Transcript: uitgetypte video (2min 17 sec).
Wiet kweken (A.Boonstoppel)
Slide: Nederland telt ongeveer 600 coffeeshops
Slide: Daar wordt geen koffie verkocht maar drugs (wiet en hasj).
A.Boonstoppel: even in het kort een uitleg over hennepkwekerijen, oftewel wietkwekerijen.
Criminelen huren dan een ruimte en daar zetten ze bijvoorbeeld 3000 plantjes neer. Kleine
plantjes! En die geven ze dan automatisch water, want als ze dat met een gietertje zouden
moeten doen, is dat te veel werk. Vervolgens hangen ze er kunstlicht boven, zo bootsen ze
de zon na. Dan hebben de plantjes water en licht en kunnen die plantjes groeien. Na
tien/twaalf weken zijn deze plantjes volgroeid. In die plantjes zitten dan bloemetjes, en daar
is het hun om te doen want dat is de wiet. Als die bloemetjes heel groot zijn dan knippen ze
al die bloemetjes uit die 3000 plantjes, waarna ze te drogen worden gelegd of gehangen.
Met de rest doen ze wat anders maar daar heb ik geen tijd voor om uit te leggen. Als die
bloemetjes droog zijn, worden ze in zakken gestopt en die brengen ze naar de coffeeshop.
Wat doet die coffeeshopeigenaar ermee? Die doen het in kleine doorzichtige zakjes die je
weleens op straat ziet liggen als je in een grote stad woont. Dan komt er iemand in de
coffeeshop en die koopt zo’n zakje wiet. En wat doet die er dan vervolgens weer mee?
Diegene die het koopt, heeft een vloeitje. Sommige ouders roken shag en daarvoor
gebruiken ze een klein vloeitje maar voor dit hebben ze speciale grote vloei. Dat noemen ze:
big vloei. Dat leggen ze dan neer. Dan kruimelen ze daar shag in en die bloemetjes en dan
draaien ze dat op een heel speciale manier dicht. En dan heet dat niet een sigaret maar een
joint. En als ze dat roken dan noemen ze dat niet roken maar blowen. Een coffeeshop
verkoopt wiet en hasj. Hasj is de hars van het plantje. En wiet is het bloemetje waar ik het
zojuist over had.
Slide: Cannabis is de verzamelnaam voor: wiet en hasj. Een ander bekende naam is
marihuana.

