
HOE EEN WELWILLENDE BURGER DIE ZIJN ZIEKE MEDEMENS BELANGELOOS 
WILDE HELPEN MISLEID WERD DOOR EEN OVERHEID DIE HEM DEED GELOVEN
DAT 5 MEDICINALE CANNABIS PLANTEN GEDOOGD WAREN.
Op 16 oktober 2016 werd Hans kamperman gearresteerd voor het bezit van 5 medicinale 
hennepplanten in zijn tuin. Kamperman kweekte deze planten uit idealistische motieven om zijn 
zieke medemens te helpen. Wereldwijd is de medicinale werking van cannabis erkent. Maar de 
Nederlandse overheid criminaliseert cannabis en ontkent de medicinale werking. Hierdoor wordt dit
medicijn niet langer vergoed door zorgverzekeraars. Dit betekent dat patiënten dit medicijn uit het 
illegale circuit moeten betrekken voor veel geld. Veel patiënten hebben daar voor de middelen niet 
en het ontbreekt hen aan de kennis om zelf planten te kweken. Om deze mensen te helpen had 
Kamperman zich aangesloten bij een ideologische groep van mensen die elk 5 planten in hun tuin 
kweekten waar deskundige natuurgenezers dan medicinale wietolie van maakten op daarmee zieke 
mensen te helpen die de financiële middelen niet hadden op het uit het illegale circuit te betrekken 
of met een arts te maken kregen die het medicijn niet wilde voorschrijven. Het medicijn is nl. wel 
op doktersrecept verkrijgbaar bij de Transvaal apotheek in Den Haag, maar deze producten zijn 
gamma bestraald waardoor een groot deel van de medicinale werking verloren gaat en wordt tegen 
woekerprijzen in de markt gezet. Niet bereikbaar dus voor de mensen die minder draagkrachtig zijn.
De groep mensen opereerde als een socioclub waarbij mensen elkaar helpen en kennis delen, de 
inzet varieert, de een beperkt zich tot het kweken van zijn 5 planten, de ander helpt mee met het 
oogsten en knippen. Er zijn tal van deze socioclubs in Nederland. Een mooi voorbeeld is “Suver 
Nuver” van Rinus Reitsema met 6000 leden. Een fantastische kerel met visie, hij zet de socioclubs 
op de kaart in Nederland, niet voor zichzelf maar voor zijn medemens. Het OM durft hem niet aan 
te pakken omdat ze dan 6000 man op de stoep hebben staan. Het scoort blijkbaar beter om jacht te 
maken op mensen die 5 planten in hun tuin hebben staan, en dit vooral breed uit te meten in de 
media, 50% van alle politie-inzet gaat op aan dit soort gekkigheid. Uitdrukkelijk doel van onze 
groep was om zich binnen de regels van het gedoogbeleid te houden, de zgn. 5 planten regel.
Groot was dan ook verbazing bij Kamperman dat hij gearresteerd werd voor het bezit van 5 grote 
cannabis planten in zijn tuin. 5 planten waren toch gedoogd !!
Er volgde een rechtszaak voor de Meervoudige Strafkamer van het gerechtshof in Zutphen. Een 
volledig doorgedraaide Officier van Justitie presteerde het hier om mijn rechtszaak op ontoelaatbare
manier te beïnvloeden door een doodbedreiging te insinueren om hiermee een punt te maken bij de 
rechters dat ze toch wel met echte criminelen te maken hadden. De werkelijkheid was dat de 
betrokken persoon Bram Tonnaer een epileptische aanval kreeg die de OvJ als snijdende beweging 
interpreteerde. Beelden van de veiligheidscamera hebben laten zien dat er totaal geen sprake van 
een snijdende beweging. Wat wel blijkt uit camerabeelden van CNN die de rechtszaak filmde is dat 
de OvJ duidelijk op zoek was naar een slachtoffer waarbij hij zijn kunstje kon opvoeren. Bram heeft
hiervoor 2 dagen in hechtenis gezeten in een politiecel in Doetinchem, zonder medicatie.
Vanaf dat moment was de toon gezet bij de rechters, ze waren helemaal klaar met mij.
Barbertje moest hangen, er volgde een veroordeling van 40 uur taakstraf voorwaardelijk met een 
proeftijd van 2 jaar. Dit had voor mij als ondernemer verstrekkende gevolgen waardoor ik mijn 
bedrijven niet meer kon uitvoeren.
Na 15 maanden geketend te zijn en waarbij ik machteloos moest toekijken hoe alles wat ik in mijn 
leven had opgebouwd naar de knoppen ging werd eindelijk het ingediende Hoger Beroep behandelt.
Dit leidde tot de uitspraak “Schuldig zonder Straf”
Een bizarre uitspraak waarmee de rechters willens en wetens mijn leven verwoesten.
Een OM dat aantoonbaar liegt, bedriegt, manipuleert en bewijsmateriaal vernietigd, en 3 rechters 
die daar in meegaan en daarmee onze rechtsstaat te grabbel gooien.
Mijn advocaat Maurice Veldman toch niet de eerste de beste, zegt dat hij in zijn 35 jarige carrière 
als advocaat nog nooit zoveel onrechtvaardigheid is tegen gekomen, met zulke desastreuze 
gevolgen voor client. Ook hij is totaal verbijsterd door dit vonnis. 
Kamperman ziet zich door deze uitspraak genoodzaakt de publiciteit te zoeken en de pleitnota van 
zijn advocaat Maurice Veldman openbaar te maken.



Onderstaand een opsomming van een liegend, bedriegen en manipuleren OM, die het blijkbaar als 
een spel ziet om goedwillende burgers de vernieling in te trappen.
Deze veronderstelling wordt nog ondersteunt door een interview in Vrij Nederland van Herman 
Bolhaar, destijds in hoofd van het Openbaar Ministerie, waarin hij stelt dat het beleid van het OM is
om bewijslast optimaal op te pompen, om zo een verdachte maximaal in diskrediet te brengen. Wat 
meneer Bolhaar daarbij vergeet is dat je hiermee aan de stoelpoten  van de rechters (rechtsstaat) 
zaagt. Je moet als OM aan waarheidsvinding doen, niets meer en niets minder. 
Wat ook vast staat is dat het ministerie van justitie de wetenschappelijke rapporten van het WODC 
jarenlang gemanipuleerd heeft. De rapporten wezen nl. uit dat er helemaal geen sprake was van 
overlast door coffeeshops. Dat kwam justitie minder goed uit, dus hebben ze de rapporten zodanig 
gemanipuleerd zodat er wel sprake was van overlast. Ik hoop als deze zaak begin januari in de 2e 
kamer behandeld wordt mijn zaak ook aan de orde komt. Het vertoont veel overeenkomsten !! 
Uit de pleitnota blijkt:

1. Mijn aanhouding onrechtmatig is geweest omdat er in het proces verbaal nergens vermeld 
staat dat er een redelijk vermoeden bestaat dat ik meer dan 5 planten in mijn tuin had staan. 
5 planten zijn wettelijk gedoogd, mits je afstand doet. Dat heb ik gedaan. De betrokken 
agenten hadden ermee bekend moeten zijn dat 5 gedoogd zijn en dat de grote (4,5 meter) en 
het gewicht (40 kg per plant} er niet toe doet. De  politie heeft niets geverbaliseerd dat een 
aanwijzing zou kunnen zijn dat ik de 5-planten regel heb overschreden.
Dit moet leiden tot de conclusie dat ik op een onrechtmatige wijze ben aangehouden.

2. De agenten die me hebben aangehouden LIEGEN. Het verhaal dat de agenten ophangen dat 
men toevallig wiet rook is volstrekt ongeloofwaardig. Ook het verhaal dat men opzoek was 
naar iemand die OPS gesignaleerd stond raakt kant nog wal. Ik woon aan en doodlopende 
weg. Mijn advocaat heeft de melding opgevraagd, die bestaat dus niet! Uit het gedrag van de
agenten was duidelijk dat dit een gerichte actie was. Dit vermoeden wordt nog versterkt 
door het feit dat de natuurgeneeskundige van onze socioclub zeker schijnt te weten dat ik 
getipt ben door 2 dames Greta en Lian waar ik een conflict mee heb. Ik kan dat helaas niet 
hard maken en bewijzen.
Wat wel vaststaat dat deze zgn. spirituele dames die licht en liefde prediken mijn vrouw 4 
jaar lang in de macht hadden en mijn gezin geterroriseerd hebben. Mijn vrouw is door deze 
dames gebrainwasht en voor 85.000 euro opgelicht. Hierdoor is ze in ernstige psychische 
problemen gekomen wat geresulteerd heeft in 2 zelfmoord-pogingen. Van deze oplichting is 
aangifte gedaan. Na een week kreeg ik bericht dat het OM wegens tijdgebrek niets met de 
zaak deed, ondanks de 200 pagina’s aan bewijslast aan apps en mails waaruit blijkt hoe 
gemeen en doortrapt de dames te werk gingen en mijn vrouw volledig in de macht hadden. 
Ik was totaal verbijsterd en gefrustreerd dat het OM wel alle tijd en moeite steekt om mij 
kapot te maken voor het bezit van 5 gedoogde medicinale plantje, maar het blijkbaar niet de 
moeite waard vind om op te treden als mijn vrouw geestelijk naar de kloten wordt geholpen 
en voor 85.000 euro wordt opgelicht.
Ten einde raad heb ik via de officiële weg middels een artikel 12 procedure bezwaar 
gemaakt tegen de beslissing van het OM. De advocaat Generaal adviseerde het hof zelfs om 
de officier van justitie te gelasten om tot vervolging over te gaan.
Toen de situatie met mijn vrouw verslechterde en ze moest worden opgenomen op een 
gesloten afdeling van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn heb ik de OvJ nog een update 
gestuurd met het verzoek tot actie over te gaan voordat deze dames nog meer slachtoffers 
maken. Ik hoorde niets, geen uitleg, helemaal niets. Omdat ik dagelijks geconfronteerd werd
met een vrouw die niet meer leven wilde en ik op haar afdeling de meest afgrijselijke dingen
mee maakte heb ik een minder wijze actie ondernomen waar ik achteraf wel spijt van heb. Ik
heb je OvJ een mail gestuurd waarin ik hem meedeelde dat ik het recht in eigen hand zou 
nemen als het OM niets onderneemt. Deze wanhoopskreet is verkeert uit gepakt. De officier 
van Justitie kon blijkbaar niets anders bedenken dan een arrestatieteam van 6 agenten op me 



af te sturen die mij met getrokken pistolen, wapenstokken, schilden en honden uit huis te 
halen en me 4 dagen de cel in te trappen. Hierdoor heb ik een vorm van PTSS opgelopen. 
Het is werkelijk niet te bevatten hoe justitie hier opereert, in plaats van deze vrouwen aan te 
houden zijn ze naar hun toegegaan met de vraag of ze alstublieft aangifte tegen me wilden 
doen omdat er een bedreiging bij hun was binnengekomen. De absolute gekte vond op 8 
december plaats bij het hof in Arnhem waar de art. 12 procedure behandeld zou worden om 
het OM te bewegen alsnog tot vervolging over te gaan van de dames. Nadat ze me 2 uur 
lang hadden laten wachten, werd me doodleuk medegedeeld dat ik weer naar huis kon gaan 
omdat ze alle bewijsstukken kwijt waren. 
Blijkbaar is het OM dusdanig onmachtig/machtig dat gedupeerden niets anders rest dan dit 
openbaar te maken en dan maar te hopen dat misdaadjournalisten als Peter R. de Vries of 
Roberto Stegeman dit oppakken.
  

3. Het OM heeft alle bewijsmateriaal vernietigd zonder monsters te nemen van de planten. Ik 
wordt beschuldigd van het aanwezig hebben van psychoactieve THC houdende planten. Dat 
is een leugen het waren CBD planten als je daar medicinale olie van wilt maken is dat niet 
psychoactief. Dit is in iedere natuurwinkel te koop. In winkels als Kruitvat is het bijna niet 
aan te slepen. 
De medicinale werking van CBD-olie is bewezen, ook voor de bijwerkingen van 
chemokuren bij kanker. Ik kan dat niet bewijzen omdat alles is vernietigd. Dat is een 
onrechtmatige daad !

4. Groot was de verbijstering bij de rechtszaak voor de meervoudige strafkamer in Zutphen 
toen bleek dan de OvJ plotseling geen problemen had met het aantal planten, ook het 
gewicht was geen probleem, zelfs aan mijn goede intenties en de medicinale werking werd 
niet getwijfeld. Ik werd veroordeelt omdat ik tijdens de verhoren had verklaard dat ik ook 
toppen van anderen in huis had, en er ook dozen in huis had met namen erop etc. Wat een 
misdaad !!
In hoger beroep heb ik minutieus aangegeven wat er in de dozen zat, welk soort plant, voor 
wie het bestemd was etc. maar dat wel alles van mijn eigen planten afkomstig was. Met 
foto’s en achter gebleven stam, heb ik aangetoond dat elke plant (boom) een gewicht had 
van min. 40 kg totaal dus 200 kg ruw materiaal en dat het dus ook helemaal niet anders kan 
dat de gevonden 10 kg ruw materiaal van mijn eigen 5 planten was. Gedroogd blijft van 10 
kg nog geen 2,5 kg. Over. Ik heb ook uitgelegd dat ik tijdens de verhoren ook werkelijk 
dacht dat er materiaal van anderen in huis was. Iets wat achteraf niet juist was omdat 
iedereen zijn eigen materiaal weer mee naar huis genomen had, de natuurgeneeskundige 
wilde zich perse aan de 5-planten regel houden van het gedoogbeleid. Dit heb ik niet kunnen
weten omdat ik die avond eerder vertrokken was om iemand weg te brengen en tot mijn 
aanhouding niet meer beneden ben geweest. Hoe bizar is het om op je eerlijkheid 
afgerekend te worden. Ook probeert men mij te vangen op uitspraken die ik gedaan zou 
hebben over “hennep van anderen” De planten waren niet van mij maar stonden wel bij mij,
dan beland je al snel in een soort babylonische spraakverwarring. Mensen binnen de groep 
kregen de planten aangeleverd, zo gaat dat bij socioclubs. Het enigste wat van belang is dat 
het gevonden materiaal van de 5 planten kwam uit mijn tuin, en dat heb ik uitgelegd dat dat 
zo was. Waar gaat dit nog over. OM wil me gewoon pakken en kapot maken, kost wat kost. 
Als je dan helemaal niets meer hebt en jezelf als OM onsterfelijk belachelijk hebt gemaakt 
kom je met te eis “Schuldig zonder Straf” Terwijl je weet dat je me daarmee volledig kapot  
maakt.

5. Het welbewust lekken van vertrouwelijke informatie door justitie naar de pers.
In een artikel in de Gelderlander spreekt justitie trots over het oprollen van een wietplantage 
in een rustige villawijk in een oase van rust waar alleen maar artsen en geslaagde 



ondernemers wonen in riante villa’s (Het gaat hier om 5 zgn. gedoogde planten) In een klein
stadje als Groenlo ben je dan “Talk of the Town” en maatschappelijk volledig afgeschreven. 
Ik kan me nergens meer vertonen. Ik zal strijden “Till the End” om dit onrecht voor mij en 
mijn gezin weg te nemen. Het heeft onherstelbare schade toegebracht aan mijn functioneren 
als mens en ondernemer.

6. De angstcultuur die de Overheid/OM met dit waanzinnige beleid van criminaliseren van 
cannabis teweeg brengt is weerzinwekkend. 
Binnen onze groep bijvoorbeeld zijn niet alleen mijn 5 planten vernietigd, maar heeft 
iedereen in blinde paniek zijn planten vernietigd na mijn arrestatie. Hierdoor is ontzettend 
veel verdriet en pijn veroorzaakt, patiënten die verstoken blijven van hun medicijn. De 
natuurgeneeskundige die de motor was binnen onze groep met al haar kennis, passie en 
liefde om mensen te helpen zit zonder materiaal. Ze is gestopt met dit goede werk omdat ze 
het niet meer trekt en haar gezin voorgaat. Deze mensen zouden een standbeeld moeten 
krijgen, in plaats van gecriminaliseerd te worden. In mijn geval zouden mensen me simpel 
vrij kunnen pleiten door voor de rechter te verklaren dat ze hun eigen cannabis weer mee 
naar huis genomen hadden na het gezamenlijke knippen. Ze durven niet, ze zijn bang, maar 
ook kwaad op mij omdat ze door mijn toedoen hun hele oogst zijn kwijtgeraakt. Vanwege 
een conflict dat ik had met 2 dames had die me getipt hebben bij justitie. Iets waar zij 
helemaal buiten stonden. Pijnlijk voor mij, maar ik begrijp het wel. Maar het is lastig om er 
alleen voor te staan, omdat de gevolgen en de impact zo groot voor mij zijn.
Er is op dit moment een ware hetze gaande waarbij agenten al jachthonden al snuffelen door
de straten trekken om zieke mensen hun medicijn af te pakken. Op Facebook verschijnen de 
verhalen van trotse agenten die lachend met de 5 plantjes als trofee op de foto staan en 
verslag doen van hun jachtpartijen. Dit is weerzinwekkend, zo verliest justitie het contact 
met de bevolking. Hoe moet je hier nu respect voor opbrengen. Mijn advocaat Maurice 
Veldman is bezig met een zwartboek samen te stellen van de meest schrijnende gevallen om 
dat aan de Nationale Ombusman aan te bieden.  Dit moet echt stoppen!!  

7. De gevolgen van deze uitspraak zijn desastreus. Het idealistische project in Canada waar ik 
samen met de Nativ’s een Cultural Healing Centre wil starten in een resort wat we daar 
bezitten moeten we cancelen omdat ik Canada niet inkom vanwege mijn veroordeling die nu
al 15 maanden duurt, en nu dus voor altijd is bij deze uitspraak. Het is bijna niet te 
verdragen dat mijn levenswerk voor mij ogen de vernieling ingedraaid wordt door het OM. 
Ik wilde het eerst niet geloven dat dit waar kon zijn vanwege 5 gedoogde hennepplanten. Ik 
heb echt alles geprobeerd, Nederlandse en Canadese ambassade, duizenden euro’s aan 
gecertificeerde vertaalburo uitgegeven om het vonnis te vertalen. Het lukt niet! In Hoger 
Beroep heb ik het Hof de brief van de Canadese regering overhandigt voor het geval ze me 
niet geloven. Ook de eigendomsaktes en het het plan van het nieuwe Cultural Healing 
Centre van de Nativ’s heb ik naar het Hof gestuurd. Het maakt ze allemaal niets uit, ik moet 
en zal kapot. en kan daar dus nu 3 miljoen dollar afschrijven. Hoezo “Schuldig zonder Straf”

Een ander idealistisch project is “Hart van Grolle” een project waar ik een tegenwicht wilde 
bieden aan de grote supermarktconcerns waar alles om geld draait. Kleine ambachtelijke 
bedrijven zoals bakkers, slagers, groenteboer en kaas/zuivel winkels worden 
weggeconcurreerd door de grote concerns. Wat iedereen vergeet is dat dan ook de passie en 
beleving uit het straatbeeld verdwijnt, dat vindt je niet in supermarkten. Maar wat nog veel 
erger is dat er ook geen mensen hiervoor worden opgeleid. Als dat eenmaal weg is komt het 
nooit meer terug, is het voorgoed weg. Met “Hart van Grolle” proberen we een 
winkelcentrum te creëren voor deze bedrijven met een overdekt middenplein met daghoreca,
zodat de producten van bakker, slager, groenteboer ook ter plaats genuttigd kunnen worden. 
De focus ligt op eerlijke streekgebonden producten, liefst biologisch. samenwerken en 



elkaar versterken. Na sluitingstijd van de winkels kunnen op het middenplein ook nog van 
alle activiteiten uitgevoerd worden die de winkels dan weer versterken en zodoende iets 
minder rendabele winkels als een natuur of biologische winkels ondersteunen. Het doel is 
samenwerken in coöperatief verband. Op de verdiepingen zijn ruimtes voor kleine 
zelfstandige ondernemers zoals natuurgenezers, voedingsconsulenten etc. ook zijn er 
ruimtes om presentaties te geven. Het gehele pand is duurzaam en energie-neutraal, er 
worden duurzame streekproducten verkocht en de coöperatieve ondernemingsvorm van de 
algemene ruimten is ook vernieuwend. De gemeente Oost-Gelre heeft voor dit plan 50.000,- 
euro innovatie subsidie toegezegd. Na mijn arrestatie voor het bezit van de 5 gedoogde 
cannabis planten en het gewraakte artikel in de Gelderlander waar ik als de Pablo Escobar 
van Groenlo werd neergezet werd het lastig om huurders te vinden voor dit project, wie wil 
er nu zaken doen met een crimineel.  Ook de positieve houding van de gemeente sloeg 
plotseling om. De innovatiesubsidie werd ingetrokken, aan de bestemming “Dag Horeca” 
die zwart op wit in de bouwvergunning staat en super belangrijk is voor het concept van 
“Hart van Grolle” werd plotseling een geheel andere interpretatie gegeven. Lachend werd 
me te kennen gegeven dat ik toch geen horecavergunning kreeg vanwege mijn strafblad. 
Gemeente stuurde handhavers op me af die me vertelden dat ik mijn eigen dakterras niet 
meer op mocht. Kortom de stemming was plots totaal verandert, de reden dat men ooit een 
innovatiesubsidie had gegeven was men plotseling vergeten. Kortom een investering van 2,5
miljoen euro staat te verpieteren dank zij de criminalisering van mij door justitie, en dat voor
het bezit van 5 gedoogde cannabis plantjes. 
Ik heb het hof alle informatie over Hart van Grolle verstrekt, de brief van de gemeente over 
de afwijzing van de innovatie subsidie, Artikel in het tijdschrift Change over het 
ideologische en innovatieve karakter van “Hart van Grolle” Dat maakt het Hof en het OM 
allemaal niets uit, ik moet en zal kapot!! Hoezo “Schuldig zonder Straf”


