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Wereldverbeteraar Hans Kamperman op 11 mei voor de rechter voor vijf hennep planten: 

’Ik weet zelf precies wat ik doe’ 
   

EINDHOVEN – De De Groenlose ondernemer Hans Kamperman moet op 11 mei 2017 voor de 
meervoudige strafkamer verschijnen wegens het buiten kweken van vijf hennep planten voor 
medicinaal gebruik. Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod steunt de oproep van 
sympathisanten om naar de rechtbank in Zutphen te komen om Kamperman te steunen.  
 
Met buitenproportioneel machtsvertoon deed justitie in oktober 2016 een inval bij Hans Kamperman. Enkele 
tientallen agenten hebben zijn hele woning overhoop gehaald. De reeds geoogste vijf planten zijn geruimd en 
vernietigd in een enorme vuilniswagen. Zijn auto’s zijn in beslag genomen en het stroomverbruik is 
doorgelicht, hoewel zijn planten buiten stonden. En Kamperman werd gearresteerd voor het in bezit hebben 
van vijf hennep planten. 
 
Het was zijn eerste kweek, ook waren er geen materialen in huis om de hennep te verwerken. Kamperman is 
twee dagen in een isoleercel gestopt, justitie deed een triomfantelijk verhaal naar de pers uit gaan en 
behandelt hem als een zware crimineel.  
 
Een eventuele veroordeling wegens het kweken van vijf hennep planten voor medicinaal gebruik zal enorme 
financiële gevolgen voor hem hebben. Kamperman heeft naast goedlopende ondernemingen in Groenlo ook 
een onderneming in Canada. Bij een veroordeling mag hij dat land gedurende vijf jaar niet in en zal de schade 
voor zijn bedrijven in de miljoenen lopen. Via social media hebben sympathisanten een actie opgezet om 
Kamperman te steunen in de rechtbank: https://www.facebook.com/events/1794656354184636/ 
 
Kamperman wil zich voor de rechtbank beroepen op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. Dit artikel luidt:  
“Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van 
zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de 
noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, 
invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten 
gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.”   
 
Volgens Kamperman onthoudt de Nederlandse overheid mensen het recht om zelf voor hun gezondheid te 
zorgen. Zoals hij in het politierapport zegt: “Ik weet zelf precies wat ik doe.” 
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