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Houd eens op over fatsoen en ga wat nuttigs doen

Als uitgekotst lid van het viermanschap, niet alleen omdat ik het zinloos acht deze weg te gaan,
maar vermoedelijk nog meer als "straf" voor mijn vermeende wanprestatie op de
ledenvergadering, wil ik hier toch wat zeggen over de acties van het overgebleven driemanschap. 

Om te beginnen wil ik stellen dat de kritiek op redactie en bestuur zoals verwoord in de twee
moties en vooral in de lijst van 27 punten die daar bij hoorde nog overeind staat, al is enige
invloed van het gebeuren toch niet uit te sluiten. Naast signalen dat het erger wordt, zoals de
column van de voorzitter in het meinummer illustreert, lijkt er enige verbetering opgetreden in de
houding van de redactie (hoewel dit nog niet tot kwaliteitsverbetering van het blad heeft geleid)
en het bestuur heeft ingestemd met de instelling van een commissie grondslagen. 

Bakker-Hagenaars-Neerhof schrijven (door Enno geplaatst):

Zoals het hierboven gesteld wordt heeft het nooit in die moties gestaan en dit is een zwaar
overtrokken stellingname. Daarbij zijn de heren van het driemanschap behoorlijk hardleers in het
niet kunnen en willen onderscheiden van beledigen, adhonimens en andere op het saboteren van
discussies gerichte kunstgrepen en het voeren van een stevige discussie. Ik heb behoorlijk wat
tijd gespendeerd aan het voeren van discussies over nut en noodzaak van een behoorlijke
moderatie, maar iedere moderatie wordt door hen weggezet als censuur. En voor zover in het
uiterste geval nodig dan moet het toch tenminste door betrouwbare leden van de vereniging zelf
gebeuren. Het blijkt nu juist dat het in de vereniging, zij zelf voorop, aan voldoende inzicht en
menskracht ontbreekt om te modereren. Ondertussen wordt er (meestal achter de schermen) vrij
gescholden ("fatsoensrakkers") op de moderatie alhier omdat ze van die rare namen hebben en
van die gekke plaatjes. Maar ondanks herhaald verzoek hebben ze nooit een geval van "censuur"
of anderszins onterechte moderatie kunnen aantonen.

Ook de verontwaardiging van de heren over de afhandeling van hun verzoek tot plaatsing is zwaar
overtrokken. In een ruim bemeten redactioneel wordt met redelijke argumenten aangegeven
waarom de oproep in deze vorm niet geplaatst wordt en wordt uitgebreid verwezen naar de
plaatsing op Freethinker. De oproep tot bijwoning van de bijeenkomst is geplaatst en wordt
herhaald. 

Zelf heb ik andere conclusies uit het gebeurde op de ledenvergadering getrokken. Bij een
meerderheid aan leden van DVG is er sprake van: 

1. Onvoldoende gevoel voor wat vrijdenken nu eigenlijk is. Anders gezegd, zij hebben een
opvatting over vrijdenken zoals die door de voorzitter is verwoord. Een opvatting die naar
mijn idee haaks staat op waar vrijdenken ooit voor stond.

2. Onvoldoende serieus lezen van de Vrijdenker
3. Geen enkele ervaring met wat er op fora gebeurt.

Buitengewoon kwalijk is dat bestuur en redactie op basis van subjectieve fatsoenscriteria
andersdenkenden de mond snoeren. Het sluiten van het DVG-forum, het blokkeren van de nieuwe
website, de voorzitter die niet met de leden wil praten en de handelswijze van de niet-
onafhankelijke redactie zijn hier sprekende voorbeelden van. Maar zijn het niet juist de
fatsoensrakkers die graag de kat in het donker knijpen?

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 eerste probeer ik aan te pakken door de grondslagendiscussie op gang te brengen. Door te
reageren op een column van de voorzitter. Door discussiebijdragen op dit forum te plaatsen en
op nog meer manieren. Hopelijk gaat het dan met (2) en (3) vanzelf beter.

[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 ]

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

Gelukkig wordt hier door andere deelnemers op dit forum anders over gedacht:
viewtopic.php?f=59&t=7825&start=15

Victor Onrust schreef:
Ook de verontwaardiging van de heren over de afhandeling van hun verzoek tot plaatsing is zwaar
overtrokken. In een ruim bemeten redactioneel wordt met redelijke argumenten aangegeven
waarom de oproep in deze vorm niet geplaatst wordt en wordt uitgebreid verwezen naar de
plaatsing op Freethinker. De oproep tot bijwoning van de bijeenkomst is geplaatst en wordt
herhaald. 

Waar leid je dat uit af?

Hoe weet je dat? Is die commissie al benoemd?

Hoe kom je daarbij? Is er ooit een oproep "moderators gezocht" geplaatst in De Vrijdenker? Lex
Hagenaars heeft zich in maart beschikbaar gesteld als moderator. Dat werd door Van Hooff
meteen van de hand gewezen. De reden dat het forum is opgeheven is dat het bestuur, en dan
met name Van Hooff, liever niet heeft dat er kritische geluiden op de DVG-site te horen zijn.
Kritische gedachtewisselingen worden als slechte reclame voor DGV gezien. Hoe diep kan je als
vrijdenkersvereniging zinken? Het argument dat er geen menskracht is voor moderatie is je
reinste flauwekul en is er met haren bijgesleept.

Victor Onrust schreef:
lijkt er enige verbetering opgetreden in de houding van de redactie

Victor Onrust schreef:
Het bestuur heeft ingestemd met de instelling van een commissie grondslagen.

Victor Onrust schreef:
Ik heb behoorlijk wat tijd gespendeerd aan het voeren van discussies over nut en noodzaak van
een behoorlijke moderatie, maar iedere moderatie wordt door hen weggezet als censuur. En voor
zover in het uiterste geval nodig dan moet het toch tenminste door betrouwbare leden van de
vereniging zelf gebeuren. Het blijkt nu juist dat het in de vereniging, zij zelf voorop, aan
voldoende inzicht en menskracht ontbreekt om te modereren.

Victor Onrust schreef:
Zelf heb ik andere conclusies uit het gebeurde op de ledenvergadering getrokken. Bij een
meerderheid aan leden van DVG is er sprake van: 
[list=1]
[*]Onvoldoende gevoel voor wat vrijdenken nu eigenlijk is. Anders gezegd, zij hebben een
opvatting over vrijdenken zoals die door de voorzitter is verwoord. Een opvatting die naar mijn
idee haaks staat op waar vrijdenken ooit voor stond.
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Dus jij bent een van de weinige ware vrijdenkers binnnen DVG?
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