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Om een betere grip
te krijgen op het
cannabisgebruik in
ons land gaan er
stemmen op om de
drug te regularise-
ren. Maar dat zal lei-
den tot een banali-
sering of commer-

cialisering ervan, beweren tegenstan-
ders. Tegelijk kunnen we er niet om-
heen dat met de huidige cannabiswet-
geving het aantal verslaafde gebruikers
niet terugloopt en het drugsmisbruik bij
steeds meer mensen onherstelbare scha-
de aanricht. 

Drie internationale experts – crimino-
loog Tom Decorte, econoom Paul De
Grauwe en toxicoloog Jan Tytgat – gelo-
ven sterk in een wettelijk gereguleerd can-
nabismodel. Ze bundelden hun ervaring
en werkten een concreet scenario uit. Met
aandacht voor voorlichting en onder-
zoek, en een duidelijk onderscheid tussen
recreatief en medicinaal gebruik. Dat
stellen ze voor in hun boek Cannabis on-
der controle. Hoe? Een vurig pleidooi
om het cannabisbeleid uit de criminele en
stigmatiserende sfeer te halen. • A.S

� CANNABIS ONDER CONTROLE. HOE?,

Tom Decorte, Paul De Grauwe, Jan Tytgat,

LannooCampus, 2016, 142 blz., 

ISBN 9789401442008.
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Voer voor het
cannabisdebat 

Bodytalk 
geeft weg 

Red de restjes

Het boek Empty the Fridge
toont de kunst van ingrediën-
ten combineren, ‘out of the
fridge’ denken en durven
experimenteren. Om met de
restjes uit je koelkast en een
paar standaardingrediënten uit
je voorraadkast een snelle, lek-
kere maaltijd op tafel te tove-
ren. Met als ultiem doel: voed-
selverspilling tegengaan.
Verwacht geen klassieke rest-
jesrecepten, maar kleurrijke
gerechten uit alle windstreken.
Denk aan een panzanella met
pompoen en croutons, een
rijstgratin met bladgroenten of
een stromboli met restjes beleg
voor een zomerse picknick.
Meer recepten van de auteur,
Jennifer Schleber, vind je op
haar populaire blog emptythe-
fridge.be, waar het allemaal
mee begon. • A.S

� EMPTY THE FRIDGE,
Jennifer Schleber, 
Van Halewyck, 2017, 180 blz.,
ISBN 9789461316141.

Levenslessen

Sassafras De Bruyn kent u mis-
schien als de illustratrice die
van januari tot maart elke don-
derdag in het tv-programma
Iedereen beroemd op Eén
iemands mooiste herinnering
vereeuwigde met een ontroe-
rende tekening vol symboliek.
(https://www.een.be/de-mooi-
ste-herinnering)
Ook haar prentenboeken voor
kinderen zijn pareltjes, maar
weten evengoed de volwassen
voorlezers te bekoren. Zoals Ik
geef je mijn hart, dat De Bruyn
illustreerde voor auteur Pimm
van Hest. Een uniek sprookje
met waardevolle levenslessen
en tekeningen die een oosterse
sfeer ademen. • A.S

� IK GEEF JE MIJN HART,

Pimm van Hest en 

Sassafras De Bruyn, 

Clavis, 2017, 56 blz., 

ISBN 9789044829396.
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Om deze boeken te winnen:
Stuur een mailtje naar 
bodytalk@bodytalk.be, 

vergeet je postadres niet te 
vermelden en zet de titel van
het boek in het onderwerp
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