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Zwartboek 
Uitgereikt tijdens de bijeenkomst “Fatsoen. Niet doen!” Discussiebijeenkomst over politieke 

correctheid binnen DVG d.d. zaterdag 28 augustus 2010 te Utrecht (De Poort van Kleef). 

 

Voorwoord 

De voorbeelden in dit zwartboek illustreren (a) de ondermijning door het bestuur van de open en 

vrije gedachtewisseling binnen de vereniging en (b) het gebrek aan objectiviteit en 

onafhankelijkheid van de redactie van De Vrijdenker. Zij vormen een bloemlezing uit een 

omvangrijk dossier dat wij hebben opgebouwd. De originele mails waaruit veel citaten afkomstig 

zijn stellen wij aan alle DVG-leden voor inzage ter beschikking.  

 

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff 

 

Voorbeeld 1 Inleiding 

Dit oudere voorbeeld toont aan dat het probleem van de politieke correctheid en het daarmee 

samenhangende taboe op islamkritiek al langer een rol speelt binnen De Vrije Gedachte. 

 

Voorbeeld 1a 
In 2006 verzorgde de arabist Prof. Hans Jansen de Anton Constandse lezing. Van Hooff verweet 

destijds het bestuur dat Jansen deze lezing mocht houden. Deze duisterling moest de mond 

worden gesnoerd (zie het artikel “Een duisterling bij de Vrijdenkers”, De Vrijdenker, februari 

‘07).  

 

Voorbeeld 1b 
In de Vrijdenker van maart 2007 verschijnt het artikel “Vrijdenken vereist helder denken” van de 

heer S. Faber met wederom kritiek op genoemde lezing. Hans Jansen stuurt hierop een reactie 

naar de redactie. Enno Nuy plaatst deze op 30 april 2007 op het DVG-forum onder de kop “Hans 

Jansen trekt opnieuw van leer” en voorziet het meteen van negatief commentaar. In de mei editie 

publiceert de redactie het stuk van Hans Jansen voor de helft in De Vrijdenker. Was dit een juiste 

handelswijze? In de bijlagen treft u de teksten aan aangevuld met een commentaar van de heer G. 

Veldwiesch. 

 

Voorbeeld 2 
Esther (ware naam bij ons bekend) mailde in 2008 een kritische reactie naar de redactie naar 

aanleiding van een artikel in De Vrijdenker. In eerste instantie werd haar artikel niet geplaatst 

omdat de mail wegens een ‘computerstoring’ niet zou zijn aangekomen. Een Vrijdenker later 

wordt haar artikel ineens wel geplaatst. Inmiddels echter voorzien van èn een uitvoerig 

weerwoord van de auteur van het artikel èn een commentaar van de redactie. 

 

In maart 2010, anderhalf jaar later, biedt Esther twee stukken aan op twee verschillende data (een 

reactie op een artikel van Enno Nuy en een artikel over de onderwerpen die in de Vrijdenker 

staan). Een en ander ter plaatsing in de april editie van dit jaar. Beide stukken worden echter niet 

geplaatst omdat, aldus Enno Nuy, beide mails met de artikelen van Esther wegens een 

‘computerstoring’ wederom niet zouden zijn aangekomen. Na haar beklag te hebben gedaan 

worden de stukken geplaatst waarbij de redactie beide stukken tot één stuk in elkaar voegt en 

voorziet van een naschriftje. Esther – niet blij met deze handelswijze – reageert wederom. Haar 

reactie wordt, vrij onopvallend, achterin geplaatst en uiteraard voorzien van een naschrift van de 

redactie. Van belang is op te merken dat Esther reageert op de anti-Israël teneur in sommige 

artikelen en dat Enno Nuy anti-Israël standpunten huldigt. Esther laat weten haar lidmaatschap 

van DVG op te zeggen.  
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Voorbeeld 3a: 

In april 2009 vraagt Enno Nuy aan Fred Neerhoff of hij een artikel over Erasmus en diens 

vermeende jodenhaat wil schrijven. Neerhoff voldoet aan dit verzoek en levert op 17 september 

2009 het (concept)artikel in bij de redactie en op 25 september de definitieve versie. Redactielid 

Jan Bontje reageert al snel per mail: 

 

“Beste Fred. 

  

Over jouw artikel over Erasmus: ik ben voor plaatsing. Het is een doorwrocht artikel. Erasmus is 

inderdaad eerder een hervormingsgezind christen (katholiek) dan een humanist in de moderne 

betekenis van het woord.”  

 

Het artikel wordt pas geplaatst in de editie van december ’09 – januari 2010 van De Vrijdenker. 

Het wekt verbazing dat Bontje vervolgens scherpe kritiek levert op het artikel van Neerhoff (zie 

“Erasmus en de Jodenhaat”, Jan Bontje, De Vrijdenker, maart 2010).  

 

Voorbeeld 3b 

Eerder schreef de classicus Hans van Lent een negatieve reactie op Neerhoff’s artikel (zie het 

artikel “Recht doen aan Erasmus” De Vrijdenker, februari ’10). Dit artikel bevreemdt ons in zeker 

opzicht. Van Lent verwijst naar Neerhoff’s  beroepsomschrijving zoals die in het conceptartikel 

van 17 september 2009 stond vermeld: “De auteur is systeemwiskundige en ingenieur (wat 

precisie en helder denken zou doen verwachten)…”.  Neerhoff heeft echter zijn 

beroepsomschrijving in de definitieve versie van 25 september 2009 gewijzigd in: 

“elektrotechnisch ingenieur en toegepast wiskundige”. Deze laatste omschrijving staat ook in het 

uiteindelijke gepubliceerde artikel. Hieruit leiden wij af dat de redactie het conceptartikel aan 

Hans van Lent ter beschikking heeft gesteld. De redactie laadt hiermee, en in samenhang met 

Bontjes bijdrage, nadrukkelijk de verdenking op zich het artikel van Neerhoff bewust te hebben 

willen ondermijnen.  

 

In dit verband merken wij op dat ook de classicus Anton van Hooff zeer fel gekant was tegen 

Neerhoff’s artikel. Dit heeft hij in diverse mails laten blijken:  

 

“Het probleem van Eramus en de joden heeft geen enkele relevantie. Erasmus heeft geen religie 

gesticht, is geen goeroe, is geen Jodenhater, maar laat zich als man van zijn tijd wel eens een 

hatelijkheid ontvallen, zoals iedere intellectueel tot 1940. So what? 

 

Ik mag de irenische en ironische Erasmus graag lezen, een man van een Hollandse nuchterheid 

gecombineerd met fabelachtige belezenheid in de klassieken.” 

 

En:  

 
“Wat een grotesk gedoe, hè? Omdat Erasmus zoals al zijn tijdgenoten en alle intellectuelen van 

vóór 1940 wel eens wat lelijks over Joden heeft gezegd, wordt hij als antisemiet ‘ontmaskerd’.” 

 

NB. Neerhoff heeft in zijn artikel overigens niet beweerd dat Erasmus "antisemiet" was, maar -  in 

navolging van de historicus Jonathan Israel - dat Erasmus beschouwd kan worden als voorloper 

van het 16-de eeuwse antisemitisme!  
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Voorbeeld 4a 

Ook in een ander opzicht verwondert het gedrag van Jan Bontje ons. Op een forum van een lokale 

website (http://0181-spijkenisse.startkabel.nl/forum/?id=580&n=1&sub=6 en 

http://www.spijkenisseonline.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=1447) plaatsen Bontje en zijn 

kennissen nare en onjuiste berichten over Lex Hagenaars (die hij voor de gelegenheid hagenees 

noemt), bijv. op 12 augustus 2009: 

 

“Zijn vader was een antisemiet en landverrader. Dit wetende (komt uit zijn eigen dossier...) werpt 

dit een wel héél ander licht op de smerige aantijgingen van die hagenees.”  

 

Voorbeeld 4b 

Neerhoff brengt het opmerkelijke gedrag van Bontje onder de aandacht van voorzitter Van Hooff, 

eerst per telefoon, vervolgens in een mail van 17 augustus 2009. Van Hooff acht het gedrag van 

DVG-leden buiten DVG-verband echter niet van belang. Dit meldt hij in een mail van 15 januari 

2010 aan Neerhoff: 

 

“Wat hij (bedoeld wordt Jan Bontje) elders uitvreet, is zijn zaak.” 

 

Wij delen de opvatting van Van Hooff niet omdat het gedrag van Bontje wel degelijk het wel van 

wee van DVG raakt. Immers, Lex Hagenaars schreef altijd graag stukjes voor De Vrijdenker en is 

daartoe nu niet meer gaarne bereid omdat Jan Bontje deel uitmaakt van de redactie.  

 

Voorbeeld 5 
Victor Onrust draait een tijdje proef bij de redactie en schrijft een artikel. Naar aanleiding daarvan 

stuurt Enno Nuy op 7 oktober 2009 een mail naar Victor en de overige redactieleden:  

 

“Beste allen, hierbij het artikel van Victor Onrust dat in beginsel gepland staat voor de 

novembereditie. Ik aarzel om aan te geven dat ik twijfel over plaatsing omdat ik nu makkelijk 

verdacht kan worden van wraak op Victor gezien diens eerdere verzet tegen mijn artikel over 

antisemitisme. Maar ik vertrouw er maar op dat jullie van me aan willen nemen dat het een niets 

met het ander van doen heeft. Ik heb op morele gronden grote problemen met dit artikel. Als we 

het plaatsen, gaan jullie er dan mee akkoord dat ik mijn reactie hierop als tegenhanger plaats of 

gaat dit jullie te ver?” 

  

De vraag die rijst is of de morele principes van Enno Nuy het belangrijkste plaatsingscriterium 

vormen? Redactielid Wim de Lobel is overigens voorstander van plaatsing en meldt in een mail 

van 9 oktober 2009 aan de overige redactieleden:  

 

“Laat de lezers eerst zelf onbevangen oordelen.” 

 

Het artikel van Victor Onrust wordt uiteindelijk niet geplaatst. 

 

Voorbeeld 6 

David Bakker stuurt op 9 november 2009 een column naar Enno Nuy waarin hij de bestuursleden 

Anton van Hooff en Floris van den Berg op de hak neemt. Nadat Nuy eerst toezegt tot plaatsing 

over te gaan komt hij daar later op terug. Daarbij valt op dat niet zozeer de kwaliteit ‘an sich’ van 

het geschrevene een rol speelt maar het feit dat de column naar de mening van de redactie 

blijkbaar te kritisch is. In een mail van 12 november 2009 aan Bakker schrijft Nuy: 

 

“Beste David, jouw column is wel heel erg zuur geworden… O ja, we gaan jouw column niet 

plaatsen, het spijt me.” 

 

Op het Freethinker forum merkt Enno Nuy op 29 april 2010 ter aanvulling op:  
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“Jouw artikel vond ik en vind ik nog steeds erg zuur, maar had op zich nog wel geplaatst kunnen 

worden; de desbetreffende editie was echter reeds vol en dus besloten we tot niet-plaatsen. 

 

Voorbeeld 8a 

Voorzitter Anton van Hooff vindt dat op het DVG-forum geen kritische geluiden mogen klinken 

over de redactie, zo laat hij in een mail van 15 januari 2010 aan Neerhoff weten: 

 

“Een discussie over het redigeerbeleid van de Enno hoort mijns inziens niet op ons Forum thuis.” 

 

Voorbeeld 8b 

Ondanks talloze protesten van een aantal leden besluit het bestuur het Forum per 1 maart 2010 op 

te heffen.  

 

Voorbeeld 8c 

Op de homepage van de vernieuwde website verschijnen stukjes waarop men kon reageren. Ook 

dat bevalt Van Hooff niet, zo laat hij Lex Hagenaars weten in een mail van 23 maart 2010: 

 

“Er verschenen onzinnige reacties die niet gaan over de stukjes op de thuispagina.” 

 

Het bestuur verwijdert alle reacties en doet de site op slot.  

 

Voorbeeld 8d 

Op de vernieuwde DVG-site is weinig activiteit te bespeuren. Daarom spreekt Lex Hagenaars met 

bestuurslid Henk Engelsman af dat hij twee keer per week een kort stukje ter plaatsing op de site 

zal aanleveren. Op 10 mei 2010 mailt Lex zijn eerste twee stukjes naar Richard Duijnstee, het 

bestuurslid dat de website onderhoudt. Er volgt geen enkele reactie en de stukjes worden niet 

geplaatst.  

 

Voorbeeld 8e 
Op 4 mei 2010 verzoekt David Bakker de redactie of er ruimte is voor een artikel in de juni editie. 

Op dezelfde dag antwoordt Enno Nuy: 

 

“Wij hopen oprecht dat u een zakelijk artikel schrijft en ad hominems vermijdt. Daar heeft u het 

forum al nadrukkelijk voor misbruikt. Wij zijn volgaarne bereid u redactionele ruimte voor kritiek 

te bieden maar wanneer het niveau niet verder reikt dan ons op het forum door u wordt 

voorgeschoteld zult u naar andere kanalen voor ruchtbaarheid moeten zoeken. Het is niet 

gebruikelijk dat wij zulke aandachtspunten vooraf reeds kenbaar maken en we zijn ons ervan 

bewust dat de kans groot is dat u ook deze mail zult gebruiken om op het forum als 

bewijsmateriaal aan te voeren voor uw stelling dat de hoofdredacteur niet integer maar wel een 

leugenaar is, maar dat zij dan maar zo. Op dit moment kunnen wij nog niet exact aangeven 

hoeveel ruimte wij in de juni editie nog ter beschikking hebben maar uw kopij ontvangen wij 

graag ten laatste op 15 mei aanstaande.” 

 

Op 12 mei leveren wij het artikel “Van Vrijdenkerij naar Fatsoensrakkerij” (zie onze nieuwsbrief 

van juli 2010) in bij de redactie. Op 16 mei vragen wij voor alle zekerheid of het wordt 

gepubliceerd. Daarop volgt geen antwoord. Vervolgens – zonder daar ons in te kennen - plaatst de 

redactie het artikel niet in De Vrijdenker maar op het forum van Freethinker. Omdat slechts een 

handjevol DVG-leden op dat forum vertoeft zal de overgrote meerderheid van de leden het artikel 

niet lezen. 

 

Voorbeeld 8f 
Het bestuur besluit, zo wordt in een aangetekende brief van 3 juli 2010 door voorzitter Van Hooff 

medegedeeld, dat de leden David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff de toegang tot de 

officiële kanalen wordt ontzegd.  
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Bijlage 
Hieronder treft u de tekst van Hans Jansen aan die Enno Nuy op 30 april 2007 op het forum heeft 

geplaatst, direct voorzien van eigen commentaar. Slechts het cursieve gedeelte van deze tekst 

wordt gepubliceerd in De Vrijdenker van mei 2007 onder de kop ‘Hans Jansen reageert op 

commotie’. 

 

Hans Jansen trekt opnieuw van leer  

door Hans Jansen 30 april 2007  

 

Graag zou ik aan de heer S. Faber (De Vrijdenker, maart 2007, p. 14) willen laten weten dat er 

inderdaad landen in de Arabische en Islamitische wereld zijn waar niet zo veel 

concentratiekampen kunnen worden aangetroffen. Daar heeft hij een gevoelig punt mee te pakken. 

Maar de oorzaak van het ontbreken van concentratiekampen is dan toch vooral het enthousiasme 

bij de machthebbers van die landen voor de toepassing van de doodstraf. 

De heer S. Faber schrijft dat hij van mijn Constandse-verhaal geschrokken is. Dat geloof ik 

graag. Ik weet de oorzaak ook. Hij is door mijn verhaal voor het eerst in zijn leven in aanraking 

gekomen met niet-apologetische reële informatie over de Islamitische wereld. Dat is inderdaad 

niet leuk. Zo’n nieuwigheid is vast pijnlijk. Het verstoort de multiculturele, linkse droom. 

Het lijkt me, anderzijds, goed om te weten dat het zinnetje over de politieke cultuur in de 

islamitische en Arabische wereld die 'in het teken staat van het concentratiekamp, de galg en het 

vuurpeloton’, een variatie is op een steeds terugkerende slogan die gebruikt wordt door de 

vrijdenkers in de Arabische en islamitische wereld. 

 

De ophef die mijn Constandse-lezing bij een aantal mensen heeft opgeroepen, wordt veroorzaakt 

doordat de Vrijdenkers in hoofdzaak niet een vereniging is die zich keert tegen (de uitwassen van) 

religie, maar een beweging van mensen die principieel anti-christelijk zijn. Alleen maar domweg 

anti-christelijk zijn, laten we het voorzichtig zeggen, mag natuurlijk maar het is als levenshouding 

natuurlijk niet genoeg. Op alleen anti-islamisme of alleen anti-semitisme valt evenmin iets 

constructiefs te bouwen.  

Hoe meer ik lees uit de huidige Vrijdenkersbeweging, hoe meer ik de indruk krijg dat het niet gaat 

om vrij denken of om religiekritiek, maar dat allemaal draait om een intense afkeer van de 

christelijke leer. Uiteraard is het christendom in onze contreien tot voor kort de belangrijkste 

godsdienst geweest. Dat maakt een anti-christelijke houding wel begrijpelijk, maar een hekel 

hebben aan een specifieke godsdienst en haar leerstellingen en eventueel ook haar aanhangers is 

toch echt iets anders dan een principiële afwijzing van de overtrokken claims die in naam van 

godsdiensten gedaan worden.  

Ik heb bijvoorbeeld een gruwelijke afkeer van de beweging van Rudolf Steiner, de zogenoemde 

antroposofen, zie mijn prachtboek Het Nut van God. Maar die afkeer maakt me nog niet tot een 

vrijdenker, een denker, een godsdienstsocioloog, of ga zo maar door. Dat maakt me alleen tot 

iemand die de Steiner-beweging lariekoek vindt.  

Met de Vrijdenkersbeweging zoals ik die nu gewaar wordt, is het mijns inziens niet veel anders. 

De beweging vindt het christendom lariekoek, maar heeft verder geen enkele moeite met claims 

die over de schreef gaan maar die van andere godsdiensten afkomstig zijn, zoals de islamitische 

claims op de openbare ruimte, regelgeving en politiek.  

 

Hans Jansen  
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>> Hans Jansen trekt opnieuw van leer  

Reactie door: Enno Nuy 30 april 2007 Reageer 

Hans Jansen hield met zijn Anton Constandse lezing een controversieel betoog dat vooral 

ingegeven leek te zijn door een rabiaat anti-linkse houding.  

Nu kennen we Hans Jansen als een man die het grote woord niet schuwt ofschoon ik daarbij op 

moet merken dat hij mij vooral opvalt door zijn grenzeloze cynisme. 

In zijn repliek op kritiek op zijn lezing maakt hij vrijdenkers nu uit voor anti-christenen. En dat 

zou hij destilleren uit de recente publicaties van DVG. Een typisch voorbeeld van selectief 

winkelen lijkt mij dat.  

Naar zijn zin komt hij te weinig islamkritische teksten tegen en prompt wordt de hele beweging 

versmald tot uitsluitend anti-christelijk. Heer Jansen, als u de islam op dezelfde wijze bestudeert 

als de beweging der Vrijdenkers, moeten we toch grote vraagtekens plaatsen bij het 

wetenschappelijk gehalte van uw producten. Dat daaruit prachtboeken kunnen ontstaan mag een 

godswonder genoemd worden.  

Uw laatste zin, heer Jansen, is ronduit - om maar eens iemand anders die het grote woord niet 

schuwt te citeren - abject en infaam. U werd een podium geboden om uw mening ten beste te 

geven en u antwoordt met een belediging aan het adres van uw gastheer. Dat een man van het 

grote woord zo klein kan zijn!  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De heer G. Veldwiesch plaatst op 27 juli 2007 op het forum het volgende commentaar: 

 

Vrije gedachten over zelfislamisering 27 juli 2007  

Inleiding 
Op 16 september 2006 werd te Utrecht de Anton Constandse lezing verzorgd door professor 

Jansen getiteld 'Zelfislamisering versus verlichtingsfundamentalisme’. In de Vrijdenker van mei 

2006 was in een korte inleiding de teneur van de lezing verteld en dat was voor mij interessant 

genoeg om de lezing te gaan bijwonen. De lezing zelf bevatte wat mij betreft een flink aantal 

herkenbare punten. Ik beschouw het dan ook als een bijzonder gelukkige greep van het bestuur 

om bij monde van een deskundige ons voor te lichten over dit verschijnsel. De lezing ging, zoals 

gezegd, over zelfislamisering, maar ook over de agressie waarmee de Islam is gevestigd en 

sedertdien wordt gehandhaafd; zie de gang van zaken in Afghanistan onder de Taliban en het 

optreden van de islamitische milities in Soedan. Jansen maakte een zijsprong naar linkse 

sympathieën voor de nagenoeg kansloze 'integratie’ van de Islam in Nederland, die enige 

zelfislamisering tot gevolg hebben. Kennelijk beviel dat sommige mensen niet, want prompt 

kwamen er enkele reacties in De Vrijdenker te staan waarvan er een paar nogal negatief waren. 

 

De heer G. Elferink  
Allereerst een niet-negatieve reactie van de heer Elferink (De Vrijdenker dec./jan. 2006), die 

bezwaar maakte tegen de opmerking dat het christendom in de eerste drie eeuwen redelijk 

geweldloos was. Hij vulde dit aan door te wijzen op het vele geweld dat het christendom in de 

eeuwen daarna heeft uitgeoefend. Verder geeft hij echter geen argumenten tegen het betoog van 

de heer Jansen, maar plaatst hij een opmerking dat aan beide godsdiensten veel bloed kleeft. Er is 

dus geen enkele tegenspraak tussen zijn betoog en de genoemde lezing. 
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De heer A. van Hooff 
Dan verschijnt er in ons blad van feb. 2007 een artikel van de hand van de heer Anton van Hooff. 

Deze begint met een verhaal over de mening van de heer Jansen betreffende de Irak-oorlog. Het 

onzindelijke denken van de heer van Hooff komt hier meteen tot een hoogtepunt want dat is een 

totaal ander onderwerp dat geheel buiten deze Constandse lezing staat. 

In een gedeelte van zijn betoog heeft Jansen het over zelfislamisering van de theologische 

faculteit te Utrecht in verband met de kwestie van de hoogleraar P. v.d. Horst, die een passage uit 

zijn afscheidsrede moest schrappen uit angst of eerbied voor de Islam. Hierover werd ook in De 

Vrijdenker (juli/augustus 2006) iets opgemerkt, namelijk dat het er ook om ging dat Dries van Agt 

en Greta Duisenberg door v.d. Horst 'griezels’ genoemd werden in verband met de Palestijns-

Israëlische problematiek en dat mocht ook niet. Het verbaast mij dan ook niets dat het hier om het 

bestuur van de theologische faculteit gaat. Dan lijkt het er dus op dat van Hooff partij trekt in een 

academische vete die ook weer niets te maken heeft met de lezing en daar hebben wij als gewone 

vrijdenkers nu weer niks mee.  

De heer van Hooff vindt dat de woorden islamfascisme en jodenhaat hier niet gebruikt mogen 

worden omdat het historisch onjuist is. Fascisme kenmerkt zich door het niet erkennen van 

democratie, het hanteren van een extreme ideologie, haat tegen bepaalde minderheden en gebruik 

van geweld tegen andersdenkenden. Welnu deze handschoen past de fundamentalistische Islam 

als gegoten, zodat islamfascisme in dit geval gewoon op zijn plaats is en het is precies datgene 

wat de fundamentalistische Islam historisch verbindt met Hitler en Mussolini in hun relatie tot 

(pseudo) religie.  

Vervolgens misbruikt van Hooff bovengenoemd artikel van Elferink door te stellen dat deze 

protesteert tegen de voorstelling van zaken die de heer Jansen geeft. Elferink protesteert er 

namelijk alleen maar tegen dat Jansen niet ook het christelijk geweld noemt, maar daar ging de 

lezing helemaal niet over.  

 

De heer S. Faber 

Een derde reactie op de lezing van de heer Jansen vinden we in De Vrijdenker van maart 2007, 

van de hand van de heer S. Faber, getiteld 'Vrijdenken vereist helder denken’. De schrijver begint 

z’n eigenlijke verhaal met een citaat uit de lezing '… het eindresultaat van de politieke 

islamitische cultuur staat in het teken van het concentratiekamp, de galg en het vuurpeloton’. Hij 

denkt dat het begrip concentratiekamp niet in verband gebracht kan worden met de Islam, maar 

hoe wil hij de situatie in Afghanistan onder de Taliban anders duiden dan één groot 

concentratiekamp, waar andersdenkenden werden afgemaakt door de galg, de hals afsnijden en 

vuurpeloton. Ook de situatie in Iran begint hier op te lijken. Ergens maakt hij dan de opmerking 

dat de beschuldiging aan het adres van linkse politici dat ze een slappe houding vertonen 

tegenover veroveringszucht van de moslims een beetje goedkoop zou zijn. Als de schrijver bij 

voorbeeld het reeds twaalf jaar durende verhaal rondom de nog te bouwen Westermoskee in 

Amsterdam heeft gevolgd, dan weet hij dat één van de laatste ontwikkelingen is, dat de heer Fatih 

Dag, belast met de bouw namens Milli Görüs, gedreigd heeft met het ontketenen van een 

internationale opstand in de Islamitische wereld d.m.v. inschakeling van Al Jazeera, als er niet 

gedaan werd wat hij wou! Het hele gedoe rondom dit project is mede op touw gezet door de linkse 

Amsterdamse politici en voortdurend afgedekt door de slappe houding van burgemeester Cohen. 

U weet wel, de man die op de eerste dag van ons jubileum bedenkingen uitte tegen de toon van de 

religiekritiek van De Vrije Gedachte. Ja precies dezelfde man die tot drie maal toe niets deed toen 

er een gezin uit hun huis werd getreiterd door moslimjongeren. Dus wat nou goedkoop; 

levensgevaarlijk die linkse politici zal hij bedoelen.  

Om een lang verhaal kort te maken kan wat mij betreft de waarschuwing van professor Jansen 

maar beter ter harte worden genomen in plaats van hem aan te vallen op irrelevante en onjuiste 

punten. Het had namelijk niets te maken met anti-moslim stemmingmakerij, maar het betrof een 

heldere waarschuwing. En het wordt tijd dat vrijdenkers eens wat meer gaan nadenken over het 

verschijnsel Islam in Nederland.  

 

G. Veldwiesch 


