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Naar een open vereniging
door David Bakker » 01 sep 2010 08:22
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Re: Naar een open vereniging
door The Prophet » 01 sep 2010 10:16

Naar een open vereniging

Naar een open vereniging

Afgelopen zaterdag vond de succesvol verlopen bijeenkomst “Fatsoen. Niet doen!” plaats die wij
voor leden van De Vrij Gedachte organiseerden. 

Tijdens deze bijeenkomst hield Fred Neerhoff een betoog waarin hij de diepere oorzaak van ons
conflict met het bestuur en redactie behandelde. U kunt de tekst nalezen op:
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_99.pdf

Daar treft u ook onze originele nieuwsbrieven aan:
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_97.pdf en
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_98.pdf

Verder gaf Lex Hagenaars een overzicht van gebeurtenissen binnen de vereniging en werd er met
de aanwezigen uitgebreid van gedachten gewisseld. Wil je nadere informatie? Neem dan contact
op met David Bakker, Lex Hagenaars of Fred Neerhoff.

Hoeveel leden waren er?

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Nadere informatie over de bijeenkomst wordt op zorgvuldige wijze verstrekt aan leden van De
Vrije Gedachte. Ben je lid en wil je meer weten stuur dan onder je eigen naam (dus geen
nickname) een mail naar Lex Hagenaars (a.hagenaars@wxs.nl) of Fred Neerhoff
(flneerhoff@xs4all.nl).

The Prophet schreef:
Hoeveel leden waren er?

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Re: Naar een open vereniging
door Wim Aalten » 01 sep 2010 15:30

Niet op dit forum? Viel de opkomst een beetje tegen?

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Kunnen die controleren of iemand lid is DVG?

Ben je lid en wil je meer weten stuur dan onder je eigen naam (dus geen nickname) een mail naar
Lex Hagenaars (a.hagenaars@wxs.nl) of Fred Neerhoff (flneerhoff@xs4all.nl).

ALLEDAAGS VRIJDENKEN: 
Ik ben van mening dat vrijdenken veel breder dan nu het geval is in de samenleving thuis hoort. Het hoort bij
vrije en verantwoordelijke mensen. 
Vrijdenken is niet alleen een intellectuele bezigheid, het is in mijn visie vooral ook de basis voor ons dagelijks
denken en handelen.

"Nee Wim, wees gerust, Lex en ik hebben uiteraard geen toegang tot de ledenadministratie. Maar
als iemand in een vertrouwelijke mail zijn nickname opgeeft voor z'n echte naam, vertrouwen wij
die persoon als hij zegt DVG-lid te zijn."

Ik moet er wel een beetje om lachen. De Topictitel is toch "Naar een open vereniging"? En de
eerste de beste vraag is al geheim. hahahaha 

David Bakker schreef:

Nadere informatie over de bijeenkomst wordt op zorgvuldige wijze verstrekt aan leden van De Vrije
Gedachte. Ben je lid en wil je meer weten stuur dan onder je eigen naam (dus geen nickname) een
mail naar Lex Hagenaars (a.hagenaars@wxs.nl) of Fred Neerhoff (flneerhoff@xs4all.nl).

The Prophet schreef:
Hoeveel leden waren er?

Born OK the first time

Ja, grappig he?

Fred,
Ik begrijp iets niet. Waarom kun je je verhaal "Naar een open vereniging" niet op de gebruikelijke
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Re: Naar een open vereniging
door LordDragon » 01 sep 2010 17:23

wijze binnen de vereniging aan de orde stellen. De visie die je er in uiteenzet past goed in een
vrijdenkersvereniging, zou ik zeggen. Ik ben het niet op alle punten met je eens maar er is
voldoende basis voor een gedachtenwisseling. 
Wat mij betreft wordt het (wellicht wat ontdaan van enkele onhebbelijkheden, niet om je recht op
vrije meningsuiting te beknotten maar omdat je in een vereniging zo niet met elkaar omgaat) in
de vereniging geagendeerd en besproken. Dat kan misschien tot hele mooie dingen leiden.

ALLEDAAGS VRIJDENKEN: 
Ik ben van mening dat vrijdenken veel breder dan nu het geval is in de samenleving thuis hoort. Het hoort bij
vrije en verantwoordelijke mensen. 
Vrijdenken is niet alleen een intellectuele bezigheid, het is in mijn visie vooral ook de basis voor ons dagelijks
denken en handelen.

Waren er wel vijf leden David of toch niet?

Omdat je zo niet met elkaar omgaat!

David je mag mij die informatie wel toesturen je hebt mijn emailadres.

Steen

David Bakker schreef:

Nadere informatie over de bijeenkomst wordt op zorgvuldige wijze verstrekt aan leden van De Vrije
Gedachte. Ben je lid en wil je meer weten stuur dan onder je eigen naam (dus geen nickname) een
mail naar Lex Hagenaars (a.hagenaars@wxs.nl) of Fred Neerhoff (flneerhoff@xs4all.nl).

The Prophet schreef:
Hoeveel leden waren er?

Wim Aalten schreef:
Fred,
Ik begrijp iets niet. Waarom kun je je verhaal "Naar een open vereniging" niet op de gebruikelijke
wijze binnen de vereniging aan de orde stellen. (wellicht wat ontdaan van enkele
onhebbelijkheden, niet om je recht op vrije meningsuiting te beknotten maar omdat je in een
vereniging zo niet met elkaar omgaat)

STICHTING BROOKE HOSPITAL FOR ANIMALS rek 5568671
WSAP World Society for the Protection of Animals rek 310313
IFAW International Fund for Animal Welfare rek 242
De Dierenbescherming rek 3963156 
CAS international
Varkenbescherming 
Kattenbescherming 
Vis in nood 
Stichting AAP 
Wakker dier
Proefdier vrij

Tja Wim, je bent niet de enige die dit niet snapt.

Wim Aalten schreef:
Fred,
Ik begrijp iets niet. Waarom kun je je verhaal "Naar een open vereniging" niet op de gebruikelijke
wijze binnen de vereniging aan de orde stellen.

fred
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jullie hebben een heel eigenaardige manier van doen, je wil naar een open vereniging toewerken
en de eerste simpele vraag, nota bene gewoon hoeveel leden waren er aanwezig op die
vergadering, stop je terug in het geheimdoenerij zakje. Net zoals reref moet ik hierom lachen.

MVG, LD.

Nadere informatie over de bijeenkomst wordt op zorgvuldige wijze verstrekt aan leden van De Vrije
Gedachte. Ben je lid en wil je meer weten stuur dan onder je eigen naam (dus geen nickname) een
mail naar Lex Hagenaars (a.hagenaars@wxs.nl) of Fred Neerhoff (flneerhoff@xs4all.nl).

I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my
fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to
see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.

Gewoon blijven lachen, doe ik trouwens ook!

LordDragon schreef:
Net zoals reref moet ik hierom lachen.

Als je niet weet wie van de aanwezigen lid is, dan kun je die vraag toch nooit beantwoorden?

LordDragon schreef:
jullie hebben een heel eigenaardige manier van doen, je wil naar een open vereniging toewerken
en de eerste simpele vraag, nota bene gewoon hoeveel leden waren er aanwezig op die
vergadering, stop je terug in het geheimdoenerij zakje. Net zoals reref moet ik hierom lachen.

MVG, LD.

Denken "wij zijn beter dan de rest" heeft helaas al veel verpest

Hebben jullie dat dan niet gevraagd?
Steen

vegan-revolution schreef:

Als je niet weet wie van de aanwezigen lid is, dan kun je die vraag toch nooit beantwoorden?

LordDragon schreef:
jullie hebben een heel eigenaardige manier van doen, je wil naar een open vereniging
toewerken en de eerste simpele vraag, nota bene gewoon hoeveel leden waren er aanwezig op
die vergadering, stop je terug in het geheimdoenerij zakje. Net zoals reref moet ik hierom
lachen.

MVG, LD.
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IFAW International Fund for Animal Welfare rek 242
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Naar een open vereniging

Die vraag is, als dit niet langs mij heen gegaan is en ik mij dit goed herinner, bij mijn weten niet
gesteld.

Steen schreef:
Hebben jullie dat dan niet gevraagd?

Denken "wij zijn beter dan de rest" heeft helaas al veel verpest

Vooruit dan maar. Er waren 17 deelnemers aan de bijeenkomst, waarvan bij mijn weten 13 leden
en 1 niet-lid/abonnee op De Vrijdenker en inclusief de 3 organisatoren. We hadden 21
aanmeldingen. De 7 afmelders blijken het merendeels eens te zijn met onze standpunten.
Daarnaast is er nog een groep van ca. 10 mensen die zich niet hebben aangemeld en aangaven
dat ze verhinderd waren. Omdat we slechts een relatief klein aantal leden hebben kunnen
benaderen – we hebben immers geen toegang tot het ledenbestand - is de respons goed te
noemen. In elk geval waren de discussies zeer vruchtbaar, en gaven ons het gevoel duidelijk op
de goede weg te zijn.

The Prophet schreef:
Hoeveel leden waren er?

Op 28 augustus jongstleden vond in Utrecht een bijeenkomst plaats van leden van de vereniging
De Vrije Gedachte die stellen een hooglopend conflict met het bestuur van de vereniging te
hebben. In zijn notitie Naar een open vereniging (zie
http://xs4all.nl/~flneerh/publications/neerhoff_99.pdf) komt Fred Neerhoff tot een aantal
stellingen over vrijdenken in het algemeen. 

Zijn eerste stelling luidt dat vrijdenken onverbrekelijk verbonden is met de vrijheid van
meningsuiting. Hierover zullen we het natuurlijk nooit oneens zijn en laat ik maar met de deur in
huis vallen: naar mijn mening is de vrijheid van meningsuiting absoluut en onbeperkt. Wie zich
gekrenkt of anderszins onheus bejegend voelt door de woorden van een ander, die wendt zich tot
de rechter en beide partijen, de vrij sprekende en de gekwetste leggen zich neer bij de
uitkomsten van de (hoogste) rechtsgang. Dat ik persoonlijk geen voorstander van het recht op
beledigen ben, wil niet zeggen dat ik de belediging zou willen verbieden, integendeel. Maar ik
blijf de belediging wel als een zwaktebod beschouwen.

De tweede stelling van Neerhoff luidt dat religiekritiek een wezenskenmerk van het vrijdenken is.
Ook daar kan ik me geheel in vinden ofschoon ik het begrip ‘religie’ hier liever vervangen zou
zien door het begrip ‘dogmatisch denken‘. 

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Dat de vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren boven godsdienstvrijheid, zoals Neerhoff in
zijn derde stelling beweert, is wat mij betreft onnodig. De vrijheid van meningsuiting is immers
absoluut en onbeperkt, dat geldt dus voor de gelovige en de ongelovige (en beiden zijn gehouden
aan de Grondwet waarin onder meer de scheiding van kerk en staat is vastgelegd). Problemen
ontstaan pas wanneer mensen die met elkaar van mening verschillen naar wapens grijpen of
menen dat zij met een beroep op hun god het recht zouden hebben andersdenkenden de mond
te snoeren of de keel door te snijden.

Dat vrijdenken een sterker merk zou zijn dan alleen a-theïsme zoals Neerhoff in zijn vierde
stelling poneert, is een wat vreemde formulering maar ik ben het geheel met hem eens dat
vrijdenken zich verzet tegen dogmatisch denken en bovennatuurlijke verschijnselen. Er mogen
zich fenomenen voordoen die langs wetenschappelijke of rationele weg niet meteen verklaard
kunnen worden maar een vrijdenker zal nooit aanvaarden dat in zulke gevallen van bewijsabsentie
de hand van een god kan worden gezien.
Met de vijfde stelling van Neerhoff, dat vrijdenkers binnen het politieke spectrum een
onafhankelijke positie innemen, ben ik het voor de verandering eens niet eens. Vrijdenkers zijn
net als andere mensen, sommigen hebben een politieke voorkeur, anderen weer niet. Het ligt niet
voor de hand dat vrijdenkers zich aangetrokken voelen tot een van de confessionele partijen maar
onmogelijk is het niet.

Over de volgende stelling van Neerhoff, dat humanisten meer dan vrijdenkers het belang van
moraal beklemtonen, wil ik mij verder niet uitlaten. Ik heb mij nooit heel erg verdiept in het
humanisme en heb met een zekere fascinatie gelezen wat John Gray over humanisten te berde
brengt in zijn boek Strohonden. De kritiek van Gray op humanisten luidt dat zij de mening
zouden zijn toegedaan dat de mens tot waarheid kan geraken door gebruik te maken van zijn
kennis. Neerhoff stelt dat vrijdenkers bij proclamatie worden gelijkgeschakeld aan humanisten. In
de beginselverklaring van De Vrije Gedachte wordt er immers op gewezen dat vrijdenken
humanisme op a-theistische grondslag zou zijn. Ik ben het overigens geheel met hem eens, die
directe en bijna vanzelfsprekende koppeling tussen humanisme en vrijdenken is niet juist. Dat de
moraal daarmee voorrang krijgt boven de ratio vind ik echter een onzinnige bewering. Maar het
lijkt me alleszins gerechtvaardigd om de beginselverklaring van onze vereniging met een zekere
regelmaat tegen het licht te houden.

De volgende stelling van Neerhoff luidt dat politieke correctheid de vijand van het vrije woord is.
Ook hier wil ik hem niet tegenspreken. Politieke correctheid is zoveel als het verkondigen van een
mening waarvan aangenomen wordt dat die samenvalt met het gedachtegoed binnen een
bepaalde omgeving. Dit geeft al aan dat het begrip ‘politiek correct’ niets betekent. Politiek
correct gedrag doet zich immers in elke geleding van de samenleving voor, het is in uiterste
instantie een wat afgezwakte vorm van dogmatisch denken. En wat politiek correct is in omgeving
A is politiek incorrect in omgeving B.

Maar er liggen wel adders onder het gras. Als men stelt dat islamkritiek in linkse kringen niet
gewenst is, dan wordt iemand die geen islamkritiek bezigt al snel verdacht van politiek correct
gedrag en wordt aangenomen dat hij (die geen islamkritiek bezigt) wel tot de linkse kerk zal
behoren. Het relativeren van islamkritiek door derden wordt meteen beschouwd en uitgelegd als
een vorm van politiek correct denken of (zelf)censuur en dat lijkt mij een onhoudbare stelling. 15
tot 20% van het electoraat deelt de islamkritiek van Wilders. Betekent dit dat alle anderen zich
schuldig maken aan politiek correct denken? Neerhoff c.s. lijken te suggereren dat een echte
vrijdenker zich bij die 15 tot 20% voegt. Ik noem dat dogmatisch denken met een omweg.

Dat religiekritiek zich ook dient te richten op de islam en het hindoeïsme, zoals Neerhoff in zijn
volgende stelling opmerkt, lijkt mij een open deur. Als we hier het joodse geloof aan toe mogen
voegen natuurlijk. Ook hier zijn we het als vrijdenkers heel snel eens en ik kan mij niet heugen
onder onze geledingen ooit iemand aangetroffen te hebben die Jezus van Nazareth met meer
skepsis zou benaderen dan Shiva, Jahweh of Allah.

Zo te zien zijn er weinig echte geschilpunten tussen ondergetekende en Neerhoff. Toch spreekt
hij van fatale ontsporingen binnen bestuur en redactie van De Vrije Gedachte. Nu spreek ik hier
natuurlijk voor mijzelf en niet namens anderen maar ik vermoed dat de meningen niet zo heel erg
ver uit elkaar liggen. Neerhoff konkludeert dat binnen de vrijdenkerij het primaat van de ratio
geruisloos wordt verwisseld met dat van de moraal, dat de vrijdenkerij gereduceerd wordt tot een
selectief a-theïsme en zich laat gijzelen door de islam. Deze konklusies deel ik heel nadrukkelijk
niet.

Wat is er dan eigenlijk aan de hand, vraag je je af. Waarom is er zoveel persoonlijke afkeer
ontstaan, waarom moeten bestuur en redactie in diskrediet worden gebracht, zoals de heren in
hun vrijgegeven e-mailuitwisseling zeggen na te streven? Waarom maar blijven zeuren over een
zelfbenoemde hoofdredacteur waar ik bij mijn toetreden destijds tot de redactie – toen Hagenaars
nog voorzitter van de vereniging was en daar toen kennelijk, anders dan nu, geen problemen mee
had – reeds een hoofdredacteur aantrof, zie de oude colofons? In dit alles lijkt persoonlijke
rancune een grote rol te spelen, even hardnekkig als onproductief.
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Hagenaars en de zijnen geven aan bij de algemene leden vergadering in 2011 een hernieuwde
poging te zullen doen om bestuur en redactie te laten vervangen. Ik stel voor dat we die
onzinnige strijdbijl begraven en de handen ineen slaan om het vrijdenkersgeluid sterker te doen
weerklinken. Ik vermoed dat de leden van onze illustere vereniging dat meer waarderen dan
“Prinzipienreiterei” en persoonlijke rancune.

@Enno,

Je wilt de strijdbijl begraven maar waarom maak je ons dan in De Vrijdenker (die deze week
verscheen) uit voor “scheldtrio” en noem je onze geweigerde kopij “vitriool” en zeg je nog meer
rare dingen?

De essentie van strijdbijlen begraven is nu juist dat je een streep zet onder wat achter je ligt en
de blik vooruit richt.

Ik denk dat voorafgaand aan die essentie ook gekeken moet worden naar wat de beweegredenen
waren om elkaar op een bepaalde manier te benaderen.

Denken "wij zijn beter dan de rest" heeft helaas al veel verpest

Dat lijkt mij weinig vruchtbaar. Dat wordt welles-nietessen over wie begon. Het gaat hier
uiteindelijk om gedachtengoed van een vereniging en dat reikt veel verder dan gedoe tussen
personen. Volwassen mensen, gewoon zand erover? Is dat niet niet even verfrissend als
productief? Overigens kan iederen op talloze plaatsen op dit forum lezen hoe ik bejegend werd,
ook niet misselijk, de honden (!) lusten er geen brood van. Maar het zal me allemaal wat. Gewoon
zand erover en vooruit kijken.

Zonder direct over een schuldvraag te beginnen kun je wel nuchter kijken naar wat er is
voorgevallen en of er acties van jezelf zijn die je zelf achteraf betreurt. Ik neem tenminste aan dat
het de bedoeling is dat er lering getrokken wordt uit hetgeen voorgevallen is. Ook dàt is
volwassen.

Denken "wij zijn beter dan de rest" heeft helaas al veel verpest

Tja, zo kunnen we eindeloos doorgaan natuurlijk. Eerst maar eens horen wat Bakker, Neerhoff en
Hagenaars ervan vinden en dan verder zien. Als het nodig is om eens een keer bij elkaar aan tafel
te schuiven, d'accord, maar geen therapeutische sessies op dit forum.

Enno Nuy, 

Als er één ding duidelijk is in je 'antwoord' dan is het wel dat de essentie van mijn tekst je geheel
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ontgaan is.

1. Er is in ons land - zoals jij in het begin en verderop in je 'antwoord' gladjes lijkt te suggereren
- geen sprake van een absolute en onbeperkte vrijheid van meningsuiting; sterker nog, juist
omdat jij weigert copy van ons in De Vrijdenker te plaatsen bezorg je die vrijheid van
meningsuiting slechts lippendienst, terwijl je die de facto nota bene juist actief meehelpt te
onderdrukken, 2. je wilt religiekritiek vervangen door kritiek op 'dogmatisch denken', waardoor je
het primaat van religie niet onderkent en bovendien een kennelijke voorstander bent van een
gedachten politie, 3. de portee van voorrang aan uitingsvrijheid boven godsdienstvrijheid lijkt je
geheel te ontgaan; je lijkt zelfs te denken dat er in ons land sprake is van een strikte scheiding
van kerk en staat, 4. het belang van een onafhankelijke politieke positie als vrijdenkersorganisatie
lijk je niet te snappen, 5. je zegt het met me eens te zijn als ik beweer het onjuist te vinden om
vrijdenken gelijk te stellen aan humanisme, maar deelt mijn argumenten en gevolgtrekkingen niet
(noemt zelfs geen enkel eigen argument) terwijl die gevolgtrekkingen juist de sleutel zijn van mijn
inhoudelijke analyse, 6. je miskent het politiek correcte denken van de heersende politieke elite,
7. je insinuerende kronkelredenering mbt. 'dogmatisch denken met een omweg' werp ik verre van
me, 8. je erkent niet dat het a-theïsme van De Vrije Gedachte in hoofdzaak een selectief atheïsme
is, 9. je verwerpt mijn slotconclusies en toch vraag je je in gespeelde onschuld af wat er eigenlijk
aan de hand is, 10. je meent zèlf het juiste antwoord te weten: persoonlijke rancune, en dàt
terwijl mijn inhoudelijke analyse van ons conflict met het bestuur van De Vrije Gedachte
uitdrukkelijk juist niet over personen gaat!

Enno Nuy, 

Ik heb genoeg van je gedraai en je insinuaties. 

Jij hebt je geloofwaardigheid al lang verloren. Voor mij hoef je niet te knielen of te kruipen. Je zou
de vrijdenkerij een grotere dienst bewijzen door uit eigener beweging op te stappen uit de
redactie van De Vrijdenker.

Tenslotte, als er onderhandeld moet worden dan is dat met het bestuur. Dat is
hoofdverantwoordelijk voor al deze beroering.

Laat maar. Ik heb er al weer spijt van. Van onderhandelingen is helemaal geen sprake, beste Fred.
't Is me nu wel voor eens en altijd duidelijk: jullie willen helemaal niet praten. De gedachte alleen
al dat de echte verschillen zo groot niet zijn, zou voor jullie ondraaglijk zijn. We zien elkaar wel
op de volgende algemene leden vergadering.

Nee joh. Dat lijkt me onverstandig. Dan krijg je straks een doofpotaffaire.

enno nuy schreef:
Gewoon zand erover en vooruit kijken.

Ik denk dat er weinig van het vrijdenken overblijft indien men slechts vanuit eigen hokjes blijft
beredeneren. Kritiek op religie moet op één lijn kunnen staan om over religie vrij van gedachten
te kunnen wisselen. Anders verwordt het al snel in een soort anti-Islamclubje of vrijdenken
binnen de reikwijdte van het atheïstische gedachtegoed.

Misverstand: vrijdenken is geen vrijblijvende aangelegenheid (is niet hetzelfde als vrijelijk van
gedachten wisselen). Zie mijn notitie: http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_99.pdf
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Helaas, de link pakt niet. Vrijdenken betekent voor mij in alle vrijheid alle onderwerpen kunnen
bespreken, zonder daar persé een vrijblijvend standpunt voor in te hoeven nemen. Vrijdenken in
Nederland is in veel gevallen helaas verworden tot het zoeken van grenzen van datgene wat je
kunt zeggen of het stelselmatig beledigen. Daar is de discussie de laatste jaren veel teveel op
gericht. Hieruit komt ook de misvatting dat we in Nederland steeds minder kunnen roepen, terwijl
er eerder sprake is van meer verschillende opvattingen en ideeën. (die weleens met elkaar botsen)
Toch zijn we een vrij land te noemen.

Gesloten
onderwerp
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Naar een open vereniging

Als buitenstaander (maar wel lid van DVG) kan ik na lezing van het betoog van Neerhoff op de
bijeenkomst van 28 augustus j.l , de hierboven geplaatste reactie van Nuy en het weerwoord van
Neerhoff tot geen andere conclusie komen dan dat het hier kennelijk om een uit de hand gelopen
persoonlijk conflict gaat. Ik had graag mijn mening over de stellingen van Neerhoff gegeven (ben
het in grote lijnen met hem eens), maar dat lijkt me volstrekt zinloos als het in wezen om iets
anders gaat waar ik volledig buiten sta. Jammer dat de DVG daarmee belast wordt.

Beste Jos,

Ik denk dat je je schromelijk vergist. Zoals je weet hebben we aan een aantal leden (waaronder
jou) een zwartboek rondgestuurd. Daarin staan o.a. misstanden beschreven die door de redactie
o.l.v. Enno Nuy zijn begaan. De eerste misstanden die wij rapporteren dateren al van 3 jaar terug
en hebben niets met Neerhoff te maken. Neerhoff, Hagenaars en ik vinden dat er wat aan die
misstanden, die juist ten koste van DVG gaan, moet worden gedaan. Of vind jij de voorbeelden
die beschreven staan in het zwarboek een normale gang van zaken binnen een
vrijdenkersvereniging?

Een en ander heeft niks met persoonlijke rancune te maken. Dat is een fabeltje dat Enno Nuy in
de wereld probeert te helpen om zo zijn eigen vergrijpen in de doofpot te kunnen stoppen. 

Mvg David Bakker

josvd schreef:
Als buitenstaander (maar wel lid van DVG) kan ik na lezing van het betoog van Neerhoff op de
bijeenkomst van 28 augustus j.l , de hierboven geplaatste reactie van Nuy en het weerwoord van
Neerhoff tot geen andere conclusie komen dan dat het hier kennelijk om een uit de hand gelopen
persoonlijk conflict gaat. Ik had graag mijn mening over de stellingen van Neerhoff gegeven (ben
het in grote lijnen met hem eens), maar dat lijkt me volstrekt zinloos als het in wezen om iets
anders gaat waar ik volledig buiten sta. Jammer dat de DVG daarmee belast wordt.

Wat is de achtergrond van al die definities van vrijdenken? Ik zie allerlei standpunten die al dan
niet aangenomen of verworpen worden. Is dat niet een beetje raar? Waarom dienen er kaders te
zijn?

She makes her own cross and she
Hangs there for all the world to see
She makes her own cross as she
Locks up her mind and says I'm free

-- ' Make Your Own Cross' by Flash and the Pan

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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We zijn geen voorstander van gestaalde kaders, gewichtige procedures en veel regeltjes. Maar De
Vrije Gedachte is een vrijdenkersvereniging en dat betekent dat de leden het over een paar
uitgangspunten wel eens moeten zijn. Anders heeft het geen zin om een vereniging in stand te
houden.

Variform schreef:
Wat is de achtergrond van al die definities van vrijdenken? Ik zie allerlei standpunten die al dan
niet aangenomen of verworpen worden. Is dat niet een beetje raar? Waarom dienen er kaders te
zijn?

verdraagzaamheid wellicht

Kan een uitgangspunt een belemmering zijn? Tegenover bijvoorbeeld parallelle patronen?

Een uitgangspunt is een vertrekpunt. Je kunt dan veel kanten op. Maar je kunt in verschillende
richtingen gaan. En je kunt niet terug keren naar het uitgangspunt want dat is je punt van vertrek.
Je neemt het in, wat je inneemt daar kun je niet komen, daar ben je al. Als zodanig is een
vertrekpunt altijd de onbereikbare plek. En ieder mens neemt een ander plek in, en dus is een
uitgangspunt nogal moeilijk vanwege meerdere perspectieven.

Als je echter uit gaat van parallelle patronen, dan heb je geen uitgangspunten nodig. 

Als je 'vrij denkt' kun je niet uit gaan van atheisme. Atheisme is een beperking. Atheisme is een
uitgangspunt. Je kunt er niet naar terug keren. Want je kunt je eigen plek niet innemen, daar ben
je al. Atheisme is dus niet te overwinnen omdat waar je ook gaat, daar ben je.
Atheisme is een denkpatroon. Een denkpatroon kun je veranderen. Maar dan is het geen
uitgangspunt meer. En dan zijn er anderen die het er mee oneens zijn.

Maar als je parallel denkt, dan kan er geen onenigheid zijn omdat het gaat om de patronen van
denken, niet een uitgangspunt. Uitgangspunten definieren en beperken dus. Dat is in strijd met
optimaal vrij kunnen denken. Er is geen beperking als je geen uitgangspunten hebt.

Een parallel denk patroon is een matrix waarbinnen alle ideeën post kunnen vatten en waar op de
kruisingen de punten zijn waar overeenkomsten zijn. Dat is een open vereniging. 

Atheisme daar kan iedereen net even anders over denken. Als een lid het oneens is emt de
beschrijving, dan is hij begrenst in zijn opties om vrij te denken.

Maar ahteisme kent een rationeel aspect. Dat aspect is een kruispunt in de matrix. Zie de matrix
als driedimensionaal.

Autonomie, of zelfbestuur kent een component van rede maar ook een gevoel van vrijheid, dat
onberedeneerbaar is en een kwestie van geluk en welzijn met zich brengt. Laat dan de rede
kruisen met het rationele aspect in atheisme. 

Daar is waar men het eens kan zijn zonder je te verliezen in uitgangspunten.

Als je allerlei ideeen analyseert en de kernen er uit haalt dan kun je ze samen brengen in deze
matrix. Er kunne parallelle denk stromen ontstaan die toch allemaal samen zich binden in een
vereniging. Waar ze niet door een deur kunnen, daar zullen ze andere ideeën niet kruisen maar
zich toch elders in de matrix bevinden.

She makes her own cross and she
Hangs there for all the world to see
She makes her own cross as she
Locks up her mind and says I'm free

-- ' Make Your Own Cross' by Flash and the Pan
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Het belangrijkste uitgangspunt zou 'de vrijheid om te mogen denken wat je wilt denken' kunnen
zijn, ongeacht welke stroming en/of levensfilosofie men er persoonlijk ook op nahoudt. Echter,
een ander gemeenschappelijk element zou zijn dat men de bereidheid moet tonen voorbij eigen
opgeworpen kaders te kunnen denken. Open kunnen staan voor meningen die niet tot de jouwe
behoren, blijft immers de grote uitdaging. 

Bovenstaande is geen gemakkelijke opgave. We zijn automatisch geneigd vanuit eigen kaders te
denken en hierop de vrije gedachte te vereenzelvigen. Dat blijft de grote valkuil. Ik geef Variform
gelijk dat het atheïsme alléén niet de belichaming van het vrijdenken betreft. Toch kan dit
gedachtegoed in combinatie met tegenovergestelde meningen interessante nieuwe feiten
opleveren. Indien men ervoor open staat. In een dergelijk klimaat komt het vrijdenken
mijnsinziens tot het beste recht.

David Bakker schreef: We zijn geen voorstander van gestaalde kaders, gewichtige procedures en
veel regeltjes. Maar De Vrije Gedachte is een vrijdenkersvereniging en dat betekent dat de leden
het over een paar uitgangspunten wel eens moeten zijn. Anders heeft het geen zin om een
vereniging in stand te houden.

Ik ben het met David Bakker eens dat je als vereniging zoekt naar een bepaalde identiteit. Wat
herkenbaar is voor de buitenwacht en een bepaalde doelgroep aanspreekt. De uitgangspunten
van de "Vrije Gedachte" zijn omschreven en men tracht om hierbinnen een dialoog aan te gaan.
Gooi je deze punten opzij; dan ondermijn je tevens de eigen identiteit. Het is geen beweging die
gisteren is opgezet. Men bouwt voort op een langdurige traditie. Die een groep mensen
aanspreekt. En waar nog steeds behoefte aan is.
En er worden al decennia discussies aan gewijd. Wat is vrijdenken en moet dit opengesteld
worden voor alle visies die een mens maar kan bedenken. Het antwoord is in de statuten
geformuleerd. Maar Vrijdenkers willen over het algemeen niet leven bij de waan van de dag.
Vandaag New Age, morgen magische tradities en hierna terug naar Eleusinische mysteriën. Ze
zoeken het in een rationele blik en trachten dit te onderbouwen met wetenschappelijke kennis.

F001 schreef:
. Indien men ervoor open staat. In een dergelijk klimaat komt het vrijdenken mijnsinziens tot het
beste recht.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Dan plaats je jezelf in een hokje (kader) en noem je dit vrijdenken. Dat is mijnsinziens niet de
definitie van vrijdenken.

Dan hanteer jij dus de verkeerde definitie van vrijdenken. Vrijdenken is dogmaloos denken op
basis van rede en logica. Zomaar wat ins blaue hinein filosoferen zonder onderbouwing of logica
is dus per definitie niet vrijdenken.

F001 schreef:
Dan plaats je jezelf in een hokje (kader) en noem je dit vrijdenken. Dat is mijnsinziens niet de
definitie van vrijdenken.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers
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Wat ik in gegeven reacties vaak terug lees is de verwarring dat vrijdenken synoniem zou staan
met neo-darwinistische opvattingen en het atheïsme. Twee dogmatische stromingen bij uitstek.
Dus het vrijdenken moet een veelomvattender speelveld hebben waar ruimte bestaan voor allerlei
soorten stromingen alsmede hun gemeenschappelijke binding. Logica of onderbouwing hoeft dus
niet altijd persé een dominante factor te zijn. Want wat voor de één als logisch toeschijnt
betekent voor de ander volslagen onzin. Het is de grote valkuil. Voor het vrije denken moet geen
enkel onderwerp taboe zijn en moet de inhoud overbruggend zijn. Dat is voor mij pas het échte
vrijdenken.

Dan ligt het aan jezelf.
Logica is verbonden aan formele regels, en als dat je voorkomt als onzin, is dat primair je eigen
probleem.

Wat jij beweert is zoiets als: "Voor de één is 1+1=2, en voor de ander is de uitkomst 5."

En dat zouden we dan ook nog moeten respecteren als een gelijkwaardige opinie.
Ga toch heen.

F001 schreef:
Want wat voor de één als logisch toeschijnt betekent voor de ander volslagen onzin.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

Nee, vrijdenken is nogal gebonden aan een historische context.
Zo waren het in eerste instantie vrijzinnige gelovigen die zichzelf "vrijdenker" noemden.
Ze waren echter nog steeds gebonden aan een aantal religieuze dogma's.

Tegenwoordig scharen vrijdenkers zich veelal onder een beschrijving waarin men verklaart de
rede en waarheidsvinding hoog in het vaandel te hebben staan, zich de vrijheid gunnend om op
basis van nieuwe bewijzen/informatie van mening te veranderen. 
Logica is hierbij onontbeerlijk.

Maar vrijdenken heeft nooit betekend dat je zomaar van alles kan beweren, en tegelijkertijd mag
verwachten dat je, los van de inhoud van je ideeën, een applaus ontvangt.
Dan kan je voor elk stuk wartaal wel in het gelid springen, en roepen dat je het weer een
fantastisch staaltje van vrijdenken vindt.

Binnen het vrijdenken staan ratio en rede hoog aangeschreven, omdat dit de enige vorm van
denken is die de mens daadwerkelijk verder heeft gebracht in zijn ontwikkeling.
In +- 200 jaar verlichting, is op dat gebied meer gebeurd dan in 1200/1300 jaar middeleeuwen
vol (bij)geloof.

F001 schreef:
Dan plaats je jezelf in een hokje (kader) en noem je dit vrijdenken. Dat is mijnsinziens niet de
definitie van vrijdenken.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

Jagang schreef

Logica is verbonden aan formele regels, en als dat je voorkomt als onzin, is dat primair je eigen
probleem.
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Regels die in hoofdzaak door de mens zélf zijn verzonnen. Nogmaals, er bestaat niet zoiets als
eenduidige logica. Dat is lariekoek. 

Afhankelijk wat voor rekenstelsel je op zo'n stelling loslaat. In andere rekenstelsels bestaat
bijvoorbeeld niet zoiets als het symbool wat wij de nul noemen. Je krijgt dan al een geheel andere
telling. Wat dacht je van de verschillende kalendersystemen die de wereld kent, waarbij een
maand en een jaar anders worden berekent. 

Ach, een dergelijke reactie verraad hokjesgeest-denken en valt al helemaal niet onder de noemer
vrijdenken. 

De esoterici van vroeger zou je een vorm van vrijdenken mogen noemen, omdat ze juist voorbij
het gangbare dogma durfde te gaan. Maar ook vroegere wetenschappers, politieke en
economische visionairs kenden hun eigen vrijdenkers. Vrijdenken is niet gebonden aan een
specifiek hokje.

Wat jij beweert is zoiets als: "Voor de één is 1+1=2, en voor de ander is de uitkomst 5."

En dat zouden we dan ook nog moeten respecteren als een gelijkwaardige opinie.
Ga toch heen.

Nee, vrijdenken is nogal gebonden aan een historische context.
Zo waren het in eerste instantie vrijzinnige gelovigen die zichzelf "vrijdenker" noemden.
Ze waren echter nog steeds gebonden aan een aantal religieuze dogma's.

Is dat een argument tegen de juistheid/consistentie van logica?
Alles wat de mens uitvindt is even (on)bruikbaar of goed/slecht? 
Laten we de hele wetenschap dan maar meteen uit het raam gooien, en een oud boek tot heilig
verklaren.
Het is immers beiden door mensen uitgevonden.  

Ik stel voor voor dat je je eerst wat beter inleest: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Logica

Nee, je zal volgens elk willekeurig, systematisch stelsel op een equivalent komen dat gelijk is aan
de uitkomst van ons tiencijferige systeem.
2 sinaasappels zullen, wanneer daar 3 sinaasappels aan worden toegevoegd, tesamen dus nooit
10 sinaasappels zijn.
Misschien dat je andere symbolen kan gebruiken, of stelsels met een andere hoeveelheid aan
getallen, maar uiteindelijk zal systematisch tel- en rekenwerk altijd teruggekoppeld zijn aan de
empiriek.
Anders is het stelsel immers volkomen onbruikbaar, en terecht vervangen door ons tiencijferige
systeem.

F001 schreef:
Regels die in hoofdzaak door de mens zélf zijn verzonnen.

Nogmaals, er bestaat niet zoiets als eenduidige logica. Dat is lariekoek.

Afhankelijk wat voor rekenstelsel je op zo'n stelling loslaat. In andere rekenstelsels bestaat
bijvoorbeeld niet zoiets als het symbool wat wij de nul noemen. Je krijgt dan al een geheel andere
telling.
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Tsja, als je een week neemt, deze halveert, en "sjoch" noemt, passen er gemiddeld 104 "sjochen"
in een jaar.
Welk punt wil je nou eigenlijk maken: Dat de werkelijkheid zich voegt naar onze geschriften?
Zonder aanvullende toelichting komt het me voor als volledig irrelevant. 

Maar jouw noemer van vrijdenken interesseert mij helemaal niet.
Je waan dat je het begrip vrijdenken in je eentje even voor iedereen kan herdefiniëren al evenmin.

Je verwart vrijdenken met stoned zijn.
Ik weet het vrij zeker.

Wat dacht je van de verschillende kalendersystemen die de wereld kent, waarbij een maand en een
jaar anders worden berekent.

Ach, een dergelijke reactie verraad hokjesgeest-denken en valt al helemaal niet onder de noemer
vrijdenken.

De esoterici van vroeger zou je een vorm van vrijdenken mogen noemen, omdat ze juist voorbij
het gangbare dogma durfde te gaan. Maar ook vroegere wetenschappers, politieke en economische
visionairs kenden hun eigen vrijdenkers. Vrijdenken is niet gebonden aan een specifiek hokje.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."
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Naar een open vereniging

Ah, we hebben hier te maken met een extreme relativist. 

Als je jouw ideeen consequent doortrekt, kan je niet in discussie met anderen gaan. Er valt
immers geen zinnig woord te spreken met iemand die een andere logica hanteert of die algemeen
geaccepteerde principes niet volgt of er geheel eigen principes op na houdt. Dan wordt een
discussie niet meer dan langs elkaar heen praten. 

Ook grappig dat je je eigen relativisme projecteert op het vrijdenken. Maar vergeet niet dat je
relativisme zelf ook een keuze is en een uitgangspunt, een dogma, zo je wilt.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Ik schrijf op dat er van eenduidige logica geen sprake kan
zijn, tenzij iemand zich met gelijkgstemden beperkt tot een gezamelijke logische gedachtegang,
wat past binnen dat afgesproken kader. Maar dan spreek je over een hokjesgeest en niet over
vrijdenken. De inhoud van deze discussie bewijst mijn stelling. Wat voor jou als logisch
toeschijnt, hoeft nog niet de logica voor een ander te betekenen. De wereld is immers een
vergaarbak van veel verschillende meningen en opvattingen. Het échte vrijdenken ziet daarin geen
belemmering. 

Tussen de regels door lees ik wederom een verkapte atheïstische opvatting. Nogmaals, atheïsme
is geen vrijdenken, maar denken vanuit een afgesproken kader. (hokje) Inderdaad zijn de
wetenschappen als onze heilige boeken ontsproten vanuit het menselijke brein en niet
omgekeerd. Het één kan dus niet hoger staan dan het ander, slechts binnen de reikwijdte van de
waarheid die we er zélf voortdurend uitfilteren. 

Jagang schreef: Is dat een argument tegen de juistheid/consistentie van logica?
Alles wat de mens uitvindt is even (on)bruikbaar of goed/slecht?

Laten we de hele wetenschap dan maar meteen uit het raam gooien, en een oud boek tot heilig
verklaren.
Het is immers beiden door mensen uitgevonden.

The Prophet schreef:Als je jouw ideeen consequent doortrekt, kan je niet in discussie met anderen
gaan. Er valt immers geen zinnig woord te spreken met iemand die een andere logica hanteert of
die algemeen geaccepteerde principes niet volgt of er geheel eigen principes op na houdt. Dan
wordt een discussie niet meer dan langs elkaar heen praten.

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Nogmaals, dit zou betekenen dat het vrijdenken alleen is voorbehouden aan gelijkgestemden, die
hierover een gezamenlijk standpunt innemen. Totale onzin natuurlijk, omdat het vrijdenken niet
tijds- en/of cultuurgebonden is en zich daarom binnen diverse vormen onverwacht kan
aandienen. Het openstaan voor een wat ruimere wereldvisie schetst automatisch dit beeld. Dus
het vrijdenken beknotten binnen zoiets als een verenigingsverband, betekent haast automatisch
het vrijdenken de das om doen.

@ F001: Als je er van uit gaat dat vrijdenken aan geen enkele wet is verbonden, kan je het gehele
bestaan van vrijdenken volgens die definitie beter verwerpen.

Jij zegt in feite dat vrijdenken gelijkstaat aan kaderloos denken.
Dat is non-existent.

Vrijdenken houdt allereerst een manier van denken in die werkt.

Blader vooral dit topic eens door: viewtopic.php?f=12&t=5779

Bekijk ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijdenkerij

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

Wetenschap is toetsbaar, religie niet. Wetenschap baseert zich op feiten, religie niet. Als je dat
verschil niet ziet, ben je geen knip voor de neus waard.

Tsja, als je je eigen definities van begrippen hanteert, valt er niet te praten met je. Dat zei ik al.
Deze discussie is dus per definitie al zinloos. Dat zei ik ook al.

Voor de duidelijkheid zal ik eens een analogie hanteren: 
Waarom zouden we de ene taal boven de andere plaatsen? Het zijn allebei menselijke
uitvindingen, en de 1 kan dus niet hoger staan dan de ander. Het moet dus mogelijk zijn dat ik in
het Swahili tegen je praat en dat jij in het Baskisch antwoordt. 

Je zal begrijpen dat dit geen vruchtbare discussie wordt, omdat beide partijen niet van
vergelijkbare kaders (talen in dit geval) uitgaan.

F001 schreef:
Inderdaad zijn de wetenschappen als onze heilige boeken ontsproten vanuit het menselijke brein
en niet omgekeerd. Het één kan dus niet hoger staan dan het ander, slechts binnen de reikwijdte
van de waarheid die we er zélf voortdurend uitfilteren. 

F001 schreef:
Nogmaals, dit zou betekenen dat het vrijdenken alleen is voorbehouden aan gelijkgestemden, die
hierover een gezamenlijk standpunt innemen. Totale onzin natuurlijk, omdat het vrijdenken niet
tijds- en/of cultuurgebonden is en zich daarom binnen diverse vormen onverwacht kan aandienen.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

F001 schreef:

Dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Ik schrijf op dat er van eenduidige logica geen sprake kan

Jagang schreef: Is dat een argument tegen de juistheid/consistentie van logica?
Alles wat de mens uitvindt is even (on)bruikbaar of goed/slecht?
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Er is een verschil tussen wat waar is en wat logisch is en jij bent die door elkaar aan het halen. De
logica is het domein van het correct redeneren. Een logische redenering garandeert dat als je van
juiste uitgangspunten vertrekt, het bekomen besluit ook juist is.

In dat opzicht heeft het niets te maken met wat logisch schijnt of niet. Of zo'n garantie bestaat in
het geval van een bestaande argumentatie is namelijk formeel na te gaan.

Nu is het best mogelijk dat een argument logisch is en dat er onenigheid is over of het besluit nu
wel of niet juist is. Maar dat komt omdat er dan onenigheid is over uitgangspunten. Ook is het
mogelijk dat iemand zijn argumentatie voert binnen een context waar de ander niet van op de
hoogte is. Maar dan is het een kwestie van die context expliciet te maken want dat is dan een
verborgen uitgangspunt. Een punt dat de ene (impliciet) gebruikt in zijn argumentatie maar dat
de ander niet weet waardoor volgens hem die argumentatie niet correct is.

Maar als de context uitgeklaard is en er is nog steeds een conflict over of een argument logisch is
of niet, dan is dat hoogst waarschijnlijk omdat minstens een van de partijen geen idee heeft van
wat logica nu juist inhoud. Niet omdat wat logisch is of niet een concept op drijfzand zou zijn.

zijn, tenzij iemand zich met gelijkgstemden beperkt tot een gezamelijke logische gedachtegang,
wat past binnen dat afgesproken kader. Maar dan spreek je over een hokjesgeest en niet over
vrijdenken. De inhoud van deze discussie bewijst mijn stelling. Wat voor jou als logisch toeschijnt,
hoeft nog niet de logica voor een ander te betekenen. De wereld is immers een vergaarbak van
veel verschillende meningen en opvattingen. Het échte vrijdenken ziet daarin geen belemmering.

Op deze site houden we een definitie van vrijdenken aan, en het is dan handig dat je van die
definitie uitgaat, zodat we weten waar je het over hebt als je het over vrijdenkers of vrijdenken
hebt. En vrijdenken is hier dus in ieder geval nooit vrij uit je nek kletsen.

Zie hier ons uitgangspunt mbt vrijdenken: http://www.freethinker.nl/index.php?
option=com_content&task=view&id=123&Itemid=39

F001 schreef:
Nogmaals, dit zou betekenen dat het vrijdenken alleen is voorbehouden aan gelijkgestemden, die
hierover een gezamenlijk standpunt innemen. Totale onzin natuurlijk, omdat het vrijdenken niet
tijds- en/of cultuurgebonden is en zich daarom binnen diverse vormen onverwacht kan aandienen.
Het openstaan voor een wat ruimere wereldvisie schetst automatisch dit beeld. Dus het vrijdenken
beknotten binnen zoiets als een verenigingsverband, betekent haast automatisch het vrijdenken
de das om doen.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Dat wetenschap altijd toetsbaar zou zijn is grote onzin te noemen. Zo bestaat een groot deel van
onze kosmologische wetenschappen uit aannames. Als voorbeeld noem ik de aanname van zoiets
als donkere materie, waarvan wordt aangenomen dat het er is (want anders vallen alle
kosmologische constante uiteen) maar waarvan nog geen grammetje fysiek bewijs is gevonden.
De discussie over de evolutietheorie (een geliefd onderwerp op dit forum) is voornamelijk
gestoeld op aannames en allesbehalve op hard bewijs. Dus waar ligt het verschil? 

Ik ben het ook absoluut niet eens met de wiki-pagina waarna Jagang verwees. Dat zou vrijdenken
slechts exclusief maken voor een clubje neo-darwinisten en atheïsten. Terwijl deze twee
stromingen juist zeer dogmatisch zijn. Vrijdenken kent juist een geschiedenis binnen een
religieuze en filosofische context. De vrijdenkers van vroeger waren de mystici en grondleggers
voor de moderne wetenschap van nu. Wetenschap, religie en filosofie zijn een drie-eenheid. Hier

The Prophet schreef: Wetenschap is toetsbaar, religie niet. Wetenschap baseert zich op feiten,
religie niet. Als je dat verschil niet ziet, ben je geen knip voor de neus waard.
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in het Westen onstond die scheiding na een periode die we de Verlichting noemden. (ontstaan uit
het dogmatische juk van het toenmalige Christendom) Ga je echter naar andere gebieden op de
wereld, dan zie je die scheiding helemaal niet. Binnen het jodendom als de Islam vormt
wetenschap een integraal onderdeel van het geheel en kent men geen strikte scheiding tussen
religie en wetenschappen. Het bewijst dat je vrijdenken onmogelijk in een exclusief hokje kunt
plaatsen.

Vreemd dat je "grammetje" schrijft, want zwaartekracht is nu juist het enige fysische bewijs van
donkere materie. Deze zwaartekracht is aangetoond door observatie van rotatiesnelheden van
sterrenstelsels, door afbuiging van straling door groepen sterrenstelsels, en van
temperatuurverdelingen in die objecten. Donkere materie is gewoon materie zonder
electromagnetische straling. Je mag altijd met iets beters komen en er misschien een Nobelprijs
mee verdienen, maar alleen maar zeggen "er is geen hard bewijs" komt niet in aanmerking. 

In natuurwetenschap, zoals in het leven, is er nooit hard bewijs zoals in de wiskunde. Maar voor
heel veel hebben we voldoende bewijs. Dat is een pak meer dan alle religies samen.

F001 schreef:

Dat wetenschap altijd toetsbaar zou zijn is grote onzin te noemen. Zo bestaat een groot deel van
onze kosmologische wetenschappen uit aannames. Als voorbeeld noem ik de aanname van zoiets
als donkere materie, waarvan wordt aangenomen dat het er is (want anders vallen alle
kosmologische constante uiteen) maar waarvan nog geen grammetje fysiek bewijs is gevonden.

The Prophet schreef: Wetenschap is toetsbaar, religie niet. Wetenschap baseert zich op feiten,
religie niet. Als je dat verschil niet ziet, ben je geen knip voor de neus waard.

F001 schreef:
De discussie over de evolutietheorie (een geliefd onderwerp op dit forum) is voornamelijk gestoeld
op aannames en allesbehalve op hard bewijs. Dus waar ligt het verschil?

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

Dus de bereidheid om op basis van nieuwe informatie en bewijzen van inzicht te veranderen
(=vrijdenken) is dogmatisch?
Begrijp ik dat goed?
Dat moet ook zonder kunnen, bedoel je?
Vergroot dat de betrouwbaarheid inzake waarheidsvinding, denk je?

Wat een kul.
Pas sinds de verlichting is de technologische, medische en ethische ontwikkeling in een
stroomversnelling geraakt. Wat nu in 200 jaar gebeurt, heeft men in de 1200 jaar daarvoor niet
kunnen realiseren.

De "scheiding" heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, want dat wérkt namelijk beter.

F001 schreef:
Ik ben het ook absoluut niet eens met de wiki-pagina waarna Jagang verwees. Dat zou vrijdenken
slechts exclusief maken voor een clubje neo-darwinisten en atheïsten.
Terwijl deze twee stromingen juist zeer dogmatisch zijn.

Vrijdenken kent juist een geschiedenis binnen een religieuze en filosofische context. De
vrijdenkers van vroeger waren de mystici en grondleggers voor de moderne wetenschap van nu.
Wetenschap, religie en filosofie zijn een drie-eenheid. Hier in het Westen onstond die scheiding na
een periode die we de Verlichting noemden.
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Larie.
Ontstaan door verlichtingsfilosofen, die de kerken en het staatsbestel uiteindelijk meesleepten.

Je lijkt zelf haast wel een Christen. Die eisen de Verlichting ook graag voor zichzelf op.

Nee, dat zijn dan ook doorgaans derde wereldlanden.
Hoe zou dat komen?

Niet iedereen die zich uitroept tot wetenschapper, is daarmee een wetenschapper.
Daar hebben we een goed omschreven methode voor.

(ontstaan uit het dogmatische juk van het toenmalige Christendom)

Ga je echter naar andere gebieden op de wereld, dan zie je die scheiding helemaal niet.

Binnen het jodendom als de Islam vormt wetenschap een integraal onderdeel van het geheel en
kent men geen strikte scheiding tussen religie en wetenschappen. Het bewijst dat je vrijdenken
onmogelijk in een exclusief hokje kunt plaatsen.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

Jagang, is volgens jou iemand die de wetenschappelijke denkwijze volgt per saldo een vrijdenker?

Jagang schreef:
Je lijkt zelf haast wel een Christen. Die eisen de Verlichting ook graag voor zichzelf op.

Net zomin als dat er dogma's bestaan t.a.v. kunst, bestaan er dogma's t.a.v. vrijdenken.

Kitty schreef:

Op deze site houden we een definitie van vrijdenken aan, en het is dan handig dat je van die
definitie uitgaat, zodat we weten waar je het over hebt als je het over vrijdenkers of vrijdenken
hebt. En vrijdenken is hier dus in ieder geval nooit vrij uit je nek kletsen.

Zie hier ons uitgangspunt mbt vrijdenken: http://www.freethinker.nl/index.php?
option=com_content&task=view&id=123&Itemid=39

F001 schreef:
Nogmaals, dit zou betekenen dat het vrijdenken alleen is voorbehouden aan gelijkgestemden,
die hierover een gezamenlijk standpunt innemen. Totale onzin natuurlijk, omdat het
vrijdenken niet tijds- en/of cultuurgebonden is en zich daarom binnen diverse vormen
onverwacht kan aandienen. Het openstaan voor een wat ruimere wereldvisie schetst
automatisch dit beeld. Dus het vrijdenken beknotten binnen zoiets als een
verenigingsverband, betekent haast automatisch het vrijdenken de das om doen.

Ali schreef:
Net zomin als dat er dogma's bestaan t.a.v. kunst, bestaan er dogma's t.a.v. vrijdenken.
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Re: Naar een open vereniging
door F001 » 25 sep 2010 16:57
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"Kunst" moet minstens zichtbaar zijn om herkent te worden als zodanig (is een dogma!)
Dat daarna meerdere drempels overschreden moeten worden om als 'kunst' aangemerkt te
worden is evident!

Dat denken en fantaseren één gezamenlijke basis hebben als dogma is ook evident maar de
daarna volgende 'drempels' (zoals logica is, bv.) voor het exacte denken niet passeerbaar zijn,
terwijl de fantasie ze moeiteloos passeert, maar dan geen exact denken genoemd mag worden,
m.i.

Je bedoelt denk ik "per definitie"?

Dat hangt er vanaf hoe je eea praktiseert.
Er zijn natuurlijk ook wetenschappers die gelovig zijn.
Hoewel zij vaak ongetwijfeld de kunst beheersen om de wetenschappelijke methode strikt toe te
passen binnen hun eigen onderzoeksgebied, zou ik hen niet willen classificeren als vrijdenker.

Naast het erkennen van wetenschappelijke bevindingen, hoort bij vrijdenken ook de mogelijkheid
om over ethische/morele zaken te kunnen discussiëren zonder de vernauwde, moralistische
kaders die religie met zich meebrengt. 
Dit betekent dus oa: Niet meteen de ogen/oren sluiten wanneer bijv. homoseksualiteit ter sprake
komt.
Of abortus.
Of euthanasie.

Het is goed mogelijk dat er bezwaren zijn tegen bepaalde zaken.
Maar het is wel de toetsing aan de praktijk/mogelijke implicatie's die zou moeten worden
gebruikt om dergelijke bezwaren te formuleren. 
Wat onbruikbaar is om tot zinvolle resultaten te komen, is de formulering van bezwaren op basis
van iets dat nou eenmaal in een oud boek staat, en daarom maar blind nageleefd moet worden.

Vandaar dat ik een beetje moet lachen om mensen die een hokje voor het vrijdenken proberen te
creëren, zodat ze het tussen de grote geloven kunnen plaatsen. Dit verwijst m.i. echter eerder
naar de behoefte aan een klein denkkader, dan naar een vermogen om met een veranderlijke
werkelijkheid om te gaan. 
Men voelt zich beter wanneer men zich kan wentelen in de gedachte dat de ander net zo
kleingeestig is als zijzelf. 
"Als ik niet beter kan zijn, moet de ander maar even klein zijn", lijkt de achterliggende gedachte
te zijn. 

Is een wetenschapper een vrijdenker?
Op professioneel gebied wellicht, binnen een bepaald specialisme.
Maar een volle vrijdenker trekt de geïnteresseerdheid in waarheid of de beste weg ook door naar
zijn of haar privéleven, en doet dit met een open geest.

En een open geest wil zoveel zeggen als kunnen luisteren naar anderen, en argumenten wegen
op hun geldigheid en kwaliteit. Dat betekent dus niet alles als gelijkwaardig omarmen, zoals
sommige mensen hier lijken te willen suggereren.

Ali schreef:

Jagang, is volgens jou iemand die de wetenschappelijke denkwijze volgt per saldo een vrijdenker?

Jagang schreef:
Je lijkt zelf haast wel een Christen. Die eisen de Verlichting ook graag voor zichzelf op.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

Jangang schreef
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Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.
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Ga naar:     Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.  

WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker en 0 gasten

Wat je ziet bij het atheïsme als het neo-darwinisme is dat men juist op basis van
tegenovergestelde meningen krampachtig blijft vasthouden aan oude opvattingen. Dat is
inderdaad pure dogmatiek te noemen en past daarom niet binnen de definitie van het vrijdenken. 

Dan raad ik je toch echt aan iets aan je geschiedkundige onvermogen te doen. De
verlichtingsperiode vond plaats in europees verband. Daarom noemde ik het Jodendom als de
Islam als voorbeeld, waar helemaal geen scheiding bestaat tussen theologische vraagstukken en
wetenschappen. Ook binnen de VS bestaat die scheiding minder expliciet. De huidige wetenschap
is gebaseerd op oude stromingen. Zo was Newton buiten een wetenschapper ook een mysticus in
zijn tijd. 

Ik vind het getuigen van een intellectueel zwaktebod om andersdenkenden gelijk in een
theologisch hoekje te duwen. Kolder. 

Die zgn. methode bestaat niet, slechts binnen eigen opgeworpen interpretaties van wat zgn. waar
en niet waar zou zijn. Wetenschap is allesbehalve eenduidig te noemen en waarbij onderzoekers
elkaar voortdurend op hetzelfde onderwerp tegenspreken. Dus het door jouw gepresenteerde
plaatje klinkt nogal sprookjesachtig.

Dus de bereidheid om op basis van nieuwe informatie en bewijzen van inzicht te veranderen
(=vrijdenken) is dogmatisch?

Pas sinds de verlichting is de technologische, medische en ethische ontwikkeling in een
stroomversnelling geraakt. Wat nu in 200 jaar gebeurt, heeft men in de 1200 jaar daarvoor niet
kunnen realiseren.

Je lijkt zelf haast wel een Christen. Die eisen de Verlichting ook graag voor zichzelf op.

Niet iedereen die zich uitroept tot wetenschapper, is daarmee een wetenschapper.
Daar hebben we een goed omschreven methode voor.

Dan moet je met wat concretere voorbeelden/bronnen komen, want ik kan me hier niets bij
voorstellen. Er is gewoon heel veel bewijs voor evolutie en bewijzen voor het bestaan van god zijn
er niet, wel sterke aanwijzingen dat er geen god is. 

Dat is geen dogmatiek, dat is je mening bepalen o.b.v. feiten, rede en logica.

F001 schreef:
Wat je ziet bij het atheïsme als het neo-darwinisme is dat men juist op basis van
tegenovergestelde meningen krampachtig blijft vasthouden aan oude opvattingen. Dat is
inderdaad pure dogmatiek te noemen en past daarom niet binnen de definitie van het vrijdenken. 

Cartoon messiahs became cartoon destroyers
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Naar een open vereniging

Mijnsinziens staat God buiten deze discussie. Ik bespeur telkens in de inhoud hetzelfde zwart-wit
denken van het wel of niet geloven in een theologische God. Laat ik voor eens en altijd duidelijk
maken dat ik niet geloof in een theologische God, zoals in de Bijbel beschreven. 

Ik ben geïnteresseert in het totaal plaatje van meningen en feiten. De evolutietheorie is een
mening en/of een opvatting, net zoals het atheïsme dat ook is. Laatstgenoemde klampt
mijnsinziens veel te veel vast aan de opvatting of we een theologische God wel of niet kunnen
bewijzen. God bestaat als denkbeeld en is door de mens bedacht, dus in die betekenis bestaat
God. Evolutionair bezien heeft geloven in zoiets als een godsbesef klaarblijklijk een (onbekende)
functie, want overal in de geschiedenis van de moderne mensheid vindt je daarvan bewijzen
terug. God bleek geen tijdelijk exportproduct, maar een in de mens aanwezige neiging om
daaraan uiting te geven. Dit gegeven ontkennen zou absurt zijn, want zelfs primitieve
holbewoners tekende al transcedente voorstellingen van bovennatuurlijke wezens en goden. Wat
is er mis mee dat stukje geschiedenis te onderzoeken? Het hoort bij het mens-zijn. 

Zowel de evolutietheorie als het atheïsme maken deel uit van verschillende geloofsstromingen.
Beide stromingen leveren geen eenduidig bewijs voor hun opvattingen. Je kan er aanhanger van
zijn of niet. Je kunt er in geloven of niet. Net zoals bij andere stromingen. Ik zie daarin weinig
verschil.

Zie "The Prophet".

Verder denk ik dat je gewoon een rookgordijn opwerpt door een tegengesteld verhaal te poneren,
en wanneer iemand daar niet in meegaat kom je tot de bovengenoemde conclusie.

Waar ontken ik dat het in Europa gebeurde?
Ik had het over het tijdsvak.
De periode van de verlichting begon in de 18e eeuw.

F001 schreef:
Wat je ziet bij het atheïsme als het neo-darwinisme is dat men juist op basis van
tegenovergestelde meningen krampachtig blijft vasthouden aan oude opvattingen. Dat is
inderdaad pure dogmatiek te noemen en past daarom niet binnen de definitie van het vrijdenken.

Dan raad ik je toch echt aan iets aan je geschiedkundige onvermogen te doen. De
verlichtingsperiode vond plaats in europees verband.

Daarom noemde ik het Jodendom als de Islam als voorbeeld, waar helemaal geen scheiding bestaat
tussen theologische vraagstukken en wetenschappen.

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Re: Naar een open vereniging
door Jagang » 25 sep 2010 18:15

Nee, althans: De orthodoxe stromingen verzuimen een scheiding tussen die twee zaken aan te
brengen.
Daarom zijn hun "methoden" ook voorbijgestreefd door de moderne wetenschappelijke methode,
waarmee tenminste écht kanker kan worden genezen, en waarmee er écht mensen in een baan
om de aarde kunnen worden gebracht.

Ik kan een verlangen naar een terugkeer neer de tijd van vermenging van geloof en wetenschap
dan ook niet anders uitleggen als een vorm van obscurantisme.
Een anti-modern streven.

Bron?

Ze is gewoon gebaseerd op het menselijke verlangen om de wereld beter te begrijpen.
Dat verlangen is ongetwijfeld oud.
Ik zie de relevantie er verder niet van in.
Alsof kwaliteit 1 op 1 gerelateerd zou zijn aan leeftijd. 

Ja. Zo was hij een alchemist, en geloofde hij dat bepaalde metalen magische eigenschappen
hadden.
Betekent dat dat dit idee nog altijd serieus genomen moet worden?
Impliceert dat dat een geloof in magie net zo legitiem is als het zwaartekrachtmodel, alleen
omdat het door dezelfde persoon is bedacht?

Volgens mij kraamt iedereen wel eens onzin uit.
Ik let liever op de kwaliteit van afzonderlijke argumenten, dan op de kwalificatie's van de persoon
die ze uit.

Ik constateer slechts een overeenkomst in claims.

Die methode bestaat wel.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_methode

Bestaat er zoiets als wetenschappelijke progressie, volgens jou?
Of hebben we al onze technologie "bij elkaar geloofd"?

Ook binnen de VS bestaat die scheiding minder expliciet.

De huidige wetenschap is gebaseerd op oude stromingen.

Zo was Newton buiten een wetenschapper ook een mysticus in zijn tijd.

Ik vind het getuigen van een intellectueel zwaktebod om andersdenkenden gelijk in een
theologisch hoekje te duwen. Kolder.

Die zgn. methode bestaat niet, slechts binnen eigen opgeworpen interpretaties van wat zgn. waar
en niet waar zou zijn.

Wetenschap is allesbehalve eenduidig te noemen en waarbij onderzoekers elkaar voortdurend op
hetzelfde onderwerp tegenspreken. Dus het door jouw gepresenteerde plaatje klinkt nogal
sprookjesachtig.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

F001 schreef:
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Re: Naar een open vereniging
door Jagang » 25 sep 2010 20:33
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Dus eigenlijk heb jij geen eigen (positieve) overtuigingen, begrijp ik?

ik zie vooral veel "dit niet, dat niet, zus niet en zo niet"..

Maar waar sta je zelf eigenlijk?
Als ik zou moeten schatten denk ik aan post-modernistisch relativisme.

Mijnsinziens staat God buiten deze discussie. Ik bespeur telkens in de inhoud hetzelfde zwart-wit
denken van het wel of niet geloven in een theologische God. Laat ik voor eens en altijd duidelijk
maken dat ik niet geloof in een theologische God, zoals in de Bijbel beschreven. 

Ik ben geïnteresseert in het totaal plaatje van meningen en feiten. De evolutietheorie is een mening
en/of een opvatting, net zoals het atheïsme dat ook is. Laatstgenoemde klampt mijnsinziens veel
te veel vast aan de opvatting of we een theologische God wel of niet kunnen bewijzen. God
bestaat als denkbeeld en is door de mens bedacht, dus in die betekenis bestaat God. Evolutionair
bezien heeft geloven in zoiets als een godsbesef klaarblijklijk een (onbekende) functie, want overal
in de geschiedenis van de moderne mensheid vindt je daarvan bewijzen terug. God bleek geen
tijdelijk exportproduct, maar een in de mens aanwezige neiging om daaraan uiting te geven. Dit
gegeven ontkennen zou absurt zijn, want zelfs primitieve holbewoners tekende al transcedente
voorstellingen van bovennatuurlijke wezens en goden. Wat is er mis mee dat stukje geschiedenis
te onderzoeken? Het hoort bij het mens-zijn. 

Zowel de evolutietheorie als het atheïsme maken deel uit van verschillende geloofsstromingen.
Beide stromingen leveren geen eenduidig bewijs voor hun opvattingen. Je kan er aanhanger van
zijn of niet. Je kunt er in geloven of niet. Net zoals bij andere stromingen. Ik zie daarin weinig
verschil.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

Jagang schreef

Dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Ik beschouw mezelf als een zeer positief en kritisch
persoontje.  

Nogal simplistisch verwoord. Geef eens een duidelijke toelichting. 

Als vrijdenker plaats ik me juist níet in hokjes.

Dus eigenlijk heb jij geen eigen (positieve) overtuigingen, begrijp ik?

ik zie vooral veel "dit niet, dat niet, zus niet en zo niet"..

Maar waar sta je zelf eigenlijk?
Als ik zou moeten schatten denk ik aan post-modernistisch relativisme.

Dat doe je wel.
Je creëert namelijk automatisch een hokje zodra je ergens een begrip aan verbindt.
Je hebt het alleen niet door.

Of anderen je in datzelfde hokje plaatsen is vers twee.

F001 schreef:
Als vrijdenker plaats ik me juist níet in hokjes.
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Re: Naar een open vereniging
door The Prophet » 26 sep 2010 05:49

The Prophet
Diehard
Berichten: 2767
Geregistreerd: 09 mei 2007
13:24

Re: Naar een open vereniging
door F001 » 26 sep 2010 11:39

F001
Banned
Berichten: 464
Geregistreerd: 24 aug 2010
08:59

Re: Naar een open vereniging
door Jagang » 26 sep 2010 16:55

Jagang
Diehard
Berichten: 4933
Geregistreerd: 26 jul 2009 23:22

Re: Naar een open vereniging
door kiks » 26 sep 2010 17:01

kiks
Diehard
Berichten: 1420
Geregistreerd: 10 sep 2009
15:49

Da's een veel voorkomende kwaal; mensen die kritiek leveren verwarren met kritisch zijn.

Wel, ik zie je alleen theorieën en/of ideeën van anderen afkeuren, maar nergens zie ik je met
alternatieven komen. Dat bedoelde ik dus ook met het gebrek aan positieve overtuigingen.
Ik zie alleen maar "niksisme" in je posts.

Het lijkt op een soort twistziekte.

Dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Ik beschouw mezelf als een zeer positief en kritisch

persoontje. 

Nogal simplistisch verwoord. Geef eens een duidelijke toelichting.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

Ik denk dat discussie met F001 zinloos is. Hij heeft zich zo vastgebeten in het idee dat de
evolutietheorie "maar een mening is" en dat atheisten dogmatici zijn. Alles wat je zegt maakt niet
uit, en hij zit alles extreem te relativeren. In het kort komt zijn visie erop neer dat je nix zeker
kan weten. Einde discussie.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

De evolutietheorie ís een door de mens bedachte mening. Geen enkele aanhanger kan mij
onomstotelijk het (eenduidige) bewijs leveren voor hun eigen geloofsopvattingen. Indien ik vraag
voor een fysieke bewijsvoering van die zgn. gemeenschappelijke voorouder, staan deze gelovigen
vervolgens met hun mond vol tanden, want dat bewijs bestaat simpelweg niet. Net zo min er
bewijs bestaat dat God in zes dagen de wereld heeft geschapen. Indien ik een atheïst vraag mij
het onomstotelijke bewijs te leveren dat God niet bestaat en alles het resultaat is van 'een blinde
toevalligheid van omstandigheden' zal ik eenzelfde reactie terug ontvangen. Ook hier bestaat
geen eenduidige bewijsvoering, slechts eigen opgeworpen meningen en geloofsopvattingen. De
evolutietheorie als het atheïsme is verworden tot een religie met dito eigen gelovigen. Nogmaals,
ik zie geen enkel verschil met andere vergelijkbare stromingen. Daarom verwerp ik de inmiddels
achterhaalde evolutietheorie en het starre atheïsme onder het mom van het vrijdenken. Het is
dogmatiek van het ergste soort.

Ik geef F001 bij deze officieel op.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

F001 schreef:
De evolutietheorie ís een door de mens bedachte mening. Geen enkele aanhanger kan mij
onomstotelijk het (eenduidige) bewijs leveren voor hun eigen geloofsopvattingen. Indien ik vraag
voor een fysieke bewijsvoering van die zgn. gemeenschappelijke voorouder, staan deze gelovigen
vervolgens met hun mond vol tanden, want dat bewijs bestaat simpelweg niet. Net zo min er
bewijs bestaat dat God in zes dagen de wereld heeft geschapen. Indien ik een atheïst vraag mij het
onomstotelijke bewijs te leveren dat God niet bestaat en alles het resultaat is van 'een blinde
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Woonplaats: Friesland

Re: Naar een open vereniging
door siger » 26 sep 2010 17:26

siger
Superposter
Berichten: 9949
Geregistreerd: 01 okt 2008
23:13

Re: Naar een open vereniging
door Wim Aalten » 26 sep 2010 17:31

Wim Aalten
Addicted
Berichten: 119
Geregistreerd: 09 feb 2010
18:06

Waarmee je de post van The Prophet bevestigt:

En de reactie van Jagang:

logisch is.

Groet

kiks

toevalligheid van omstandigheden' zal ik eenzelfde reactie terug ontvangen. Ook hier bestaat geen
eenduidige bewijsvoering, slechts eigen opgeworpen meningen en geloofsopvattingen. De
evolutietheorie als het atheïsme is verworden tot een religie met dito eigen gelovigen. Nogmaals,
ik zie geen enkel verschil met andere vergelijkbare stromingen. Daarom verwerp ik de inmiddels
achterhaalde evolutietheorie en het starre atheïsme onder het mom van het vrijdenken. Het is
dogmatiek van het ergste soort.

The Prophet schreef:
Ik denk dat discussie met F001 zinloos is. Hij heeft zich zo vastgebeten in het idee dat de
evolutietheorie "maar een mening is" en dat atheisten dogmatici zijn. Alles wat je zegt maakt niet
uit, en hij zit alles extreem te relativeren. In het kort komt zijn visie erop neer dat je nix zeker kan
weten. Einde discussie.

Jagang schreef:
Ik geef F001 bij deze officieel op.

Kabouters bestaan niet, maar ze hebben wel rode puntmutsjes.

En nooit het verschil te ontdekken tussen herhaling en onderbouwing, tussen behang en
schilderij. Existentiele armoede....

F001 schreef:
De evolutietheorie ís een door de mens bedachte mening....

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

F001 schreef:

Het is ook niet zo slim een atheïst naar dat onomstotelijk bewijs te vragen. Trouwens, niemand
kan dat onomstotelijk bewijs leveren. En dat hoeft ook niet. Je hoeft niet te bewijzen dat iets niet
bestaat. Wie beweert dat iets bestaat mag ook het bewijs daarvoor leveren. Als men niet kan
bewijzen dat het (in dit geval een god) bestaat is de bewering niet waar. Conclusie: god bestaat
niet.

We weten niet hoe de aarde en het leven er op ontstaan is. We zoeken naar die kennis maar
vooralsnog leven we met de zekerheid dat we het niet zeker weten. Is geen probleem, de mens
kan best leven zonder die kennis. Sterker nog, die kennis hebben we echt niet nodig om ons
leven te leiden.
Dat we zoeken naar een verklaring voor het ontstaan van de aarde is interessant maar niet van
levensbelang.

F001:

Indien ik een atheïst vraag mij het onomstotelijke bewijs te leveren dat God niet bestaat en alles
het resultaat is van 'een blinde toevalligheid van omstandigheden' zal ik eenzelfde reactie terug
ontvangen. Ook hier bestaat geen eenduidige bewijsvoering, slechts eigen opgeworpen meningen
en geloofsopvattingen.
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Re: Naar een open vereniging
door fred neerhoff » 28 sep 2010 20:42

fred neerhoff
Unstoppable!
Berichten: 486
Geregistreerd: 27 jan 2010
10:17

Re: Naar een open vereniging
door Wim Aalten » 29 sep 2010 06:29

Wim Aalten
Addicted
Berichten: 119
Geregistreerd: 09 feb 2010
18:06

Re: Naar een open vereniging
door fred neerhoff » 29 sep 2010 10:31

fred neerhoff
Unstoppable!
Berichten: 486
Geregistreerd: 27 jan 2010
10:17

Re: Naar een open vereniging
door steen » 29 sep 2010 11:42

steen
Unstoppable!
Berichten: 304
Geregistreerd: 11 apr 2010
15:27

De evolutietheorie is niet achterhaald. Het is een langlopend onderzoek volgens de
wetenschappelijke methode om meer te weten te komen over het ontstaan van onze aarde en het
leven daarop. En langzaam krijgen we steeds meer inzicht in die materie. Spannend toch?
En atheïsme? Het atheïsme zoekt naar de waarheid achter religieuze beweringen die niet bewezen
kunnen worden. Ook spannend toch?
Religie is achterhaald. De mens heeft geen religie nodig om te leven. Sterker nog, religie is een
ramp voor de samenleving. Snel achter ons laten en vergeten.

Daarom verwerp ik de inmiddels achterhaalde evolutietheorie en het starre atheïsme onder het
mom van het vrijdenken. Het is dogmatiek van het ergste soort.

ALLEDAAGS VRIJDENKEN: 
Ik ben van mening dat vrijdenken veel breder dan nu het geval is in de samenleving thuis hoort. Het hoort bij
vrije en verantwoordelijke mensen. 
Vrijdenken is niet alleen een intellectuele bezigheid, het is in mijn visie vooral ook de basis voor ons dagelijks
denken en handelen.

Je bedoelt dat religie intrinsiek 'slecht' is?

Wim Aalten schreef:
religie is een ramp voor de samenleving. Snel achter ons laten en vergeten.

Ja.
Systemen die zijn gebouwd en worden gehanteerd op basis van leugens zijn foute systemen.
De mensheid kan heel goed zonder.

ALLEDAAGS VRIJDENKEN: 
Ik ben van mening dat vrijdenken veel breder dan nu het geval is in de samenleving thuis hoort. Het hoort bij
vrije en verantwoordelijke mensen. 
Vrijdenken is niet alleen een intellectuele bezigheid, het is in mijn visie vooral ook de basis voor ons dagelijks
denken en handelen.

Op zichzelf is 'religie' net zo min fout als 'wiskunde' dat is. Het is maar net hoe het gebruikt
wordt. 

Verder laat je de stelling dat 'de mensheid heel goed zonder' religie kan geheel onbewezen.

Wim Aalten schreef:
Ja.
Systemen die zijn gebouwd en worden gehanteerd op basis van leugens zijn foute systemen.
De mensheid kan heel goed zonder.

----

fred neerhoff schreef:

Je bedoelt dat religie intrinsiek 'slecht' is?

Wim Aalten schreef:
religie is een ramp voor de samenleving. Snel achter ons laten en vergeten.

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=237844
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237844
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100901Naareenopenvereniging/Naar%20een%20open%20verenigingpagina5.mht/viewtopic.php#p237844
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=237844#p237844
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=237844
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=237884
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237884
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100901Naareenopenvereniging/Naar%20een%20open%20verenigingpagina5.mht/viewtopic.php#p237884
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=237884#p237884
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3974
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=237884
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3974
http://www.wimaalten.com/
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3974
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3974
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=237907
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237907
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100901Naareenopenvereniging/Naar%20een%20open%20verenigingpagina5.mht/viewtopic.php#p237907
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=237907#p237907
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=237907
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=237922
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237922
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100901Naareenopenvereniging/Naar%20een%20open%20verenigingpagina5.mht/viewtopic.php#p237922
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=237922#p237922
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4029
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4029
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4029
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100901Naareenopenvereniging/Naar%20een%20open%20verenigingpagina5.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100901Naareenopenvereniging/Naar%20een%20open%20verenigingpagina5.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100901Naareenopenvereniging/Naar%20een%20open%20verenigingpagina5.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100901Naareenopenvereniging/Naar%20een%20open%20verenigingpagina5.mht/viewtopic.php#wrap


Vorige Volgende

80 berichten • Pagina 5 van 6 • 1 2 3 4 5 6

Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.

Geef de vorige berichten weer: Alle berichten  Sorteer op Berichtdatum  Oplopend  

Ga naar:     Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.  

WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker en 0 gasten

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
phpBB.nl Vertaling

----

Religie net zo min fout als wiskunde ?
Dat de mens zonder religie kan 'onbewezen' ?

Neerhoff heb je nou verder helemaal niks zinnigs in te brengen.
Je ziet "Wim Aalten" staan en je schiet in de aanval, wordt nou eens volwassen.

m.v.g.Steen

Wim Aalten schreef:
Ja.
Systemen die zijn gebouwd en worden gehanteerd op basis van leugens zijn foute systemen.
De mensheid kan heel goed zonder.

fred neerhoff schreef:
Op zichzelf is 'religie' net zo min fout als 'wiskunde' dat is. Het is maar net hoe het gebruikt
wordt. 

Verder laat je de stelling dat 'de mensheid heel goed zonder' religie kan geheel onbewezen.
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Re: Naar een open vereniging
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Site Admin
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Naar een open vereniging

heb je niks anders te melden?

Ik heb deze zin van jou nou al een keer of honderd gepost gezien.
Wat is dat Fred?

Bek vol tanden?
Uitgeluld?
Totaal onder tafel geschreven?

Heb je niks anders te melden?

fred neerhoff schreef:
heb je niks anders te melden?
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het lijkt mij maar het beste als ik je in je eigen sop laat gaar koken.

Het topic gaat weer open. Na overleg met Steen is me duidelijk geworden dat er een zekere wil is
om de discussies constructief en opbouwend voort te zetten. Mocht de teneur wederom in de
richting van persoonlijke aanvallen gaan, dan wordt het weer gesloten.

Mvg,

Piet

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

In het recente nummer van De Vrijdenker (jaargang 41, nummer 9, november 2010) bespreekt
redacteur Enno Nuy mijn eerdere artikel ‘Naar een open vereniging’ van 28 augustus jl. Hieronder
mijn korte commentaar:

1. Nuy geeft een incorrecte verwijzing naar mijn oorspronkelijke internet-artikel. De correcte
verwijzing is: http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_99.pdf.
2. Nuy verkracht de kern van mijn artikel. Bewijs: hij herhaalt in grote lijnen zijn eerdere
freethinker commentaar op mijn artikel (vergelijk: viewtopic.php?
f=59&t=8086&start=15#p232772), zonder daarbij mijn sterk afwijzend oordeel te vermelden
(zie: viewtopic.php?f=59&t=8086&start=15#p233130).
3. Nuy besteedt meer tekst aan mijn artikel dan mijn oorspronkelijke artikel lang is.
4. Nuy’s artikel heeft geen kop of staart. Ook is het volkomen duister of het zijn private mening
betreft, of, zoals hij suggereert van de voltallige redactie.
5. Nuy negeert essentiële kritiek uit mijn artikel die het huidige beleid van DVG onder voorzitter
Van Hooff betreft. Ook mijn commentaar op het bizarre standpunt van Van Hooff mbt. de moord
op Theo van Gogh laat Nuy geheel onvermeld.
6. Nuy bakent niet duidelijk af waar het mijn mening of de zijne betreft. De lezer van De
Vrijdenker weet nu absoluut niet waar hij aan toe is.
7. Nuy voegt commentaar op gefantaseerde opinies toe. Opinies die door mij in het geheel niet
genoemd zijn.
8. Elke ook maar enigszins competente redactie had natuurlijk – na eerst mijn instemming te
hebben gevraagd - mijn volledige artikel afgedrukt. Dan hadden de lezers van De Vrijdenker zelf
kunnen nagaan waar Nuy zijn leugenachtige babbels op baseert.

Andermaal toont de redactie van De vrijdenker haar volstrekt afwezige integriteit jegens
andermans teksten.
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