


WELKOM …    bij de vierde Cannabis Bevrijdingsdag! Nooit 
was het harder nodig om als cannabis- en 
vrijheidslievende burgers onze stem te laten 

horen. De vorige regering was hard op weg de coffeeshops en growshops in ons land kapot te maken. 
Zuid Nederland plukt sinds 1 mei de zure vruchten van de ramkoers van Rutte en co. 

Door de invoering van de ‘wietpas’ zijn de coffeeshops onder de rivieren dicht of doodstil. Het 
illegale circuit profiteert volop, criminaliteit, onveiligheid en economische schade nemen toe en 
honderden banen staan op de tocht.

Op 12 september zijn er verkiezingen. We roepen iedereen dringend op te gaan stemmen en te 
kiezen voor een cannabisvriendelijke partij: SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Piratenpartij, D66 
en PvdA. Meer informatie vind  je op www.vote2smoke.nl, een campagne van het VOC en een hele 
reeks andere organisaties.

Maar eerst is het tijd voor een feestje.
Het programma is dit jaar om je vingers bij af te likken. Geniet van de bands, DJ’s en sprekers, 
bekijk documentaires over de plant in de filmtent, lucht je hart in diezelfde tent bij de Speaker’s 
corner (vanaf 15.00 uur), skank around in de Ganja Dancehall en verbaas je over de veelzijdigheid van 
cannabis op de hennepmarkt. Speciaal aanbevolen: de VOC tent, rechts van het podium. 

En rook gerust een joint. Of twee. 
Een tevreden roker is geen onruststoker.Productieteam

Cannabis Bevrijdingsdag 2012
 



PrOgraMMa
Hoofdpodium:

14.00	 -	 14.05	 Opening:	DC	Lama	&	Derrick	Bergman

14.05	 -	 14.50	 ONE	WORLD	BAND	&	Low	Budgetarian	

14.50	 -	 15.00	 Spreker:	Jo	Smeets

15.00	 -	 15.35		 DE	ANTISTRESSPOWEET	|	DJ	Dubious	Brother

15.35	 -	 16.20	 SPIRALS

16.20	 -	 17.00	 Spreker:	Dimitri	Breeuwer	|	DJ	Skunkstar	

17.00	 -	 18.10	 LATIN	QUARTER	

18.10	 -	 18.35	 Spreker:	Theo	Buissink	|	DJ	Dubious	Brother

18.35	 -	 18.50	 SURPRISE	ACT	|	spreker:	Chakib	El-Khayari	

18.50	 -	 19.35	 Spreker:	Isis	van	der	Wel	|	DJ	Skunkstar

19.35	 -	 20.35	 DEF	P	&	THE	BEATBUSTERS

20.35	 -	 21.00	 Spreker:	Doede	de	Jong	|	DJ	Dubious	Brother

21.00	 -	 22.00	 DJ	ISIS

Ganja	Dancehall:

14.00	 -	 21.00	 KING	SHILOH	SOUNDSYSTEM

Filmtent:

14.00	 -	 15.00	 Cannabis	Filmfestival	deel	1

15.00	 -	 16.30	 Speakers	Corner:	praat	mee	met	het	VOC!

16.30	 -	 22.00	 Cannabis	Filmfestival	deel	2
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DC	Lama	|	  Opnieuw is DC Lama presentator van Cannabis Bevrijdingsdag. Hij is 
schrijver, vader, cartoonist, columnist en strijder tegen de war on drugs. En presenta-
tor van Cannabis Bevrijdingsdag. 

DJ	Isis	|		21.00-22.00	uur		Isis van der Wel geldt als pionier op dance gebied en speelt 
al jaren in de internationale eredivisie van  vrouwelijke dj’s. Verwierf al op jonge 
leeftijd wereldfaam als DJ 100% Isis. Protesteerde als nachtburgemeester van Am-
sterdam (2010-2012) tegen betutteling en voor vrijheid. Isis spreekt rond 18.50 uur en 
sluit de vierde Cannabis Bevrijdingsdag af met een dampende DJ-set.

Def	P	&	the	Beatbusters | 19.35-20.35	uur	  Wat krijg je als je de beste ska band van 
Nederland kruist met de Godfather van de nederhop? Antwoord: Def P & the Beat-
busters! Hun eerste gezamenlijke CD dateert van 2001, de single Bubbelbad haalde de 
top 10. Tien jaar later volgde Hard op weg. Vorig jaar zette Def P het park op stelten 
met de Howling Coyotes, vandaag wordt het knallen met de negen rude boys uit de 
Betuwe.

Latin	Quarter	(UK)	|		17.00-18.10	uur	  Voor het eerst verwelkomen we een Britse 
band en het is meteen een heel bijzondere. Latin Quarter debuteerde in 1985 met 
de LP Modern Times en de hit Radio Africa. Een fijne mix van pop, folk en reggae, 
met kritische teksten. Na jaren in Mexico keerde voorman Steve Skaith eind 2011  
terug naar Engeland voor een nieuw Latin Quarter album: Oceanhead. Meezing tip: 
Legalise it. Refrein: Can’t we bring some sense to bear?  Can’t we bring some sense 
to bear on this? (2x)  Legalise it…

PrEsEntatiE  	

artiEstEn



SPIRALS	 |	 	 15.35-16.20	 uur   De leden van de ‘randstedelijke indie gitaarband’  
SPIRALS komen uit Den Haag, Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam. Ze hebben een 
voorliefde voor tijdloze popmelodieën, maar gaan het experiment niet uit de weg. 
Dik verdiende reprise na hun sterke optreden op CBD2011.

De	Antistresspoweet	(B)	|	 15.00-15.20	uur	  Opgeleid als econoom, filmregisseur 
en graficus, gaat De Antistresspoweet (Erwin Vanmassenhove) als kunstenaar door 
het leven. Heeft zelf een hekel aan de woorden kunst en kunstenaar. Rekent tot zijn 
interesses o.a. ‘alchemie, ecologie, biologisch leven, plantjes, bomen en dieren, elfjes 
en engelen, Goa, Lee Scratch Perry en animisme’. U weet genoeg. 

One	World	Band	&	Low	Budgetarian	|	14.05-14.50	uur   Rotterdamse roots reg-
gae formatie, aangevuld met ‘Low Budgetarian’ en Cannabis Bevrijdingsdag-veteraan 
Ruben. Deep roots reggae zonder fratsen, bij voorkeur te genieten met a lickle herb…

King	 Shiloh	 Soundsystem	 |	 14.00-21.00	 uur	 	 Het beste Jamaican style sound-
system van Nederland en omstreken draait de hele dag irie reggae en dub, in de 
Ganja Dancehall  op het veld.

DJ	 Skunkstar	 (AT)	 |	 Oostenrijkse drum & bass / jungle DJ, die de sloop van ons  
cannabisbeleid met lede ogen aanziet. Werkt overdag in een headshop in Linz, zet 
’s avonds de clubs op stelten. Draait vanaf het hoofdpodium, tussen de bands en 
sprekers door.

DJ	Dubious	Brother	|		Vaste waarde: Ruben aka Lama aka DJ Dubious Brother. 
Wisselt af met DJ Skunkstar.



Doede	de	Jong	|	ca.	20.35	uur
Sinds de documentaire Nederwiet (2011) is Doede de Jong uit 
Appelscha de bekendste wietkweker van ons land. Cannabis 

is al veertig jaar zijn lust en zijn leven. Doede kweekt volledig biologisch, zonder lampen, in een zelf 
gebouwde kas. Met het VOC strijdt hij tegen de hypocrisie van de staat. 

Isis	van	der	Wel	|	ca.	18.50	uur > zie bij DJ Isis

Chakib El-Khayari (MA) | ca. 18.35 uur
Marokkaanse activist en voorzitter van de Mensenrechten Associatie voor de Rif regio. Startte in 
2008 een nationaal debat over legalisering van cannabis. Sprak en spreekt zich uit tegen de corrupte 
banden tussen de overheid en grote hasjboeren. In 2009 werd Chakib veroordeeld tot drie jaar cel 
wegens belediging van de Marokkaanse staat. Eerder dit jaar kwam hij na twee jaar vervroegd vrij.

Theo	Buissink	|	ca.	18.05	uur
Eindelijk is het gelukt om deze levende legende naar het Westerpark te halen. Theo is oprichter van 
coffeeshop de Vliegende Hollander en headshop de Tevreden Rookster in Groningen en voert al de-
cennia actie voor legale cannabis. Spreekt vroeg, zodat hij Nederland-Portugal nog kan zien.

Dimitri	Breeuwer	|	ca.	16.15	uur
Woordvoerder en medeoprichter van Cannabis Consumentenbond WeSmoke.  De bond heeft zich 
afgelopen jaar snel ontwikkeld en telt ruim 6000 leden. WeSmoke tourt per camper langs de Neder-
landse coffeeshops, om informatie te verspreiden en shops te certificeren. www.wesmoke.nl

Jo	Smeets	|	ca.	15.00	uur
Oprichter en woordvoerder van de Stichting Belangenbehartiging Coffeeshoppersoneel Nederland. 
Jo werkt voor een coffeeshop in Maastricht en probeert zoveel mogelijk collega’s te mobiliseren tegen 
de afbraak van het coffeeshopbeleid en vóór het behoud van banen in de sector. www.sbcn.nl
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Frisse acts schieten als paddestoelen uit de grond. De	eerstejaars	studenten	Theatre	&	Education van de HKU  
(Hogeschool	voor	de	Kunsten	Utrecht) presenteren op het veld “Pop-Up-Performances”: 
verrassend en snel theater dat je niet aan ziet komen.

THEATER				
sPrEKErs



PLattEgrOnd 
CuLtuurParK 

WEstErgasfabriEK

1  Hoofdpodium
2 Hennepmarkt
3 VOC / info tent
4 Food & drinks
5 Filmtent: Cannabis Filmfestival

6 Ganja Dancehall
7 Toiletten
8 Kop van Jut
9 Restaurant Pacific Parc
10 VOC Productiekantoor

CATERING

backstage 
Othala 



Cannabis fiLMfEstivaL      
14.00-14.50  |  What if cannabis cured cancer?
Baanbrekende documentaire over de potentie van cannabis als medicijn tegen kanker. 
Regie: Len Richmond, VS, 2010. Lengte: 50 minuten. 

14.50-15.00  |  The Vipers
Een van de allereerste films waarin geprobeerd wordt de cannabisroes te verbeelden zonder nega-
tieve ondertoon. De maker was een goede vriend van Simon Vinkenoog.
Regie: Shinkichi Tajiri, VS/F, 1955. Lengte: 9 minuten.

15.00-16.30  |  Speakers Corner
Praat mee met het VOC over de beste manier om de wietpas van tafel te krijgen, de campagne voor 
de aanstaande verkiezingen en andere actuele ontwikkelingen in cannabisland. 

16.30-17.55  |  Nederwiet
Lange documentaire over het kat-en-muis spel van coffeeshophouders, kwekers, politie en rechters 
rond de achterdeur. Met een glansrol voor biologisch wietkweker en VOC-er Doede de Jong.
Regie: Maaik Krijgsman & Hans Pool, NL, 2011. Lengte: 85 minuten.

18.00-18.20  |  Cannabis Culture Awards 2012
Serie korte reportages over de uitreiking van de Cannabis Culture Awards 2012 in Amsterdam en 
Barcelona. Winnaars waren o.a. Richard Branson, VOC-er Freek Polak en Lester Grinspoon.
Productie: Hash, Marihuana & Hemp Museum, NL, 2012. Totale lengte: 20 minuten.



Alle films worden gratis vertoond in de Zevenster-tent op het veld. Deze fraaie Ger biedt plaats aan 
120 mensen. Rook niet binnen, schakel mobiele telefoons uit en stoor andere kijkers zo min mogelijk. 
Tussen 15.00 en 16.30 uur vindt in de tent een Speaker’s Corner plaats, waar iedereen zijn of haar zegje 
kan doen over cannabis, coffeeshops en de politiek.

18.25-18.50  |  Medicinale cannabis in Nederland
Informatieve korte documentaire over medicinale cannabis en Maripharm, producent van medici-
nale cannabis in Rotterdam. Interviews met o.a. Lester Grinspoon en Raphael Mechoulam. 
Regie: Sjoerd de Vries, NL, 2006. Lengte: ca. 25 minuten.

18.55-19.35  |  De Achterdeur 
Onthullende documentaire over het schizofrene cannabisbeleid in Nederland. Schokkende feiten 
over een geheim kwekersproject van de Belastingdienst en ex-minister Donner die een onderzoek 
van het Asser Instituut over regulering van de achterdeur in de prullenbak gooit…
Regie: Steven Kompier, NL, 2012. Lengte: 39 minuten.

19.40-20.40  |  Animatie special
Ruime portie comic relief: bekende en onbekende animaties over onze favoriete plant. Met o.a. 
stonede afleveringen van South Park en Family Guy. Lachkicks verzekerd.
Diverse regisseurs, totale lengte: 60 minuten.

20.40-22.00  |  Haschisch
Sinds eeuwen leiden de bewoners van Ketama, Noord Marokko een leven dat nauw verbonden is 
met de hasjindustrie. Hasj geldt voor hen als dagelijks brood, als handelswaar, als basis voor het 
sociale systeem. Haschisch vertelt het verhaal achter de industrie, het verhaal van de mensen.
Regie: Daniel Gräbner , D, 2002. Lengte: 80 minuten.



Wat	is	het	VOC?			 Het Verbond voor Opheffing van het 
Cannabisverbod is een landelijk samenwerkingsverband 
van organisaties en personen die met cannabis te 
maken hebben: activisten, ondernemers, consumenten, 
wetenschappers etc. Het VOC ontstond na het eerste 
Cannabis Tribunaal in Den Haag, op 1 en 2 december 2008.

Wat	vindt	het	VOC?				Volgens het VOC is het wereldwijde 
cannabisverbod een historische vergissing, die geen 
problemen oplost, maar die slechts versterkt of zelfs 
veroorzaakt. Ons doel is de wenselijkheid van opheffing 
van het verbod onder de aandacht te brengen van de 
Nederlandse bevolking, media en politici.

Wat	doet	het	VOC?				Belangrijke actiemiddelen zijn de 
VOC-website (www.voc-nederland.org), Twitter en mail-
lijst, het Cannabis Tribunaal en Cannabis Bevrijdingsdag. 
Daarnaast voeren we een permanente lobby richting 
media en politiek, met ingezonden brieven, opinie-
stukken, persberichten en bliksemacties.

Steun	 ons!	 	 	 Steun ons vandaag door bij de VOC 
tent rechts naast het podium de unieke Cannabis 
Bevrijdingsdag lange vloei te kopen of iets in de pot te 
doen. Op het veld kun je voor 1 euro je kracht meten 
met de anti-wietpas Kop van Jut. De opbrengst gaat 
naar het VOC. Zodat we volgend jaar weer Cannabis 
Bevrijdingsdag kunnen vieren en de toegang gratis blijft.

Verbond	voor	Opheffing	
van	het	Cannabisverbod



Deze brochure wordt u aangeboden door:



Cannabis Bevrijdingsdag wordt georganiseerd door 
het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod  www.voc-nederland.org

Woensdag	12	september:	Tweede	Kamerverkiezingen
GA NAAR DE STEMBUS & STEM CANNABISVRIENDELIJK!

Check www.vote2smoke.nl

Maandag	3	september:	Cannabis	Tribunaal	2012
Volg de vierde editie live op www.cannabistribunaal.nl!


