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The lighted
marijuana weed is
the torch of freedom
Vrijheid, zelfbeschikking en mensenrechten
De zaken waar het Verbond voor Ophefﬁng van het Cannabisverbod zich nu al tien jaar sterk
voor maakt gaan over de fundamenten van de vrije samenleving: vrijheid, zelfbeschikking en
mensenrechten. Op de VOC website verzamelen we citaten over drugs en prohibitie van alle
tijden, van Spinoza tot Pim Fortuyn, van Abraham Lincoln tot Dries van Agt.
Foto’s: Inge Dekker
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maart 2016 de maandelijkse VOC
vergaderingen leidt. De vrije mens is niet
alleen baas in eigen brein, maar ook in eigen
tuin. Of, zoals Doede regelmatig retorisch
vraagt: Welk recht heeft de overheid om te
bepalen welke planten ik voor mijn eigen
welzijn in mijn eigen tuin kweek? Thuisteelt
gaat niet alleen om zelfbeschikking en
basale mensenrechten, maar ook om macht.
Dat wordt haarﬁjn uitgelegd in een tekst van
de oudste Amerikaanse organisatie voor
legalisering, NORML:
“Establishing the right of marijuana users to
grow their own marijuana should they
choose to do so, is an essential ingredient of
any consumer-oriented reform of the
marijuana laws. In a nutshell, homegrown
marijuana provides an important check on
the economics of commercial distribution
(legal or illegal) and gives the millions of
marijuana smokers in the United States
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AGENDA

Maandelijkse openbare
VOC vergadering
Zie www.voc-nederland.org/agenda

20 APRIL
420 Social Cup, derde editie,
Noorderlicht café, NDSM plein 102,
Amsterdam. Organisatie: Suver Nuver.
Entree: €23,75.

25 APRIL
Eerste seminar over medicinale
cannabis en wetenschap
georganiseerd door Cannabis
Social Club Amsterdam Tree Of
Life. Buurtboerderij Ons Genoegen,
Spaarndammerdijk 319, Amsterdam.
19:30- 21:30 uur. Gratis voor leden.

26-28 APRIL
Expogrow cannabis beurs en
conferentie in Irun, Baskenland, op de
grens met Frankrijk.

6 MEI
Nieuwsuur journalist Bas Haan schrijft mee tijdens de presentatie van het VOC bidbook in Nieuwspoort.
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Cannabisconferentie met o.a. Tom
Decorte, Letizia Paoli, en Frieda
Matthys. De Stroming, Nationalestraat
111, Antwerpen, België, 13:30-17:00 uur.
Tickets €59.

23 EN 24 MEI
Proces tegen Trekt Uw Plant, de
oudste Cannabis Social Club
van België. Gerechtsgebouw,
Bolivarplaats, Antwerpen.

Veiligthuiskweken.nl, waarvan de lancering
iets te enthousiast werd aangekondigd in het
vorige VOC Logboek. Het ontwikkelen van
de website kost iets meer tijd dan gepland,
dus de lancering is uitgesteld. De site gaat
hoe dan ook de lucht in voor het begin van
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