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Westerpark opstelten!
De lente is begonnen en de 
VOC draait overuren, met de 
Cannabis Debatten in Eind-
hoven, Leeuwarden en Den 
Haag, de voorbereiding voor 
het derde Cannabis Tribunaal 
en natuurlijk de grote klapper: 
Cannabis Bevrijdingsdag, op 8 
mei in het Westerpark in Am-
sterdam.

Tekst en fotografi e: 
Derrick Bergman / G0NZ0 media

Op 21 maart vond in Den Haag het laat-
ste van de vier Cannabis Debatten plaats 
die de VOC organiseerde over het con-
cept regulerinsgmodel ‘Van gedogen 
naar handhaven’. Dit model is opgesteld 
door de Taskforce Handhaving Canna-
bis, waarin vertegenwoordigers van de 

VOC en het Landelijk Overleg Coffee-
shopbonden (LOC) samenwerken. De 
debatten trokken naast consumenten en 
lokale politici ook nationaal en zelfs inter-
nationaal vermaarde deskundingen. Ed 
Rosenthal en Ben Dronkers discussieer-
den mee in het Cannabis College in Am-
sterdam, econoom Adriaan Jansen sprak 
in de Eindhovense coffeeshop Pink en 
levende legende Koos Zwart was zowel 
in Eindhoven als Leeuwarden van de 
partij. Verslagen van de inspirerende en 
soms felle debatten zijn te vinden op de 
VOC-site.

Cannabis Debatten
Het derde debat, in koffi eshop De Os in 
Leeuwarden, was de opening van het tv-
journaal van Omrop Fryslan en ook lokale 
kranten besteedden aandacht aan de 
Cannabis Debatten. Op het moment van 
schrijven moet het laatste debat, bij 330 

live in Den Haag, nog plaatsvinden. 
Hiervoor zijn opnieuw lokale en lan-
delijke media uitgenodigd en hebben 
Tweede Kamerleden hun deelname 
bevestigd. Deze maand verwerkt 
de Taskforce alle suggesties en kri-
tiekpunten in een defi nitieve versie 
van het model, dat tijdens het derde 
Cannabis Tribunaal wordt gepre-
senteerd. Ook andere modellen, zo-
als dat van de CDA-jongeren en de 
commissie Van de Donk, komen aan 
bod en worden door de rechtbank 
beoordeeld. Het Cannabis Tribunaal 
is opnieuw live te zien via internet.

Cannabis Bevrijdingsdag
Tussen al deze debatten en discussies 
door is het op 8 mei tijd voor een feestje. 
Zeg maar gerust feest. Tijdens de derde 
Cannabis Bevrijdingsdag verheffen tus-
sen 14.00 en 22.00 uur meer dan tien 

muzikale acts en sprekers uit binnen- 
en buitenland hun stem tegen repres-
sie en betutteling en voor het recht op 
roes en zelfbeschikking. Een line-up om 
je vingers bij af te likken, zou onze mi-
nister-president zeggen: ZIGGI & band 
(reggae), Def P & the Howling Coyotes 
(rap & roll), EinsteinBarbie (poppy jazz), 
Rootical Transformation (roots reggae), 
Spirals (indie pop/rock), Zolarsem (glo-
bal hiphop), Ubuntu Sound & Joost Bel-
infante (digital dub), Serrio B.A.A.Z. (ne-
derhop), Kontjesman (Vlaamse reggae), 
Roberto Q’s Defrost Zulus (Westcoast 
rock), Juan Amir & Ali Minimali (minimal 
house) en King Shiloh Soundsystem 
(roots & dub). 

Verder is er een hennepmarkt, er zijn 
hapjes en drankjes en er is een Canna-
bis Filmfestival. Gratis toegankelijk, net 
als de manifestatie zelf. Vanuit verschil-
lende steden organiseren coffeeshops 
busreizen richting het Westerpark. 

Meer informatie: www.voc-nederland.
org/cannabisbevrijdingsdag-2011
Zorg dat je erbij bent!

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffi ng van 
het Cannabisverbod is dé koepel van 
personen en organisaties  die af wil-
len van de oorlog tegen cannabis. De 
VOC strijdt voor rechtvaardig en ratio-
neel cannabisbeleid en tegen betutte-
ling, symboolpolitiek en repressie. Elk 
jaar organiseert de VOC het Cannabis 
Tribunaal en Cannabis Bevrijdingsdag. 

Meer informatie: 
www.voc-nederland.org

Agenda
8 mei Cannabis Bevrijdingsdag 2011 
 Westerpark, Amsterdam 
 (toegang gratis)
16 mei Cannabis Tribunaal 2011, Dudok 
 Hofweg 1a, Den Haag 
 (reserveren verplicht)
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