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Cannabis Bevrijdingsdag 2011

Fuck die politici! 

In een zonovergoten Westerpark in Amsterdam werd 
op 8 mei een zinderende derde editie van de Cannabis 
Bevrijdingsdag gevierd. Enige duizenden mensen bezochten 
het festivalterrein, waar tot in het donker feest gevierd werd. 
De organisatie mag terugkijken op een geslaagde happening.

Vroeg in de middag lagen veel bezoekers 

nog loom op het grasveld te luieren, toen 

de eerste acts al optraden. De prettig ge-

stoorde Belgische malloten van Dwangbui-

zerdeffect wisten met hun schreeuwpoëzie 

de boel flink wakker te schudden. Daarna 

was het tijd voor reggae, rap en rock van 

onder andere Kontjesman, Serrio B.A.A.Z., 

Spirals en Rootical Transformation. Het pu-

bliek vermaakte zich er prima mee.

Ondertussen lieten de eerste spre-

kers ook van zich horen. Vooral de felle 

speech van mediwiet-activiste Jackie 

Woerlee, waarin ze hard uithaalde naar 

de politiek, werd met gejuich ontvangen. 

Haar afsluitende ‘Fuck die politici!’werd 

met een ovatie beloond. Daarna stak ze 

onder grote instemming een megajoint 

op, die zusterlijk met anderen werd ge-

deeld. Later spraken onder meer High-

life-medewerker Karel Michiels en voor-

malig NORML-voorzitter Richard Cowan 

de menigte toe.

Naast de vele bands en sprekers op het 

hoofdpodium konden de bezoekers ook 

terecht in de prachtige Legalize!-film-

tent, waar een mooie selectie films en 

documentaires werd vertoond. Bij de 

vele stands konden kleding, hennepza-

den en andere hennepgerelateerde pro-

ducten gekocht worden. Ook waren de 

dubmeesters van King Shiloh de hele dag 

actief, waarbij hun sessies afgewisseld 

werden door lekkere trance. De catering 

was goed op orde, hoewel veel mensen 

elders toch de nodige alcoholische ver-

snaperingen haalden. 

Aan het eind van de dag traden de ‘grote 

namen’ op. EinsteinBarbie, Def P & the 

Howling Coyotes en Ziggi Recado & Re-

naissance zweepten het publiek nog ver-

der op. En zelfs een bezoek van Ivo Op-

Stelten, die controleerde of de blowende 

bezoekers wel in het bezit waren van een 

wietpas, kon de stemming niet verpes-

ten. Al met al een zeer geslaagde dag, 

die door de Vereniging tot Opheffing van 

het Cannabisverbod (www.voc-nederland.

org) perfect georganiseerd was.
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Prettig gestoord: Dwangbuizerdeffect

Rootical Transformation

Livestream via De Ridder Radio op internet

De filmtent van Legalize!

Def P & the Howling Coyotes Presentator DC Lama deelt uit



69

Symbool van vrijheid?

Ivo Op-Stelten controleert

Eén van de vele stands

EinsteinBarbie

Ziggi Recado & Renaissance

Van alle gemakken voorzien…

Jackie Woerlee: 
Fuck die politici!


