegen.ClaudiaMata
(39)wasmoderedacteur inNew
York voordat zemethaarmanhet
wellness- enbeautymerkVertly
opzette inCalifornië. ‘Gebruikers
gaancannabismeer zienals een
helendeplant’, zegtMata. Via
eenwebsite verkoopt zeonder
andere zelfgeproduceerde lotions,
serums, lippenbalsemenbadzout.
Verpakt inwittedoosjesmet
groeneaccenten roependemooie
potjes en tubes eromgeshowd te
worden indebadkamer.
‘Voormij veranderdealles op

mijn29ste’, vertelt AlexisRosen-
baum(32). ‘Totdie tijdwas ik tegen
het gebruik vancannabis.Omdat
ik last had vanenormeangstenen
stress, ben ikopaandringen van
anderencannabis gaangebrui-
ken.Dat veranderdemijn leven. Ik
konmentaal relaxenende zaken
ineenanderperspectief zien.’
Inhaar onlineboetiekRosebud
verkoopt zeproductenwaar ze zelf
baat bij heeft gehad.

Officiële pas
Nikki Furrer verwachtdathet
aanbodenhet gebruik inAmerika
alleenmaar zullen toenemen.
MichaelWittebevestigt dat: ‘Bij
ons inhuisheeft cannabis zo’n
beetje dealcohol vervangen. In
Nederland rust er een stigmaop
het gebruik vanwiet. Je probeert
als tiener eenpaar keer een jointje
endan ishetwel klaar. Als ik
vrienden, die over eenofficiëlepas
beschikken, thuis te etenheb, bied
ikhunnaafloopgerust aanom
nogwat te roken.Dat zou ik inNe-
derlandnooit gedaanhebben.’o

‘InNederland rust er een stigma op. Als tiener probeer
je een paar keer een jointje en dan is hetwel klaar’

Vanvoeten-
crème tot
chocola,
cannabis
ismulti-
functioneel.

De cannabis-
geurkaars van
Malin+Goetz
ruiktniet naar
coffeeshop.

Bruiswater
vanSweet
Reason,met
CBD.
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