
Zeeuwse wietkoning in gevecht met de staat 

‘Ik accepteer  
 het stempel van 
 crimineel niet’ 

Na topjaren met miljoenenwinst  veroordeelde de 
rechter eigenaar Meddie Willemsen van coffee-
shop Checkpoint in Terneuzen tot een gevangenis-
straf en een betaling van 9,7  miljoen euro. Hij gaat 
in hoger beroep. ‘Ik hield de burgemeester steeds 
op de hoogte van hoeveel er werd verkocht.’
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M
eddie Willemsen dweilt op een doordeweekse  ochtend 
opgedroogde bierresten weg. Hij staat in de kroeg 
boven zijn gesloten coffeeshop, het café wordt nu 
gerund door zijn zoon. Willemsen doet denken aan 
een bandlid van Led Zeppelin. Zijn haar is net iets te 
lang, hij draagt een vale spijkerbroek met wijde pijpen 
en een simpel groen shirt. 
‘Dit is beter dan niks doen, ik wil bezig blijven,’ 
zegt hij terwijl hij op de mop leunt. Zelf omschrijft 

 Willemsen zich als ‘een horecaman in hart en nieren’, maar volgens justitie is deze 
59-jarige sjofele hippie de gehaaide leider van een criminele organisatie. Want, hoe 
kan iemand anders meer dan 10 kilo stuff per dag verkopen? 
Voor de deur van de coffeeshop, op een steenworp afstand van de Westerschelde, 
stonden ooit controleurs nummertjes uit te delen aan de dagelijks duizenden klanten. 
Nu hangen aan de deur vergeelde briefjes uit 2009 waarop in het Nederlands en het 
Frans staat dat de shop is gesloten wegens overtreding van de Opiumwet. Achter de 
gesloten rolluiken staan nog vijf kassa’s met weegschalen op de paarse balie. 
Over de tegelvloer loopt een bruin-groen flowerpower patroon waarin joints te zien 
zijn. ‘Het gebeurde weleens,’ lacht Willemsens vrouw Carolien, ‘dat iemand een joint 
liet vallen en per ongeluk eentje op de vloer probeerde vast te pakken.’ 
Het interieur lijkt wel een uitdragerij. Oude meubels staan er opgeslagen. In de vitrine 
van de toonbank liggen prijskaartjes met bedragen in euro’s die herinneren aan betere 
tijden: Jamaica 3,50. Haze 10,00. Ervoor staat een oude centrifuge die de joints strak 
moest persen. ‘We hadden drie thuiswerkers in dienst die de joints voor ons draaiden, 
we verkochten er meer dan 10.000 per week,’ vertelt Willemsen. 
In de aangrenzende personeelskamer staat een geldtelmachine te verstoffen. Per dag 
werd hier tussen de 7 en 11,5 kilo softdrugs verkocht, een dagomzet van 80.000 euro 
was normaal. In de periode 2006-2008 kon zijn onderneming Chess B.V. volgens 
justitie 28,2 miljoen winst bijschrijven, vóór de afdracht van vennootschapsbelasting. 

GewelddadiGe bendes
Checkpoint had het succesverhaal kunnen zijn van een hippie. Aanvankelijk  runde 
Willemsen met zijn vrouw een kroeg, ze werden daar vaak bezocht door Franse en 
 Belgische drugstoeristen die al sinds eind jaren zestig hun hasj-inkopen in Terneuzen 
deden. ‘De nederwiet was tot halverwege de jaren tachtig papegaaienvoer, hoor, daarna 
werd het pas rookbaar,’ merkt hij op. 
Pas in de jaren negentig bond de gemeente de strijd aan met de straatdealers en 
drugspanden in de stad en maakte bekend een gedoogvergunning af te geven. Er 
waren meerdere aanvragen, Willemsen werd door de gemeente de meest geschikte 
persoon gevonden, omdat zijn café op de juiste plaats stond. 
Hij begon een kleine coffeeshop boven de kroeg en werd daarbij onwillekeurig 
 geholpen door de politie. ‘Ze begonnen tegelijkertijd drugspanden in de stad op 
te  rollen, dus binnen de kortste keren stond de rij tot buiten. Als je de klandizie 
van  zeventig drugspanden moet overnemen, heb je het gewoon heel druk.’ In 2006 
 verhuisde hij zijn zaken naar het huidige pand aan de Westkolklaan. 
De hoge kwaliteit van de wiet in Checkpoint, zorgde voor internationaal succes. 
‘Ik controleerde alles zelf met een microscoop en voerde THC-tests uit,’ vertelt 
 Willemsen. En waar sommige coffeeshophouders wietfora afstruinen op zoek naar 
verkoopbare kruimels, wist Willemsen zichzelf te verzekeren van een vaste groep 
kwekers en tussenpersonen die ‘allemaal dezelfde ideeën over wiet hadden en geen 
rotzooi produceerden. Ik blow zelf al 42 jaar, dus dan ken je op een gegeven moment 
wel mensen. Ik heb altijd zaken kunnen doen met liefhebbers’. 
Maar in die groep gelijkgestemde mensen zag de rechter een criminele organisatie 
met aan het hoofd: Meddie Willemsen. Het Openbaar Ministerie vond met name 
het financiële succes van Checkpoint verdacht. Willemsen benadrukt keer op keer 
dat, ondanks de miljoenenwinsten, geld nooit een drijfveer is geweest. ‘De coffeeshop 
is gewoon zo gegroeid, het is de horecamentaliteit. Ik was alleen maar geïnteresseerd 
in goede kwaliteit leveren, dan komen de klanten en het geld vanzelf.’ 
De afgelopen jaren stonden de landelijke en regionale media bol van berichten over 28 29



‘Volgens de 
Belastingdienst 
waren alle 
aangiften in orde 
en het UwV stUUr-
de sollicitanten 
naar ons’

de drugsoorlog in het zuiden van het land, waarbij de keten van productie en verkoop 
volledig in handen is van gewelddadige bendes. Willemsen zegt dat hij daar zelf nooit 
mee te maken heeft gehad, maar geeft toe weleens benaderd te zijn door zware jongens. 
‘Het zijn mijn types niet en bovendien vermengen ze de wiet altijd met rotzooi. Ik 
ben een liefhebber en dus kan ik nooit met hen in zee gaan. Ik heb altijd gekocht van 
eerlijke mensen, die ik zo mijn portemonnee zou meegeven.’

stroomstootwapen
De coffeeshophouder probeerde de shop naar eigen zeggen legaal te exploiteren, maar 
in 2007 deed het OM een inval in de coffeeshop en de opslag. Er werd in totaal bijna 
100 kilo softdrugs in beslag genomen, in de shop zelf was zo’n 4,5 kilo aanwezig. 
Willemsen werd naar eigen zeggen in afwachting van het onderzoek vrijgelaten om 
de inkopen te doen. 
De coffeeshophouder zag daarin de bevestiging dat het allemaal wel goed zou 
 komen, nu vermoedt hij dat het OM het vooral deed om tijd te rekken. ‘Direct na 
mijn  vrijlating werd een tweede onderzoek opgestart om ons alsnog neer te halen. Dat 
voelt voor mij als uitlokking.’ 
Een jaar later deed het OM opnieuw een inval, dit keer ook bij de medewerkers thuis. 
Er werden in totaal 130 kilo, een stroomstootwapen en een jammer gevonden, een 
apparaat dat het signaal van mobiele telefoons verstoort – in bepaalde kringen wordt 
een dergelijk apparaat wel gebruikt om afluisteren te voorkomen. 
Volgens Willemsen is het allemaal niet zo verdacht als het lijkt. ‘Die jammer stond in 
het café boven de shop, die had ik tegen de straatdealers. Die gasten kwamen vaak in 
het weekend vanuit de Randstad om hier te dealen. Als ze hier in de kroeg zaten of 
voor de deur hingen, zorgden wij ervoor dat ze geen telefoontjes konden plegen. Maar 
justitie denkt dat het een smoes is en dat we het apparaat hadden om niet afgeluisterd 
te worden. En dat stroomstootwapen lag bij mij thuis, dat heb ik ooit eens gekregen 
voor als iemand aan de deur zou komen. Maar ik wist niet eens dat ik het nog had 
liggen en ik heb het nooit gebruikt.’
Willemsen maakte zich aanvankelijk niet zo’n zorgen, hij had immers nauw 
 samengewerkt met de gemeente. Bovendien was de boekhouding volledig  transparant, 
werd er geen zwart geld gevonden en bleek de coffeeshop de 5-gramsnorm keurig 
te hebben nageleefd. Officier van justitie Jo Valente, een magistraat die vaker grote 
hasjzaken deed, waaronder die tegen Charles Zwolsman in de jaren negentig, geloofde 
hem niet. Het feit dat coffeeshop Checkpoint jaarlijks miljoenen om kon zetten zonder 
ooit overvallen te zijn, was voor het OM het bewijs dat de coffeeshop banden had met 
de onderwereld. ‘Een keer is een geldloper van ons bij het postkantoor overvallen, hij 
had 70.000 euro op zak. Maar eigenlijk is dat het enige wat is gebeurd.’ 
Willemsen denkt wel te weten waarom hij nooit een gewelddadige overval, ripdeal 
of bedreiging heeft meegemaakt. ‘De echt zware jongens zitten in de export, de wiet 
levert in het buitenland veel meer op en over de grens nemen ze sneller genoegen 
met rotzooi.’

Voorarrest
Toch werd hij vorig jaar veroordeeld als leider van een criminele organisatie. De 66 
dagen celstraf had hij al in voorarrest uitgezeten, maar daar bovenop vorderde de 
rechtbank ook 9,7 miljoen euro terug. De rechtbank besloot slechts een deel van 
de 28,2 miljoen euro winst terug te vorderen omdat de onderneming lange tijd met 
goedkeuring en steun van de gemeente had kunnen uitbreiden. 
Maar, zo oordeelde de rechtbank, de coffeeshophouder en zijn medewerkers hadden 
‘in georganiseerd verband en over een lange tijd de gedoogverklaringen overtreden 
en daarbuiten strafbare feiten gepleegd zoals het verwerken en de opslag van grote 
hoeveelheden softdrugs. Zij waren in de branche werkzaam en kunnen niet voor al 
hun handelen naar de overheid wijzen.’ 
Zelf beweert Willemsen juist de aanwijzingen van de overheid te hebben opgevolgd. 
‘Er is eenmaal gezegd dat het te druk was, en toen zijn we meteen op zoek gegaan naar 
een pasjessysteem om het aantal klanten af te remmen. We waren in 2007 en 2008 al 
met het systeem bezig, dat deed de omzet al met 15 procent dalen. Maar vlak voor we 
de pasjes definitief in wilden voeren, kwam de inval.’ 

Uit zijn stem klinkt geen verbittering, wel ongeloof. ‘Van de bijna honderd 
 medewerkers had er niemand een strafblad. Dat is toch wel opmerkelijk voor een 
criminele organisatie.’

Vies zaakje 
Een ander opmerkelijk gegeven is dat Wilfred Suijkerbuijk, de advocaat van 
 Willemsen, in september 2008 de overstap maakt naar het OM om daar aan te  treden 
als plaatsvervangend officier van justitie. Willemsen: ‘Ik zat in mei acht dagen vast, toen 
hij zei: ‘Ik ga wat anders doen.’ Hij zei niet wat en is nadien ook niet meer geweest. Van 
mijn huidige advocaat hoorde ik dat Suijkerbuijk rond de inval gewoon bij Valente 
een sollicitatiegesprek heeft gevoerd. Voor mij is het een vies zaakje, het OM heeft 
gewoon mijn advocaat weggekocht. Hij is degene die me al die jaren heeft geholpen 
met de structuur, wetgeving en gedragsregels. Hij was mijn beste getuige.’ 
Toen de coffeeshophouder zijn voormalig advocaat tijdens de rechtszaak in 2009 als 
getuige wilde oproepen, beriep Suijkerbuijk zich op zijn verschoningsrecht. En ook 
als Nieuwe Revu vraagt of Suijkerbuijk kan reageren, zegt de woordvoerder: ‘Dat gaat 
dus nooit gebeuren.’ 
De coffeeshophouder begrijpt dat hij de Opiumwet heeft overtreden door buiten de 
coffeeshop een werkvoorraad aan te houden. ‘Dat ga ik niet ontkennen. Je hebt gewoon 
een voorraad nodig van tien dagen, anders kun je niet draaien. Geen mens kan werken 
met 500 gram in de stash. Maar als je kijkt naar andere punten waarop ik veroordeeld 
ben, dan valt er wel nog wat te winnen. Zo ben ik ook veroordeeld voor het verkopen 
van gebruikershoeveelheden drugs aan buitenlanders die het meenemen over de grens.’ 
Hij geeft toe dat het merendeel van de buitenlandse klanten wel de volle 5 gram 
kocht, een hoeveelheid die niet in een dag op te roken is. ‘90 procent kwam uit 
 Noord-Frankrijk en België rijden, die wilden natuurlijk het maximale mee kunnen 
nemen. Ik heb zelfs op advies van de politie op de plastic zakjes laten drukken dat de 
uitvoer van softdrugs verboden is. Maar ik vind het niet mijn verantwoordelijkheid 
om ze bij de grens te controleren of ze het meenemen, dat moet de overheid doen.’
Heeft hij er dan nooit aan gedacht buitenlanders te weren? ‘Daar heb ik ook naar 
 gekeken, maar dat mag weer niet omdat het discriminatie is (in april 2008 bepaalde een 
Maastrichtse rechter dat het weren van buitenlandse klanten door coffeeshops in strijd 
is met de grondwet, red.). Ik hield de burgemeester steeds op de hoogte van hoeveel er 
werd verkocht, in 2005 was dat 9 kilo per dag. Ik verkeerde door die gesprekken toch 
in de veronderstelling dat we een soort samenwerkingsverband hadden.’

papeGaaienVoer 
Eind mei begint de regiezitting van het hoger beroep. ‘Mensen zeggen dat ik blij moet 
zijn met de straf, maar dat ben ik niet. Bij een inval in een coffeeshop in Eindhoven 
werd 164 kilo softdrugs gevonden, de eigenaar kreeg zes maanden voorwaardelijk 
en de coffeeshop kreeg een boete van 30.000 euro. Waarom moet ik dan 10 miljoen 
gaan betalen? En bovendien accepteer ik dat stempel van ‘crimineel’ niet. Als je een 
coffeeshop runt, weet je dat er iets kan gebeuren. Maar wij hadden echt het gevoel 
dat we met een legaal bedrijf bezig waren. Zo waren volgens de Belastingdienst alle 
aangiften in orde en het UWV stuurde sollicitanten naar ons toe.’ 
Willemsen woont inmiddels met zijn vrouw in Zwitserland, in de buurt van rijken-
reservaat Davos. Daar richt hij zich op zijn passie snowboarden, hoewel hij vaak naar 
Nederland komt om zijn zoon te helpen in de kroeg. ‘Ik woon er voor het  gunstigere 
belastingklimaat. Er is beslag gelegd op het geld dat ik heb. Daar ontvang ik dus 
geen rendement van, maar ik moet wel over 28 miljoen vermogensbelasting of 
 rendementsheffing afdragen. Dat bedrag is zo hoog, dat kan ik helemaal niet betalen. 
In Zwitserland zijn die regels soepeler, alleen daar kan ik het een paar jaar uithouden, 
maar ook niet eeuwig.’ 
In Terneuzen scheurt een drugsrunner voorbij in een snelle bolide. Willemsen zucht: 
‘Dat illegale circuit is nu dus weer een beetje teruggekomen. Maar veel ouderen willen 
het helemaal niet in een steegje kopen. In Engeland is er een wiettekort, dus daar gaat 
tegenwoordig alle natte, verzwaarde rotzooi naartoe, omdat het daar 8000 euro per kilo 
oplevert en hier maar 4000 euro. Eigenlijk doen zij het slimmer dan ik, de mensen die 
illegaal handelen in bewerkt papegaaienvoer.’  
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‘geeN saMeNWerkINg’
burgemeester jan lonink van terneuzen laat in een 
schriftelijke reactie aan nieuwe revu weten zich niet 
verantwoordelijk te voelen voor de  grootschaligheid 
van de coffeeshop. ‘er is niemand die checkpoint  ertoe 
heeft aangezet de regels niet na te leven.  checkpoint 
heeft zelf bewust gekozen groter te worden. bij 
het  onderzoeken van oplossingen om de overlast 
van drugstoerisme te beteugelen, is er weliswaar 
 incidenteel overleg met de coffeeshops gevoerd. van 
een ‘samenwerking’ was echter in de verste verte 
geen sprake.’ lonink stelt dat de gemeente geen 
 faciliterende rol heeft aangenomen. ‘dit heeft de 
gemeente gedaan om één duidelijke reden: om de 
verkeersoverlast tegen te gaan van duizenden drugs
toeristen die iedere dag door terneuzen sjeesden.’


