
 

Juryrapport De Groene Griffel 2021  

De winnaar van de Groene Griffel voor de beste journalistieke 

productie over cannabis van het jaar wordt gekozen door 

driekoppige jury. De criteria waaraan zij de journalistieke 

producties, artikelen, reportages, items, boeken, documentaires 

etc., hebben getoetst zijn journalistieke gedegenheid, 

originaliteit, nieuwswaarde en impact. 

Jury De Groene Griffel 2021 

Rob Tuinstra, hoofdredacteur HighLife, het oudste 

cannabistijdschrift van Nederland 

Mauro Picavet, o.a. oprichter CannabisIndustrie.nl 

Derrick Bergman, cannabis journalist en voorzitter stichting VOC 

De acht genomineerden van dit jaar: 

Robert van Gijssel: Weg met de coffeeshop, leve de coffeeshop! 

de Volkskrant, 14 januari 2021 

Buro Jansen & Janssen: Integraal Appel, Nepwetenschap van Tilburg University  

Burojansen.nl, 6 april 2021 

Koen de Regt en Meike van Roosmalen (RTL Nieuws): 

-Burgemeesters te hard in antidrugsbeleid, onschuldige burgers uit huis gezet, 13 mei 2021  

-Burgemeester zet autistische Robin (34) uit huis om één wietplant, 17 juni 2021 

-Hoe burgemeesters steeds makkelijker drugspanden konden sluiten, 7 juli 2021 

Karlijn van Houwelingen: Nederlanders telen legale wiet in Californië: ‘Laat je niet gek maken’ 

Algemeen Dagblad, 31 mei 2021 

Bart de Koning: Blijven praten over ‘ondermijning’ hindert opsporing van drugs 

Follow The Money, 23 juni 2021  

Folkert Jensma: ‘Legaliseer cannabis’ en tegelijk hard optreden gaat niet samen 

NRC, 24 september 2021 

Anouk Boone: Italiaanse wietteelt in opmars: ‘Dit is de echte Green Deal’ 

Financieele Dagblad, 20 oktober 2021 

Willem Jan Jochems: De coffeeshop is zo gek nog niet 

Omroep Brabant, 23 oktober 2021 

Winnaar 

De jury heeft unaniem als winnaar van De Groene Griffel gekozen: Koen de Regt en Meike van 

Roosmalen van RTL Nieuws voor hun berichtgeving over de wet Damocles. Zij krijgen de prijs, 

een bijzonder ontwerp van Studio DaG, uitgevoerd in hennep, per post opgestuurd. 



 

 

Reacties van de jury: 

Rob Tuinstra: ‘Ex aequo Buro Jansen & Janssen en RTL. Jansen 

& Janssen hebben doorwrocht monnikenwerk verricht door het 

beruchte Tilburg-rapport volledig te ontkrachten, maar omdat 

de impact van de RTL uitzendingen over de afschuwelijke 

gevolgen van de Wet Damocles groot was, gaan mijn douze 

points uiteindelijk naar hen toe.’ 

Mauro Picavet: ‘Ondanks de uitstekende onderzoeks-

journalistiek van Buro Jansen & Janssen, ga ik mee in de argumentering van Rob. De wet 

Damocles maakt meer kapot dan het goed doet. Talloze goed bedoelende mensen zijn door 

deze maatregel al uit hun huis gezet. Mensen denken dat het kweken van vijf planten wordt 

gedoogd in Nederland, maar de gevolgen van de wet Damocles zijn groot en werden 

afgelopen jaar door RTL Nieuws in meerdere artikelen en reportages aan het licht gebracht.’ 

Derrick Bergman: ‘Chapeau voor alle genomineerden en felicitaties aan de winnaars, Koen de 

Regt en Meike van Roosmalen. Door eigen onderzoek en indringende reportages hebben zij 

de Damocles problematiek op de politieke agenda gekregen, getuige bijvoorbeeld 

Kamervragen en follow up artikelen in andere media.’ 

Cannabis Industrie Awards 

De Groene Griffel wordt gekozen en uitgereikt als onderdeel van de Cannabis Industrie 

Awards. Meer informatie op https://cannabisindustrieawards.nl/.  

https://cannabisindustrieawards.nl/

