
Nieuwsbrief
Bestuursvoorstel verhuizing en opheffing vrijden-
kersbibliotheek hoort thuis op jaarvergadering!
De bespreking van het ingrijpende bestuursvoorstel om de 
vrijdenkersbibliotheek op te heffen en als vereniging in trek-
ken bij de Universiteit voor Humanistiek (UvH) hoort thuis 
op de jaarvergadering. Daarbij is een uitgebreide informa-
tieverstrekking op zijn plaats. Daarvan is nu geen sprake. 
De planning is dat het voorstel tijdens een extra ALV op een 
achternamiddag van deze maand, de 22e om precies te zijn, 
aan de orde komt. De vergadering, die plaatsvindt in Utrecht 
(UvH), is weggestopt achter een tweetal lezingen. 

Uiteraard stond er een aankondiging van de ALV in “De Vrij-
denker” maar in tegenstelling tot hetgeen bij jaarvergaderin-
gen gebruikelijk is, is er geen separate uitnodiging naar de leden 
gestuurd. De aandachtswaarde is hierdoor laag waardoor het 
risico aanwezig is dat de leden het belang van dit voorstel ont-
gaat en verstek zullen laten gaan. 

Liquidatie vrijdenkersbibliotheek. Vraagtekens bij rol 
Henk Engelsman en Bert Gasenbeek
De vrijdenkersbibliotheek c.q. de “boekerij” bevindt zich op 
het huidige kantooradres te Rotterdam. De collectie omvat ge-
signeerde boeken uit de collectie van Anton Constandse, eer-
ste drukken van Domela Nieuwenhuis met aantekeningen, e.d. 
Omdat het bestuur De Vrije Gedachte in Utrecht wil laten huis-
vesten zijn er vragen gerezen over de bestemming van de boe-
kerij. Penningmeester Henk Engelsman heeft daarover advies 
ingewonnen bij Bert Gasenbeek, DVG-lid en directeur van het 
Humanistisch Archief. Het gevolg van dit advies is het bestuurs-
voorstel om de boekerij op te heffen en de collectie voor een 
groot gedeelte onder te brengen bij het Humanistisch Archief. 

Het is frappant dat juist Bert Gasenbeek om advies wordt ge-
vraagd. Gasenbeek heeft in het verleden herhaaldelijk gepro-
beerd om de boekerij in het Humanistisch Archief te laten 
opgaan. Tegen die (verijdelde) pogingen was destijds veel weer-
stand. Daarnaast geeft het te denken dat Henk Engelsman deel 
uitmaakt van het Dagelijks Bestuur van het Humanistisch Ar-
chief. Het is duidelijk dat bij de adviesaanvraag en de totstand-
koming van het bestuursvoorstel geen zuivere, formele scheiding 
van belangen heeft plaatsgevonden. Wij vragen ons daarom af 
of er wel voldoende met het belang van de vereniging rekening 
is gehouden.   

Intrekken bij de Universiteit voor Humanistiek te 
Utrecht. Een slecht onderbouwd plan
Het bestuur stelt voor om als vereniging De Vrije Gedachte in 

te trekken bij de UvH (zie www.uvh.nl) die gevestigd is in het 
centrum van Utrecht. Ook het Humanistisch Archief huist in 
deze universiteit. Tevens is het bestuur van plan om gebruik 
te maken van de diensten van de UvH c.q. het Humanistisch 
Archief. Het gaat hier om het organisatorisch en publicitair 
ondersteunen van door De Vrije Gedachte te organiseren, le-
zingen, symposia, etc. Voor een verhuizing naar een centraler 
gelegen plek in het land kunnen we begrip op brengen. Maar 
tegen huisvesting in de UvH zijn zwaarwegende argumenten 
in te brengen:

- Associatie met bijzonder onderwijs en pseudowetenschap
Het onderwijs aan de UvH is een vorm van bijzonder onder-
wijs waarbij zingeving en humanisering centraal staat. De toen-
malige CDA-minister van onderwijs Deetman was destijds 
een groot voorstander van de oprichting van de UvH, mede 
omdat hij dan makkelijker politieke steun kon verkrijgen voor 
de bekostiging van de Protestantse Theologische Universi-
teit. Vrijdenkers zijn altijd tegen bijzonder onderwijs geweest. 
Vooral wetenschappelijk onderwijs hoort een neutrale en ob-
jectieve grondslag te hebben. Wanneer een universiteit zin-
geving en humanisering centraal stelt heeft dat met serieuze 
wetenschapsbeoefening niets van doen. Humanistiek is pseu-
dowetenschap en daar zou een vrijdenkersvereniging juist te-
gen moeten strijden. Door in te trekken bij deze nepuniversiteit 
wordt De Vrije Gedachte geassocieerd met pseudowetenschap 
en bijzonder onderwijs, en plegen we verraad aan onze eigen 
beginselen.

- Onafhankelijke positie in gevaar
Een verhuizing naar de UvH en de publicitaire en organisatori-
sche ondersteuning die we daar zullen krijgen zullen tot gevolg 
hebben dat het eigen “vrijdenkersgeluid” verloren zal gaan. De 
Vrije Gedachte zal kopje onder gaan in het humanisme c.q. 
humanistiek van de UvH. De onafhankelijke positie van onze 
vereniging dreigt in gevaar te komen.

Ten slotte
Gezien het grote belang dat hier op het spel staat zullen wij op 
de ALV van 22 januari a.s. het voorstel doen om de besluit-
vorming uit te stellen naar de jaarvergadering van 23 april en 
de komende maanden te gebruiken voor objectief en gedegen 
onderzoek door een onafhankelijke commissie van drie leden. 
Deze commissie zou een advies kunnen uitbrengen aan de 
ALV. Komt daarom allen naar de extra ALV van 22 januari en 
laat uw stem horen. ⦁
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