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Nieuw slachtoffer redactie De Vrijdenker

Tamar Disselkoen-van Raalte mailde in 2008 een kritische reactie naar de redactie n.a.v. 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 Enno Nuy (zie De Vrijdenker van april 2008).

In maart 2010, anderhalf jaar later, biedt Tamar 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 Tamar wegens een
‘computerstoring’ wederom niet zouden zijn aangekomen. Na haar beklag te hebben gedaan
worden de stukken in de mei editie geplaatst waarbij de redactie beide stukken tot 1 stuk in
elkaar knoeit en uiteraard voorziet van het onvermijdelijke naschriftje. Tamar reageert wederom
op dit geknoei in de laatste editie van De Vrijdenker. Haar reactie wordt ergens achterin
weggemoffeld (de kop van haar stuk is ook verdwenen). Overbodig is te melden dat de redactie
een naschriftje toevoegde.

PS. Zijn hier ook mensen met verstand van computers? Zo ja, kan iemand dan Enno Nuy van zijn
frequente computerstoringen afhelpen.

[De moderatoren hebben besloten om alle draden te sluiten die betrekking hebben op interne
(bestuurlijke of redactionele) aangelegenheden van DVG. Wij achten dit forum daarvoor niet de
geschikte plaats. Voor meer uitleg zie hier: viewtopic.php?p=208929#p208929 ]

Enno Nuy is slechts loopjongen van bestuursbeleid onder Anton van Hooff.

En vergis je niet, het hoge beschavingspijl van deze flexiebele onderdaan Enno Nuy zal hem zijn
leven lang behoeden voor het lage gelieg en bedrog, zo karakteristiek voor het onfatsoenlijke
volksdeel. De man weet alles van astronomie en astrologie, en is bovendien expert in het anti-
semitisme dat hij zo grondig verfoeit. Hulde aan zo'n belezen vrijdenker!

Begrijpelijk dus dat hij samen met de bekende Rotterdamse dichter-fantast en Erasmus aanbidder
Jan Bontje door het huidige bestuur van De Vrije Gedachte onder strakke leiding van de
loepzuivere zelfdodings expert en godvrije Anton van Hooff door dik en dun wordt gesteund!

fred neerhoff schreef:
Begrijpelijk dus dat hij samen met de bekende Rotterdamse dichter-fantast en Erasmus aanbidder
Jan Bontje door het huidige bestuur van De Vrije Gedachte onder strakke leiding van de
loepzuivere zelfdodings expert en godvrije Anton van Hooff door dik en dun wordt gesteund!

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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Jan Bontje, is dat niet die bekende Haiku-dichter? Jaren geleden las ik op wikipedia lovende
berichten over deze man. Maar het schijnt dat hij daar zelf de auteur van was:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Jan_Bontje

Klopt ja. Ik denk dat de grote Erasmus aanbidder en Israël kenner Jan Bontje zijn onbedwingbare
neiging tot zelfpromotie van zijn heilig verklaarde held Erasmus heeft afgekeken.

_______________________________________

Jan Bontje
Nooit van gehoord, tot nu toe ....
_______________________________________

Haiku ... ook nooit van gehoord. Even aan ruiken dan maar. Kleine en snelle dichtvorm
overgewaaid uit Japan, verhalend over de natuur. Doet denken aan een limmerick. Jammer dat ik
geen Japans spreek of lees, want bij vertaling of omzetting van poëzie gaat er onherroepelijk wat
verloren.

Heren, bedankt voor deze nieuwe informatie.

Haiku
De haiku is in Nederland een redelijk bekend en druk beoefend genre in de poëzie. De dichtstijl
ontstond in Japan in de vroege middeleeuwen en bereikte daar zijn hoogtepunt in de zeventiende
eeuw. De dichter Matsuo Basho (1644-1694) wordt algemeen erkend als de grootste haikuschrijver
ooit.

De exacte oorsprong van de haiku is niet bekend. Het is daarentegen precies bekend wanneer de
eerste haiku in Nederland werd geïntroduceerd. 1) Dat was in 1863. Uiteraard vertaald in het
Nederlands. Deze haiku werd gepubliceerd in het literaire blad de Gids, dat toen onder leiding
stond van Potgieter (1808-1875). De vorm, slechts drie regels van resp. vijf, zeven en weer vijf
lettergrepen, was hier totaal onbekend. Eerst wilde Potgieter het gedichtje dan ook niet plaatsen:
het was volgens hem geen poëzie. Onze tijdgenoot Drs.P is het overigens hartgrondig mee eens...
Na aandringen van niemand minder dan koning Willem III ging hij overstag. De koning-koopman
had uiteraard niet zozeer oog voor de poëzie als wel voor de economische belangen van de
heersende burgerij. Japan zou zich op zijn teentjes getrapt kunnen voelen. En dat zou de
handelsbetrekkingen tussen het land van de rijzende zon en dat van de Droogstoppels in gevaar
kunnen brengen...

Hoe kwam die eerste haiku hier verzeild? Letterlijk: gezeild. Een jonge leerling-smid was per schip
in ons land aangekomen. Hij was meegekomen met een delegatie van verder meest hoge heren,
die men in Japan hatomoto's noemt. (Ons woord hotemetoot hoge piet is daarvan nog afgeleid.) Hij
was verrukt van de stad waar hij stage mocht lopen. Dat bracht hij op typisch Japanse wijze onder
woorden: hij schreef een haiku. Zo ging dus de eerste 'Nederlandse' haiku over een (toen al)
gastvrije stad: Rotterdam.

In mooi Rotterdam

leer ik een vak voor later

stad aan het water

Dat een haiku over de natuur moet gaan is dus zeker geen wet van Meden en Perzen. Velen
beweren van wel en inderdaad was de oorspronkelijke haiku natuurpoëzie. De klassieke haiku is
dat nog steeds. Al gauw ontstonden vrijere uitingen. Senryu is daar een voorbeeld van. Deze
variant op de haiku is genoemd naar de Japanse dichter die deze bijnaam (die "treurwilg" betekent)
droeg. Mijn eigen variant van deze eeuwenoude poëzie noem ik bontje. (Het is een grappig toeval
dat bontje ook de naam is voor een vogeltje (de wilgegors) dat, zoals zijn naam al zegt, zich graag
in wilgenbos ophoudt... Dit vogeltje is een zeldzame herfstgast in West-Europa.) Ik heb mijn haiku
ingepast in, en aangepast aan, mijn eigen belevings- en gedachtewereld. De onderwerpen haal ik
overal vandaan en dus niet alleen uit 'de natuur'. Maar wat doet dat ertoe? Het gaat immers om de
'warmte' van de regels die je wilt dichten, niet om kille regels over hoe je moet dichten! 
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© Jan Bontje 1998/1999/2000/2004

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Even geroken, en ja, ik weet het ...alle Rotterdammers zijn wereldberoemd. Door zelfpromotie.

Verdomme, heb ik die boot gemist. Geboren in Rotjeknor, maar geen wereldroem.

Misschien eens beginnen met die zelfpromotie. 

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

En vooral blijven ruiken.

Joe Hn schreef:
Verdomme, heb ik die boot gemist. Geboren in Rotjeknor, maar geen wereldroem.

Misschien eens beginnen met die zelfpromotie. 

Nou hebben jullie uiteindelijk toch nog de aandacht van 
Joe Hun en van Se Prophet dat is beter dan niks.
Van Harte gefeliciteerd.!
Misschien komen ze wel naar jullie kankermiddagje in Utrecht.

met vriendelijke groet, Steen

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

Heb je niks anders in te brengen?
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Wat kinderachtig!

Redacteur van De Vrijdenker Enno Nuy laadt hier uitdrukkelijk de verdenking op zich van
welbewuste malversatie praktijken. Hij had hiervoor ter verantwoording moeten worden geroepen
door voorzitter Anton van Hooff ipv hem de ruimte te geven voor zo'n lafhartig naschrift.

David Bakker schreef:
Beide stukken worden echter niet geplaatst omdat, aldus Enno Nuy, beide mails met de artikelen
van Tamar wegens een ‘computerstoring’ wederom niet zouden zijn aangekomen.

Lijkt mij eenvoudiger een "high priority" teken aan iedere email te hechten die je aan de redacteur
stuurt, samen met een automatisch verzoek voor ontvangstbevestiging.
Daarna het ingezonden artikel met beide labels dagelijks herhalen, totdat de redacteur bevestigt
dat hij het artikel geheel en compleet heeft ontvangen, en in het eerst volgende nummer zal
publiceren.
Dat soort storingen kunnen erg hardnekkig zijn , maar zo gaan ze wel een stuk sneller over ...

David Bakker schreef:
.... Zijn hier ook mensen met verstand van computers? Zo ja, kan iemand dan Enno Nuy van zijn
frequente computerstoringen afhelpen.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)
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