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De angst om te beledigen
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Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 11 maart 2010 20:38

De angst om te beledigen

Is “De Vrije Gedachte” een onderafdeling van de “Bond tegen het vloeken”?

De Vrije Geachte kent een eerbiedwaardige traditie als het gaat om de verdediging van de
vrijheid van meningsuiting. Deze traditie lijkt verloren te gaan. Het begint er steeds meer op
te lijken dat binnen onze vereniging de angst om te beledigen de vrijheid van meningsuiting
regeert. Ik baseer dit op (reacties op) publicaties die afgelopen jaar in ons verenigingsblad
“De Vrijdenker” verschenen: 

“Mag beledigen?”, Anton van Hooff, in De Vrijdenker van april 2009, nr. 3.
In dit artikel keert Van Hooff zich tegen vrijdenkers die vinden dat beledigen moet mogen. 

“Vrijheid van meningsuiting omvat het recht op beledigen”, Floris van den Berg, in De Vrijdenker
van december 2009 – januari 2010, nr. 10
In dit artikel verdedigt Floris van den Berg juist het standpunt dat de vrijheid van meningsuiting
niet nodeloos moet worden beknot en deze vrijheid tevens het recht op beledigen omvat. 

Hoewel beledigen geen doel op zich moet zijn ben ik het helemaal met Floris eens. Zijn
standpunt lijkt me voor een vrijdenkersvereniging volstrekt normaal. Het bevreemdt me dan
ook dat na publicatie van Floris’ artikel allerlei scribenten opduiken die zich zorgen maken
over de vrijheid van meningsuiting en het beledigen dat daarmee gepaard zou kunnen gaan: 

“Spreken is zilver…”, Enno Nuy , in De Vrijdenker van december 2009 – januari 2010, nr. 10
In dezelfde editie waarin Floris bijdrage verscheen maakt hoofdredacteur Enno Noy zich druk over
de ontsporing van de vrijheid van meningsuiting.

“Grenzen aan het recht op beledigen”, Paul Hopster, in De Vrijdenker van februari 2010, nr. 1
Psycholoog en redacteur Paul Hopster zet uiteen tot welke geestelijke verwondingen beledigingen
wel niet kunnen leiden. 

“Vrijheid niet gebaat bij het recht om te beledigen”, Jeroen Hopster, in De Vrijdenker van maart
2010, nr. 2
Ene Jeroen Hopster, een student, verschijnt ten tonele, en leutert dat we niet gediend zijn bij het
recht om te beledigen. En het is toch niet waar, mag ik hopen, dat dit de zoon van redacteur
Hopster is? 

“Vloeken uit godsdienstvrijheid”, Jan van der Gaag,, in De Vrijdenker van maart 2010, nr. 2
Als klap op de vuurpijl gaat Van der Gaag nog eens uitleggen dat vloeken onbeleefd is. 

Naar mijn bescheiden mening geven al die scribenten met uitzondering van Floris een totaal
verkeerd signaal af en ondermijnen ze de kernwaarden van onze vereniging. Ik vind dat
lieden die zo gepreoccupeerd zijn met de strijd tegen het recht op beledigen de benaming
vrijdenker niet verdienen.

Dit is een beetje een lastig onderwerp, dunkt me.

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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Als je bijvoorbeeld zegt dat er volgens jou geen god bestaat, dan moet je dat gewoon kunnen
zeggen. Als mensen zich op grond hiervan beledigd voelen is dat jammer voor ze, maar je hebt
met woorden niemand persoonlijk aangevallen. Je zegt dan iets over jezelf en over wat jouw
beleving is. Daar lijkt mij niets mis mee.

Maar stel nou dat ik zou zeggen: "Homofilie is een gevaar voor de samenleving.". Ik val met
woorden dan niemand persoonlijk aan, maar ik stigmatiseer met deze uitspraak wel een groep
mensen in de samenleving.

Of deze uitspraak: "Alle negers hebben het IQ van een aap".".
Of deze uitspraak: "Adolf Hitler was een vredesstichter en er zijn nooit joden vergast.".
Of deze uitspraak: "De islam is een gevaar voor de sameneving.".

Wat is daarvoor dan de beste strategie?

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

Jammer dat David Bakker het nodig vindt om lukraak wat citaten weg te plukken en lieden die
serieus over zaken na proberen te denken weg te zetten als fatsoensrakkers. David Bakker
bepaalt wel even wie zich wel of geen vrijdenker mag noemen.
Wie de moeite neemt om even na te gaan hoe deze David Bakker zich doorgaans - ook op dit
forum - pleegt te uiten en wie de moeite neemt om de door hem aangehaalde artikelen te lezen,
zal ervaren hoezeer de werkelijkheid af kan wijken van het beeld dat hij hier schetst.
Mijnheer Bakker is een rancuneus mens en een herrieschopper. Jammer, ik had hem hoger
ingeschat destijds, toen hij zijn eerste stukje bij De Vrijdenker indiende.

Dit vind ik nou totaal niet lastig.  

Da's weer niet lastig:

Het zijn vier meningen en die mag men hebben.
Die homo's, negers, joden en moslims die zich hieraan storen moeten niet zo zeiken.
Men wordt voortdurend beledigd maar daar bouw je een schild voor op in een vrije samenleving.

Hans Teeuwen maar weer een keer:

LET OP! DOEKEN VAN HALAL ALERT!

http://www.youtube.com/watch?v=iB_g9Uc2Dt0

vegan-revolution schreef:
Dit is een beetje een lastig onderwerp, dunkt me.

Wat is daarvoor dan de beste strategie?

Ordinary morality is only for ordinary people - Aleister Crowley

En een nicht zal hen leiden...

Dat is mijn mening. Overigens ben ik zelf ook onderdeel van een van de meest beledigde groepen
ooit. En mijn andere "wang" keer ik alleen toe igv iets lekkers in uniform of zo, dus ik beledig zelf
lekker terug. Degenen die het snelst op de kast zitten zijn trouwens zelf de meest respectloze
mensen. Google even op de term moslim.
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Jonathan Rauch: (apatheism is) "a disinclination to care all that much about one's own religion and even a
stronger disinclination to care about other people's"

David, het zou toch niet waar zijn dat de Vereniging zich door "Wilders" laat gijzelen? Want dat
zou een fatale ondergangsstrategie zijn. De vreniging zou zich juist een onafhankelijke positie
binnen het politieke spectrum moeten verwerven, in plaats van zich door angst voor de eeuwig
gekwetsen te laten leiden.

Volgens mij hoef je echt geen Wildersstemmer te zijn als je problemen hebt met de islam. Ik zeg
niet dat vrijdenkers en aanverwanten problemen MOETEN hebben met de islam, ik zeg dat het
best lastig is om een vrijdenker te zijn en geen problemen te hebben met de islam. Ik verwerp
zowel de PVV als de islam op ongeveer dezelfde gronden btw.

fred neerhoff schreef:
David, het zou toch niet waar zijn dat de Vereniging zich door "Wilders" laat gijzelen?

Jonathan Rauch: (apatheism is) "a disinclination to care all that much about one's own religion and even a
stronger disinclination to care about other people's"

On topic! Ik vraag me af of de posters het stuk wel gelezen hebben! De nadruk ligt er op dat een
ongelovige niet KAN vloeken! Een christen vloekt ook niet als hij of zij zegt allahverdomme, of
krishnaverdomme! Het is gewoon zijn geloof of het is niet zijn geloof! Lees aub het stuk eens
door en oordeel dan!

Geld maakt niet gelukkig! Vooral het geld wat je niet hebt!

David Bakker schreef:

Vloeken is niet onbeleefd in het algemeen! Maar wel als je bewust in Staphorst godverdomme
zegt, of als je allahverdomme in Mekka zegt! Dan is het zeker onbeleefd! En, inderdaad, voor een
niet gelovige bestaan er geen vloeken, hij of zij, uit ze onbewust! Maar in mijn geval wel
rekeninghoudendt met mijn medemens.

“Vloeken uit godsdienstvrijheid”, Jan van der Gaag,, in De Vrijdenker van maart 2010, nr. 2
Als klap op de vuurpijl gaat Van der Gaag nog eens uitleggen dat vloeken onbeleefd is.

Geld maakt niet gelukkig! Vooral het geld wat je niet hebt!

Marinus schreef:
En een nicht zal hen leiden...

Dat is mijn mening. Overigens ben ik zelf ook onderdeel van een van de meest beledigde groepen
ooit. En mijn andere "wang" keer ik alleen toe igv iets lekkers in uniform of zo, dus ik beledig zelf
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Grappig. Die video van Gremdaat had ik al eens gezien en me rot gelachen. Heel leuk! (de link
had ik ook al aan diverse bekenden doorgestuurd). Ik heb trouwens (serieus waar!) wel eens een
vrijdenker over Paul Haenen horen zeggen: "Dat is iemand op wie ze verplichte euthanasie
zouden moeten toepassen.". Uiteraard was dat gekscherend bedoeld. 

Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren. Daarom
mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je dáár dan van?

lekker terug. Degenen die het snelst op de kast zitten zijn trouwens zelf de meest respectloze
mensen. Google even op de term moslim.

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

Vegan-revolution schreef:

Kom op he! Waar wil je naar toe? Dat we negers weer als slaven invoeren? Loopt Belgie achter
ofzo? Wat is de connectie tussen negers en varkens??

Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren. Daarom
mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je dáár dan van?

Geld maakt niet gelukkig! Vooral het geld wat je niet hebt!

Het zijn allebei redelijk ontwikkelde zoogdieren. Maar daar gaat het mij niet om. Ik sta uiteraard
niet zelf achter bovenstaande uitspraak, maar je hebt er mensen bij ............. !

lost and not found yet! schreef:
Vegan-revolution schreef:

Kom op he! Waar wil je naar toe? Dat we negers weer als slaven invoeren? Loopt Belgie achter
ofzo? Wat is de connectie tussen negers en varkens??

Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren.
Daarom mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je dáár
dan van?

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

Veggie alarm !!!

vegan-revolution schreef:
Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren. Daarom
mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je dáár dan van?

Treat religion like your penis.
Dont show it off in public and don't shove it down your children's throat...
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We hebben hier al een veggie forum gehad! Even lezen! Graag! Gewoon even zoeken en
teruglezen!

vegan-revolution schreef:

Het zijn allebei redelijk ontwikkelde zoogdieren. Maar daar gaat het mij niet om. Ik sta uiteraard
niet zelf achter bovenstaande uitspraak, maar je hebt er mensen bij ............. !

lost and not found yet! schreef:
Vegan-revolution schreef:

Kom op he! Waar wil je naar toe? Dat we negers weer als slaven invoeren? Loopt Belgie achter
ofzo? Wat is de connectie tussen negers en varkens??

Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren.
Daarom mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je
dáár dan van?

Geld maakt niet gelukkig! Vooral het geld wat je niet hebt!

Ha! Jij bent er dus ook weer, Ongeloveloos! Welkom terug!

Ongeloveloos schreef:
Veggie alarm !!!

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

Gesloten
onderwerp
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Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 11 maart 2010 22:21

vegan-revolution
Diehard
Berichten: 2928
Geregistreerd: 06 jul 2009 05:43

Re: De angst om te beledigen
door lost and not found yet! » 11 maart 2010 22:22

lost and not found yet!
Diehard
Berichten: 1797
Geregistreerd: 05 dec 2006
18:11
Woonplaats: Ergens waar het
heel goed toeven is!

Re: De angst om te beledigen
door lost and not found yet! » 11 maart 2010 22:24

De angst om te beledigen

Eens met Marinus, wat Ds. Gremdaat zegt
http://www.youtube.com/watch?v=VNWmzwHCIRE

 Hebr 6: 
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig
is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.

Het ging mij er gvd niet om, om hier leuk veggie te wezen, maar om de serieuze vraag wat je van
bovenstaande uitspraak ten aanzien van donkerhuidige mensen vindt en of je het kunt maken om
zo'n belediging te uiten, of dat je vindt dat zulke uitspraken strafrechtelijk vervolgd zouden
moeten worden! Ga dáár nou eens op in! 

lost and not found yet! schreef:
We hebben hier al een veggie forum gehad! Even lezen! Graag! Gewoon even zoeken en
teruglezen!

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

Lees de discussies over dit onderwerp terug en discussieer verder zou ik zeggen!

vegan-revolution schreef:

Ha! Jij bent er dus ook weer, Ongeloveloos! Welkom terug!

Ongeloveloos schreef:
Veggie alarm !!!

Geld maakt niet gelukkig! Vooral het geld wat je niet hebt!

lost and not found yet! schreef:
Vegan-revolution schreef:

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

 

Uitgebreid zoeken

Gesloten
onderwerp
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Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 11 maart 2010 22:24

vegan-revolution
Diehard
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Re: De angst om te beledigen
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vegan-revolution
Diehard
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Oke! Dit vroeg ik! Ga je gang!

Kom op he! Waar wil je naar toe? Dat we negers weer als slaven invoeren? Loopt Belgie achter
ofzo? Wat is de connectie tussen negers en varkens??

Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren.
Daarom mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je dáár
dan van?

Geld maakt niet gelukkig! Vooral het geld wat je niet hebt!

Ik heb de indruk dat je me nog steeds niet echt begrepen hebt.

lost and not found yet! schreef:

Lees de discussies over dit onderwerp terug en discussieer verder zou ik zeggen!

vegan-revolution schreef:

Ha! Jij bent er dus ook weer, Ongeloveloos! Welkom terug!

Ongeloveloos schreef:
Veggie alarm !!!

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

Daar hàd ik al antwoord op gegeven.

lost and not found yet! schreef:

Oke! Dit vroeg ik! Ga je gang!

lost and not found yet! schreef:
Vegan-revolution schreef:

Kom op he! Waar wil je naar toe? Dat we negers weer als slaven invoeren? Loopt Belgie achter
ofzo? Wat is de connectie tussen negers en varkens??

Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren.
Daarom mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je
dáár dan van?

Denken "wij zijn beter dan de rest" heeft helaas al veel verpest
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Re: De angst om te beledigen
door Marinus » 11 maart 2010 22:35

Marinus
Diehard
Berichten: 3767
Geregistreerd: 30 mei 2007
13:17
Woonplaats: Malden

Re: De angst om te beledigen
door Kitty » 11 maart 2010 22:39

Kitty
Eagle
Berichten: 15063
Geregistreerd: 23 aug 2006
16:31

Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 11 maart 2010 22:49

vegan-revolution
Diehard
Berichten: 2928
Geregistreerd: 06 jul 2009 05:43

Nou, ik ben er niet blij mee. Maar ik zie geen enkel beletsel voor zo'n uitspraak. Men mag immers
ook zeggen dat ik minder dan een varken ben en dat ik met het hoofd naar beneden van een flat
moet. Ik vind het erg handig als ik moet bepalen of ik nu wel of niet over iemand heen moet
pissen als hij/zij in de brand staat. Ik voel me trouwens niet beledigt, ik haal me op aan dat soort
mensen. Dan denk ik "Wat ben ik superieur aan die geimporteerde haatbaard zeg"

vegan-revolution schreef:
Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren. Daarom
mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je dáár dan van?

Jonathan Rauch: (apatheism is) "a disinclination to care all that much about one's own religion and even a
stronger disinclination to care about other people's"

Het ging om deze uitspraak:

Ik vind niet dat zulke uitspraken strafrechtelijk vervolgd moeten worden, maar ik vind wel dat je
goed gestoord bent als je zulke uitspraken doet. Dus veel waardering voor iemand die zoiets
zegt, kan ik niet hebben. Verder zet zo iemand vooral zichzelf neer, en laat hij het maar roepen,
dan weten we tenminste waar we met zo'n persoon aan toe zijn.

vegan-revolution schreef:

Het ging mij er gvd niet om, om hier leuk veggie te wezen, maar om de serieuze vraag wat je van
bovenstaande uitspraak ten aanzien van donkerhuidige mensen vindt en of je het kunt maken om
zo'n belediging te uiten, of dat je vindt dat zulke uitspraken strafrechtelijk vervolgd zouden

moeten worden! Ga dáár nou eens op in! 

lost and not found yet! schreef:
We hebben hier al een veggie forum gehad! Even lezen! Graag! Gewoon even zoeken en
teruglezen!

vegan-revolution schreef:
Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren. Daarom
mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je dáár dan van?

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.

OK. Dan poneer ik hier de stelling: "Er is geen belediging die erg genoeg is om niet getolereerd te
worden.". Aan u de uitdaging om een belediging te verzinnen die mogelijk wèl erg genoeg is om
in aanmerking te komen voor strafrechtelijke vervolging. Ik heb de voorzet al gegeven.

Persoonlijk meen ik een tamelijk dikke huid tegen beledigen te hebben (hoewel, ik ben ook maar
een mens, hè) en zelf ben ik ook regelmatig scherp in mijn uitspraken, hoewel volgens mij niet
onfatsoenlijk.

Kitty schreef:
Ik vind niet dat zulke uitspraken strafrechtelijk vervolgd moeten worden, maar ik vind wel dat je
goed gestoord bent als je zulke uitspraken doet. Dus veel waardering voor iemand die zoiets zegt,
kan ik niet hebben. Verder zet zo iemand vooral zichzelf neer, en laat hij het maar roepen, dan
weten we tenminste waar we met zo'n persoon aan toe zijn.
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Re: De angst om te beledigen
door Marinus » 11 maart 2010 23:19

Marinus
Diehard
Berichten: 3767
Geregistreerd: 30 mei 2007
13:17
Woonplaats: Malden

Re: De angst om te beledigen
door Ongeloveloos » 12 maart 2010 00:56

Ongeloveloos
Banned
Berichten: 1430
Geregistreerd: 21 nov 2008
23:43

Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 12 maart 2010 01:11

Laatst bijgewerkt door vegan-revolution op 12 maart 2010 01:13, in totaal 1 keer bewerkt.

vegan-revolution
Diehard
Berichten: 2928
Geregistreerd: 06 jul 2009 05:43

Re: De angst om te beledigen
door Ongeloveloos » 12 maart 2010 01:12

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

@ vegan-revolutie

De meeste mensen snappen dat je niet alles tegen anderen moet zeggen. Zo zal je je moeder
hoogstwaarschijnlijk geen "lelijke stoephoer" noemen. Ik kan enorm politiek incorrect zijn zonder
het te menen. Een opmerking als "ah wat lief zo'n negerkindje, en zo handig in het huishouden
ook" kan ik maken. Maar ik bedoel daar niet mee dat ik voor slavernij ben. Als ik er al iets mee
bedoel is het juist het tegenovergestelde. Ik weet ook wanneer ik zo'n opmerking niet moet
maken.

Lang lulverhaal: absolute vrijheid van meningsuiting kunnen de meeste mensen best goed aan en
is erg handig om de rest te herkennen. Als iemand de Holocaust ontkent zal ik nooit vrienden
met zo iemand worden, maar ik vind wel dat het moet kunnen. Dat verbieden is niet alleen
onnodig betuttelend, maar ook kwalijk. Bij iets als de holocaust moet je je mi serieus afvragen of
het gebeurd is. Niet omdat het niet gebeurt zou zijn, maar juist omdat het gebeurt is en
dusdanig belangrijk is dat je over de holocaust niets klakkeloos aanneemt.

Jonathan Rauch: (apatheism is) "a disinclination to care all that much about one's own religion and even a
stronger disinclination to care about other people's"

Hiermee zet jij dus varkens en negers op het zelfde intelligentieniveau  
Raar he ? dat bij mij alle veggie toeters bellen en alarmen afgaan !

vegan-revolution schreef:

Het zijn allebei redelijk ontwikkelde zoogdieren.

Treat religion like your penis.
Dont show it off in public and don't shove it down your children's throat...

Grapjurk! Redelijk ontwikkeld ja, maar heb ik gezegd redelijk ontwikkeld op hetzelfde niveau?
Wat jij nu doet heet "hineininterpretieren".

Ongeloveloos schreef:

Hiermee zet jij dus varkens en negers op het zelfde intelligentieniveau  
Raar he ? dat bij mij alle veggie toeters bellen en alarmen afgaan !

vegan-revolution schreef:

Het zijn allebei redelijk ontwikkelde zoogdieren.

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

vegan-revolution schreef:

Kom op he! Waar wil je naar toe? Dat we negers weer als slaven invoeren? Loopt Belgie achter
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Ongeloveloos
Banned
Berichten: 1430
Geregistreerd: 21 nov 2008
23:43

Re: De angst om te beledigen
door Kitty » 12 maart 2010 01:33

Kitty
Eagle
Berichten: 15063
Geregistreerd: 23 aug 2006
16:31

Re: De angst om te beledigen
door Ongeloveloos » 12 maart 2010 01:39

Ongeloveloos
Banned
Berichten: 1430
Geregistreerd: 21 nov 2008
23:43
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Rest my case....

ofzo? Wat is de connectie tussen negers en varkens??

Het zijn allebei redelijk ontwikkelde zoogdieren.

Treat religion like your penis.
Dont show it off in public and don't shove it down your children's throat...

Ongeloveloos, leg nu niet op alle slakken zout, omdat je de pest hebt aan veganisten. Je moet
geen spijkers op laag water gaan zoeken. Jemig, twee spreekwoorden in één posting. 

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.

Ik leg graag zout op slakken...en een beetje knoflookboter  
Sorry Kitty, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat vegan langzaam maar zeker op het
vegangelisme aanstuurd.

Dat wil ik vroeg de kop indrukken of zekerheid krijgen dat het niet haar intentie is.

Tenslotte willen we(ik) geen ouwe koeien uit de sloot halen.

Dat zijn er 3 ! nou jij weer.

Kitty schreef:
Ongeloveloos, leg nu niet op alle slakken zout, omdat je de pest hebt aan veganisten. Je moet

geen spijkers op laag water gaan zoeken. Jemig, twee spreekwoorden in één posting. 

Treat religion like your penis.
Dont show it off in public and don't shove it down your children's throat...

Gesloten
onderwerp
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Re: De angst om te beledigen
door Kitty » 12 maart 2010 01:41

Kitty
Eagle
Berichten: 15063
Geregistreerd: 23 aug 2006
16:31

Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 12 maart 2010 01:45

vegan-revolution
Diehard
Berichten: 2928
Geregistreerd: 06 jul 2009 05:43

Re: De angst om te beledigen
door Ongeloveloos » 12 maart 2010 01:45

Ongeloveloos
Banned
Berichten: 1430
Geregistreerd: 21 nov 2008
23:43

De angst om te beledigen

Ik ben het met je eens, dat dit niet moet ontaarden in een veganisten topic, maar vegan-
revolution is zeer goed op de hoogte van het feit dat dat niet op prijs wordt gesteld. Dus probeer
het dan ook zelf niet die kant op te sturen, door er onbewust steeds de nadruk op te leggen. Dan
komt het wel goed.

ongeloveloos schreef:
maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat vegan langzaam maar zeker op het
vegangelisme aanstuurt.

Dat wil ik vroeg de kop indrukken of zekerheid krijgen dat het niet haar intentie is.

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.

Eén ding moet ik Ongeloveloos in ieder geval nageven. Hij is altijd goed voor een vrolijke noot.
Niet altijd helemaal genuanceerd, maar ach ...... Ik vermoed dat het zonder hem hier een stuk
saaier zou zijn!

Kitty schreef:
Ongeloveloos, leg nu niet op alle slakken zout, omdat je de pest hebt aan veganisten. Je moet

geen spijkers op laag water gaan zoeken. Jemig, twee spreekwoorden in één posting. 

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

Kitty schreef:

Ik ben het met je eens, dat dit niet moet ontaarden in een veganisten topic, maar vegan-revolution
is zeer goed op de hoogte van het feit dat dat niet op prijs wordt gesteld. Dus probeer het dan

ongeloveloos schreef:
maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat vegan langzaam maar zeker op het
vegangelisme aanstuurt.

Dat wil ik vroeg de kop indrukken of zekerheid krijgen dat het niet haar intentie is.

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

 

Uitgebreid zoeken

Gesloten
onderwerp
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Re: De angst om te beledigen
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Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 12 maart 2010 01:58
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Re: De angst om te beledigen
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Kitty
Eagle
Berichten: 15063
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Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 12 maart 2010 07:23

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

Oké, kusje en we gaan weer verder.

ook zelf niet die kant op te sturen, door er onbewust steeds de nadruk op te leggen. Dan komt
het wel goed.

Treat religion like your penis.
Dont show it off in public and don't shove it down your children's throat...

Dat een vegangelist mij ooit zou kunnen laten blozen... moet niet gekker worden hier !
Oké on-toppic dan maar weer.

vegan-revolution schreef:
Eén ding moet ik Ongeloveloos in ieder geval nageven. Hij is altijd goed voor een vrolijke noot.
Niet altijd helemaal genuanceerd, maar ach ...... Ik vermoed dat het zonder hem hier een stuk
saaier zou zijn!

Treat religion like your penis.
Dont show it off in public and don't shove it down your children's throat...

Beste Ongeloveloos, om je uit de droom te helpen: het is hem en niet haar.

En zullen we die oude koeien maar in de sloot laten?

Ongeloveloos schreef:
Dat wil ik vroeg de kop indrukken of zekerheid krijgen dat het niet haar intentie is.

Tenslotte willen we(ik) geen ouwe koeien uit de sloot halen.

Dat zijn er 3 ! nou jij weer.

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

De vorige die Vegan in haar nick had, was een meisje, vandaar de verwarring. Maar voortaan
zeggen we hij tegen hem. 

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.

enno nuy schreef:
Jammer dat David Bakker het nodig vindt om lukraak wat citaten weg te plukken en lieden die
serieus over zaken na proberen te denken weg te zetten als fatsoensrakkers. David Bakker bepaalt
wel even wie zich wel of geen vrijdenker mag noemen.
Wie de moeite neemt om even na te gaan hoe deze David Bakker zich doorgaans - ook op dit
forum - pleegt te uiten en wie de moeite neemt om de door hem aangehaalde artikelen te lezen,
zal ervaren hoezeer de werkelijkheid af kan wijken van het beeld dat hij hier schetst.
Mijnheer Bakker is een rancuneus mens en een herrieschopper. Jammer, ik had hem hoger
ingeschat destijds, toen hij zijn eerste stukje bij De Vrijdenker indiende.
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Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 12 maart 2010 08:17

Laatst bijgewerkt door vegan-revolution op 12 maart 2010 08:20, in totaal 1 keer bewerkt.
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Re: De angst om te beledigen
door Devious » 12 maart 2010 08:19

Devious
Site Admin
Berichten: 8303
Geregistreerd: 14 jul 2003 21:17
Woonplaats: saturn

Ik ben de rode lap, jij de stier.

Enno, even rustig en helder blijven denken. Ga gewoon in op de vraag waarom het volgens jou
noodzakelijk is dat al dan niet vermeende vrijdenkers moeten strijden tegen het recht op
beledigen.

David, ik ben benieuwd wie de toreador zal zijn.

En voorts ben ik van mening dat je van Enno niet kunt vragen om tegen zichzelf te strijden!

Beste enno nuy, heb jij een voorbeeld van een belediging die volgens jou zó kwalijk is, dat deze
volgens jou strafrechtelijk zou moeten worden vervolgd? Zo niet, heb je dan eigenlijk überhaupt
wel een punt tegen de stellingname dat alle beledigingen in alle voorkomende gevallen
getolereerd zouden moeten worden?

Zelfs als jouw omschrijving van David Bakker volledig klopt, dan vormt dat geen enkel argument
tegen de stellingname. Zijn het volgens jou de argumenten die in een discussie tellen of gaat het
alleen om de kwalificaties van personen die aan die discussie deelnemen?

Volgens mij kunnen zelfs de meest beklagenswaardige figuren nog wel eens met goede
argumenten komen.

enno nuy schreef:
Jammer dat David Bakker het nodig vindt om lukraak wat citaten weg te plukken en lieden die
serieus over zaken na proberen te denken weg te zetten als fatsoensrakkers.

Mijnheer Bakker is een rancuneus mens en een herrieschopper.

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

Dat lees ik er dus helemaal niet in hè? Ik heb nergens gelezen dat de vrijheid van meningsuiting
aan banden zou moeten worden gelegd. Wat ik er wel uit opmaak is dat men vind dat beledigen
louter óm het beledigen zelf, soms nogal dom is, of contraproduktief. Er wordt niet gezegd dat
beledigen, zélfs op een stompzinnige manier beledigen, niet mag, of niet zou moeten mogen -
maar slechts dat het soms niet gepast is, of regelrecht de doelen ondermijnd die je nastreeft.

Ik ben zelf sowieso voor het principe 'gelijke monniken, gelijke kappen', hetgeen wil zeggen dat
alles gezegd zou moeten worden omdat er religieuze boeken bestaan die men in bijna iedere
boekenwinkel kan kopen, en waar de meest grove en discriminerende beledigingen in staan. Als
winkels boeken mogen verkopen waarin ongelovigen dwazen worden genoemd, vergeleken
worden met apen of honden, waarin men andersdenkenden naar een denkbeeldige folterkamer
mag verwensen, dan mag ik zeggen dat christenen en moslims dom zijn (hetgeen dus niet wil

David Bakker schreef:
Enno, even rustig en helder blijven denken. Ga gewoon in op de vraag waarom het volgens jou
noodzakelijk is dat al dan niet vermeende vrijdenkers moeten strijden tegen het recht op
beledigen.
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Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 12 maart 2010 09:00

zeggen dat ik ook van dit recht gebruik maak! voordat ik verkeerd word begrepen)

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Dit werpt een heel ander licht op de zaak! Hebben we hier dan eigenlijk nog wel een punt van
discussie?

Devious schreef:
Ik heb nergens gelezen dat de vrijheid van meningsuiting aan banden zou moeten worden gelegd.
Wat ik er wel uit opmaak is dat men vindt dat beledigen louter óm het beledigen zelf, soms nogal
dom is, of contraproduktief. Er wordt niet gezegd dat beledigen, zélfs op een stompzinnige manier
beledigen, niet mag, of niet zou moeten mogen - maar slechts dat het soms niet gepast is, of
regelrecht de doelen ondermijnt die je nastreeft.

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

Marcel,

Ik vind dat vrijdenkers pal moeten staan voor de vrijheid van meningsuiting en voor lief moeten
nemen dat mensen beledigd geraken. Beledigen moet geen doel op zich zijn maar is onmogelijk
om te voorkomen. Mensen kunnen immers door het minste of geringste al beledigd geraken.
Wanneer ik zeg dat God niet bestaat zal mening gelovige zich beledigd voelen. Daar kunnen we
toch geen rekening mee gaan houden. Ik heb er ook geen enkel probleem mee wanneer
andersdenkenden mij voor rotte vis uitmaken of ongelovige hond uitmaken. Ik haal mijn
schouders daar over op. We moeten met zijn allen gewoon wat incasseringsvermogen hebben. 

Ik begrijp dan ook helemaal niet waarom die al dan niet vermeende vrijdenkers zich zo met het
onderwerp beledigen (en vloeken) moeten bezighouden: mag beledigen? wanneer is beledigen
acceptabel? is vloeken beleefd? Bla Bla Bla. Kleinburgerlijk geneuzel. Er zijn veel interessantere
onderwerpen waar vrijdenkers zich over kunnen buigen.

Devious schreef:

Dat lees ik er dus helemaal niet in hè?

David Bakker schreef:
Enno, even rustig en helder blijven denken. Ga gewoon in op de vraag waarom het volgens jou
noodzakelijk is dat al dan niet vermeende vrijdenkers moeten strijden tegen het recht op
beledigen.

Ik herinner mij dat ik het schrijven van "een brief aan God" infantiel noemde.
Ik kreeg prompt een waarschuwing.
Kinderachtig mag dus wel, infantiel is over de grens van freethinkersfatsoen.

God bestaat niet.
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.
Bidden is ozo kinderachtig.
De dood is het absolute eindpunt van elk individueel leven.
Als iets niet merkbaar en niet meetbaar is, bestaat het niet.
Alle homeopaten zijn kwakzalvers.

David Bakker schreef:
Marcel,
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De angst om te beledigen

Cluny, je hebt helemaal gelijk dat die zogenaamde brieven naar god infantiel waren. Alleen
kinderen passen zulke luchtbespiegelingen, volwassenen niet!

Beste vegan-revolution, natuurlijk kunnen de meest beklagenswaardige mensen wel eens met
goede argumenten komen maar dat is mijn punt helemaal niet. Mijn bezwaar tegen het stukje van
de heer Bakker is dat hij lukraak wat quasi-citaten uit artikelen van anderen plukt om ze
vervolgens weg te zetten als fatsoensrakkers. Dat hij daarbij bij voorkeur smalend is over derden
zegt vooral iets over het niveau dat hij aankan maar dat hij de argumentaties van die derden
vervolgens terugbrengt tot een enkele zin die in geen velden of wegen nog recht doet aan de
betoogtrant van die ander, dat is ronduit kwalijk. Dat heeft immers niets meer met discussieren
te maken.

Dan jouw vragen. Ik ken niet één belediging die strafrechtelijk vervolgd zou moeten worden,
daarover kan ik heel kort zijn. En dat komt omdat ik mij niet wil laten beledigen en mensen die
erop uit zijn om mij doelbewust te beledigen kan ik slechts totaal negeren en doodzwijgen. In
deze topic staan ik weet niet hoeveel voorbeelden van mogelijk beledigende uitlatingen. Daar zijn
we met elkaar dus heel creatief in. Maar de vraag die ik in mijn door Bakker gewraakte stukje
stelde was: wat beweegt mensen toch om primair diskwalificerend en beledigend te spreken. In
datzelfde artikeltje heb ik aangegeven dat er met een belediging als onbedoeld bijproduct van
een gewone discussie of argumentatie helemaal niets mis is. Het gaat pas fout als mensen
doelbewust gaan beledigen. En mijn laatste stelling was dat een boodschap die niet zonder de
belediging kan een slechte boodschap is omdat ze kennelijk uit zichzelf onvoldoende zeggings-
en overtuigingskracht heeft. Maar voor Bakker is het duidelijk, net als voor zijn vriendje Neerhoff
overigens: Nuy is een fatsoensrakker.

vegan-revolution schreef:

Beste enno nuy, heb jij een voorbeeld van een belediging die volgens jou zó kwalijk is, dat deze
volgens jou strafrechtelijk zou moeten worden vervolgd? Zo niet, heb je dan eigenlijk überhaupt
wel een punt tegen de stellingname dat alle beledigingen in alle voorkomende gevallen getolereerd
zouden moeten worden?

Zelfs als jouw omschrijving van David Bakker volledig klopt, dan vormt dat geen enkel argument
tegen de stellingname. Zijn het volgens jou de argumenten die in een discussie tellen of gaat het
alleen om de kwalificaties van personen die aan die discussie deelnemen? Volgens mij kunnen
zelfs de meest beklagenswaardige figuren nog wel eens met goede argumenten komen.

enno nuy schreef:
Jammer dat David Bakker het nodig vindt om lukraak wat citaten weg te plukken en lieden die
serieus over zaken na proberen te denken weg te zetten als fatsoensrakkers. Mijnheer Bakker
is een rancuneus mens en een herrieschopper.

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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Ik herhaal het dus nog een keer: ik ken niet één belediging die strafrechtelijk vervolgd zou
moeten worden. En van een heleboel als belediging ervaren uitspraken kan ik me niet voorstellen
dat mensen zich daardoor gekwetst voelen. Maar ja, de een is nu eenmaal gevoeliger dan de
ander. En daar hebben we dan de rechter voor. Als iemand zich beledigd acht, kan hij die kwestie
voorleggen aan de rechter en die komt dan tot een gewogen oordeel. Lijkt mij helemaal niets mis
mee, tenzij je de parlementaire democratie en onze rechtsstaat afwijst natuurlijk.

Leg mij maar eens uit waarom we een recht op beledigen zouden moeten hebben als we al de
vrijheid van meningsuiting hebben? Mij lijkt dat klinkklare nonsens. Wanneer de vrijheid van
meningsuiting door de ander als een belediging wordt opgevat, kan de beledigde genoegdoening
verlangen door de zaak aan de rechter voor te leggen. Mij lijkt dat iedereen daarmee keurig
bediend is. 
Tweede punt is dat het erkennen van het recht om te beledigen het onderscheid tussen de
bedoelde en de onbedoelde belediging wegneemt. Mij lijkt dat niet wenselijk, of u moet van
mening zijn dat het nu juist wél wenselijk is om een ander moedwillig te moeten mogen
beledigen.

Jeroen Hopster (student filosofie en door zijn status 'student' kennelijk onbevoegd tot het hebben
van een mening, anders begrijp ik deze toevoeging van Bakker niet) heeft in een artikel in De
Vrijdenker een zeer gedegen filosofische beschouwing gewijd aan de begrippen 'belediging' en
'vrijheid' en zijn conclusie is dat "wij niet gediend zijn bij het recht om te beledigen, maar veeleer
bij de plicht tot het aangaan van de dialoog". Bakker is hier gauw klaar mee en beschuldigt de
schrijver van leuteren. 
Ik persoonlijk vind deze kwalificatie van Bakker geen belediging. Ik vind hem wel onbeschoft.
Bakker bewijst hiermee dat hij helemaal niet geinteresseerd is in een discussie en hij wekt al
helemaal niet de indruk het artikel van Hopster in zijn geheel gelezen te hebben. 

Ben ik op grond van deze houding nu per definitie een fatsoensrakker? Voor Bakker en Neerhoff
is het helder, een grotere fatsoensrakker dan Nuy loopt er bij De Vrijdenker niet rond. Tja, als zij
dat vinden, dan zal het wel een geuzennaam zijn. Je vraagt je af waarom ze in vredesnaam nog
op dat blad geabonneerd zijn. Welnu, Bakker wekt sterk de indruk dat hij vooral geabonneerd
blijft om na iedere editie weer eens een aantal schrijvers af te kunnen zeiken en hij neemt iedere
gelegenheid te baat om zich even lekker te laten gaan. Van mij mag hij maar noem het niet
discussieren. Het blijft wat het is: afzeiken.

Nog een kleine anekdote tot slot: toen de redactie van De Vrijdenker een artikel publiceerde in
reactie op een artikel van Neerhoff kon mijnheer Bakker zich daar zo slecht in vinden dat hij
begon te fulmineren dat het een grof schandaal was en dat dat artikel nooit geplaatst had mogen
worden. De redactie had zich in de woorden van Bakker medeplichtig gemaakt aan karaktermoord
op Neerhoff! Hij krijgt van De Vrijdenker de ruimte om zulke onzin uit te kramen en toch meent
deze mijnheer Bakker mij de maat te moeten nemen over vrijdenken. U begrijpt, ik lach erom.

laat me raden: Hagenaars

fred neerhoff schreef:
David, ik ben benieuwd wie de toreador zal zijn.

Hoi Enno,

Ik heb me nog even afgevraagd of jouw tekst als beledigend kan worden gekwalificeerd. Ter

enno nuy schreef:
Jammer dat David Bakker het nodig vindt om lukraak wat citaten weg te plukken en lieden die
serieus over zaken na proberen te denken weg te zetten als fatsoensrakkers. David Bakker bepaalt
wel even wie zich wel of geen vrijdenker mag noemen.
Wie de moeite neemt om even na te gaan hoe deze David Bakker zich doorgaans - ook op dit
forum - pleegt te uiten en wie de moeite neemt om de door hem aangehaalde artikelen te lezen,
zal ervaren hoezeer de werkelijkheid af kan wijken van het beeld dat hij hier schetst.
Mijnheer Bakker is een rancuneus mens en een herrieschopper. Jammer, ik had hem hoger
ingeschat destijds, toen hij zijn eerste stukje bij De Vrijdenker indiende.
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toetsing heb ik daarbij de Hopster-definitie gehanteerd (zie “Grenzen aan het recht op
beledigen”, Paul Hopster, in De Vrijdenker van februari 2010, nr. 1). Hopster onderscheidt twee
vormen van beledigen, acceptabel en niet-acceptabel:

Acceptabel
Beledigen als aantasten van de gevoelens van eigenwaarde door toebrengen van geestelijke pijn.

Niet-acceptabel
Beledigen als aantasten van de gevoelens van eigenwaarde door toebrengen van blijvende
geestelijke verwonding of beschadiging.

Omdat jouw opmerkingen bij mij geen geestelijke pijn hebben veroorzaakt, en daardoor van
blijvende geestelijke verwonding helemaal geen sprake kan zijn, concludeer ik dat je tekst niet
beledigend is. In tegendeel. Ik vind het zelfs grappig wat je schrijft. Het is eerder heilzaam dan
beledigend. Ga zo door zou ik zeggen. Je opmerking dat ik een relschopper ben beschouw ik als
een compliment. Multatuli, een van de oprichters van onze vereniging was ook een relschopper.

Ik 

vegan-revolution schreef:

Wie is Marcel ?

David Bakker schreef:
Marcel,

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Jouw verhaal komt op mij heel genuanceerd over, enno nuy!

Als ik het goed brgrijp, zeg je dus:

1. beledigen mag altijd en hoeft nooit strafrechtelijk vervolgd te worden.
2. moedwillig beledigen mag op grond van punt 1 ook, maar is niet wenselijk.
3. het is in orde als een rechter een belediger een straf oplegt.

Ik neem aan dat moedwillige "steken onder water" en "prikkelende opmerkingen" om een
discussie op gang te krijgen niet vallen onder het door jou bedoelde "moedwillig beledigen".

enno nuy schreef:
U begrijpt, ik lach erom.

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

enno nuy schreef:
Leg mij maar eens uit waarom we een recht op beledigen zouden moeten hebben als we al de
vrijheid van meningsuiting hebben? Mij lijkt dat klinkklare nonsens. Wanneer de vrijheid van
meningsuiting door de ander als een belediging wordt opgevat, kan de beledigde genoegdoening
verlangen door de zaak aan de rechter voor te leggen. Mij lijkt dat iedereen daarmee keurig
bediend is. 
Tweede punt is dat het erkennen van het recht om te beledigen het onderscheid tussen de
bedoelde en de onbedoelde belediging wegneemt. Mij lijkt dat niet wenselijk, of u moet van
mening zijn dat het nu juist wél wenselijk is om een ander moedwillig te moeten mogen beledigen.

Jeroen Hopster (student filosofie en door zijn status 'student' kennelijk onbevoegd tot het hebben
van een mening, anders begrijp ik deze toevoeging van Bakker niet) heeft in een artikel in De
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Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 12 maart 2010 10:35

vegan-revolution
Diehard
Berichten: 2928
Geregistreerd: 06 jul 2009 05:43

Ik reageer even kort en zakelijk.

Vrijheid van meningsuiting en recht op beledigen.
Volgens mij kan je de vrijheid van meningsuiting en het recht op beledigen niet van elkaar
scheiden omdat het uiten van een mening altijd, gewild of niet, tot een belediging kan leiden.

Jeroen Hopster
Ik vind het raar dat eerst redacteur Paul Hopster een artikel schrijft over beledigen en dat daarna
zoon Hopster dat nog een keer dunnetjes over doet. Is dat nou nodig? Hoe groot is die familie
Hopster eigenlijk en kunnen we nog meer stukken over beledigen verwachten in de komende
edities van De Vrijdenker?

Het Erasmus-essay van Fred Neerhoff
Op verzoek van Enno Nuy schreef Neerhoff het artikel “Erasmus: een betwist humanist” (zie De
Vrijdenker van december ’09-’10, nr. 10). De redactie c.q. Enno Nuy was het niet eens met de
inhoud van dit artikel, en vroeg voordat het artikel van Neerhoff überhaupt was geplaatst aan
Hans van Lent om het artikel van Neerhoff neer te sabelen. Het artikel van Van Lent (“Recht doen
aan Erasmus”, zie De Vrijdenker van februari 2010, nr. 1), lag dus al op de plank. Ik vind dit een
redactionele doodzonde. Ik vind de door mij gekozen termen “karaktermoord” en
“medeplichtigheid van de redactie”, in mijn reactie “Wie is hier de amateur?” (zie “De Vrijdenker”,
maart 2010, nr. 2), daarom volkomen op zijn plaats. 

Ook ik blijf lachen. Zo hebben we met zijn allen een leuke tijd.

Vrijdenker een zeer gedegen filosofische beschouwing gewijd aan de begrippen 'belediging' en
'vrijheid' en zijn conclusie is dat "wij niet gediend zijn bij het recht om te beledigen, maar veeleer
bij de plicht tot het aangaan van de dialoog". Bakker is hier gauw klaar mee en beschuldigt de
schrijver van leuteren. 
Ik persoonlijk vind deze kwalificatie van Bakker geen belediging. Ik vind hem wel onbeschoft.
Bakker bewijst hiermee dat hij helemaal niet geinteresseerd is in een discussie en hij wekt al
helemaal niet de indruk het artikel van Hopster in zijn geheel gelezen te hebben. 

Ben ik op grond van deze houding nu per definitie een fatsoensrakker? Voor Bakker en Neerhoff is
het helder, een grotere fatsoensrakker dan Nuy loopt er bij De Vrijdenker niet rond. Tja, als zij dat
vinden, dan zal het wel een geuzennaam zijn. Je vraagt je af waarom ze in vredesnaam nog op dat
blad geabonneerd zijn. Welnu, Bakker wekt sterk de indruk dat hij vooral geabonneerd blijft om na
iedere editie weer eens een aantal schrijvers af te kunnen zeiken en hij neemt iedere gelegenheid
te baat om zich even lekker te laten gaan. Van mij mag hij maar noem het niet discussieren. Het
blijft wat het is: afzeiken.

Nog een kleine anekdote tot slot: toen de redactie van De Vrijdenker een artikel publiceerde in
reactie op een artikel van Neerhoff kon mijnheer Bakker zich daar zo slecht in vinden dat hij begon
te fulmineren dat het een grof schandaal was en dat dat artikel nooit geplaatst had mogen
worden. De redactie had zich in de woorden van Bakker medeplichtig gemaakt aan karaktermoord
op Neerhoff! Hij krijgt van De Vrijdenker de ruimte om zulke onzin uit te kramen en toch meent
deze mijnheer Bakker mij de maat te moeten nemen over vrijdenken. U begrijpt, ik lach erom.

Beste David Bakker, kun je ook iets zeggen over wat jij denkt dat Jeroen Hopster vindt wat er met
niet-acceptabele beledigingen zou moeten gebeuren? Bedoelt Jeroen Hopster volgens jou dat zo'n
niet-acceptabele belediging strafrechtelijk vervolgd zou moeten worden?

Wat nu als ik zo'n goede toneelspeler ben, dat ik heel overtuigend kan voorwenden blijvend
geestelijk verwond of beschadigd te zijn, zonder dat in werkelijkheid te zijn? Welk onrecht houdt
dit dan in voor de belediger?

David Bakker schreef:

Niet-acceptabel

Beledigen als aantasten van de gevoelens van eigenwaarde door toebrengen van blijvende
geestelijke verwonding of beschadiging.

Denken "wij zijn beter dan de rest" heeft helaas al veel verpest
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Re: De angst om te beledigen
door Devious » 12 maart 2010 10:37

Devious
Site Admin
Berichten: 8303
Geregistreerd: 14 jul 2003 21:17
Woonplaats: saturn

Re: De angst om te beledigen
door enno nuy » 12 maart 2010 10:38

enno nuy
Experienced
Berichten: 94
Geregistreerd: 28 jan 2010
16:16

Ik heb zo'n gevoel dat men helemaal langs elkaar heen praat. Ik lees jouw reactie (deze) en ben
het er mee eens. Ik lees de reactie van Enno Nuy, en krijg persoonlijk de indruk dat hij hierover
niet fundamenteel anders denkt dan jij.

Wat is het doel van een debat. Een ander beledigen, óf de ander overtuigen? (of zelf overtuigd
worden, dat kan natuurlijk ook).
In een gesprek kan het zo nu en dan geen kwaad om tactisch te zijn. Uiteraard kun je niet
vermijden - zeker niet als vrijdenker - om beledigend te zijn. Maar een beetje inlevingsvermogen
- empathie - kan geen kwaad. Het is de kunst om keihard op de inhoud te zijn, maar zacht op de
persoon, en je niet te laten meeslepen, of beter gezegd, opzwepen door irrelevante emoties.
Wanneer op een gegeven moment de goede argumenten verdrinken in een kakefonie van
geschreeuw en gescheld zullen er weinigen tot nadenken worden gestemd. En dat is tóch wat
men wil? Dat mensen gaan nadenken? 

Vriendelijke groet.

David Bakker schreef:
Beledigen moet geen doel op zich zijn maar is onmogelijk om te voorkomen. Mensen kunnen
immers door het minste of geringste al beledigd geraken. Wanneer ik zeg dat God niet bestaat zal
mening gelovige zich beledigd voelen. Daar kunnen we toch geen rekening mee gaan houden. Ik
heb er ook geen enkel probleem mee wanneer andersdenkenden mij voor rotte vis uitmaken of
ongelovige hond uitmaken. Ik haal mijn schouders daar over op. We moeten met zijn allen gewoon
wat incasseringsvermogen hebben.

Ik begrijp dan ook helemaal niet waarom die al dan niet vermeende vrijdenkers zich zo met het
onderwerp beledigen (en vloeken) moeten bezighouden: mag beledigen? wanneer is beledigen
acceptabel? is vloeken beleefd? Bla Bla Bla. Kleinburgerlijk geneuzel. Er zijn veel interessantere
onderwerpen waar vrijdenkers zich over kunnen buigen.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Je wilt het vereenvoudigen? Oke, maar dan niet té kort door de bocht:

1. Moedwillig beledigen mag maar is per definitie een zwaktebod
2. Een uitspraak is pas een belediging wanneer die als een belediging wordt ervaren
3. Het oordeel over de nodeloosheid van een gewraakte uitspraak is aan de rechter
4. Wie de rechtsstaat aanhangt legt zich neer bij het oordeel van de laatst bevoegde rechter
5. De vrijheid van meningsuiting maakt een recht op beledigen volstrekt overbodig.

Wie niet tegen steken onder water kan, heeft vermoedelijk weinig gevoel voor humor. Anderzijds,
waarde hechten aan zekere omgangsvormen maakt een mens nog niet belachelijk of tot een
fatsoensrakker.

vegan-revolution schreef:

Jouw verhaal komt op mij heel genuanceerd over, enno nuy!

Als ik het goed brgrijp, zeg je dus:

1. beledigen mag altijd en hoeft nooit strafrechtelijk vervolgd te worden.
2. moedwillig beledigen mag op grond van punt 1 ook, maar is niet wenselijk.
3. het is in orde als een rechter een belediger een straf oplegt.

Ik neem aan dat moedwillige "steken onder water" en "prikkelende opmerkingen" om een discussie
op gang te krijgen niet vallen onder het door jou bedoelde "moedwillig beledigen".

enno nuy schreef:
U begrijpt, ik lach erom.
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Re: De angst om te beledigen
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Devious
Site Admin
Berichten: 8303
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Woonplaats: saturn

Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 12 maart 2010 10:43

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
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Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 12 maart 2010 10:46

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

Re: De angst om te beledigen
door Devious » 12 maart 2010 11:03

  Toch buitengewoon edelmoedig dan van diezelfde redactie dat die stukjes van jou gewoon
worden geplaatst  

Een klein beetje nuance, zo nu en dan, kan ook geen kwaad.

David Bakker schreef:
De redactie c.q. Enno Nuy was het niet eens met de inhoud van dit artikel, en vroeg voordat het
artikel van Neerhoff überhaupt was geplaatst aan Hans van Lent om het artikel van Neerhoff neer
te sabelen. Het artikel van Van Lent (“Recht doen aan Erasmus”, zie De Vrijdenker van februari
2010, nr. 1), lag dus al op de plank. Ik vind dit een redactionele doodzonde. Ik vind de door mij
gekozen termen “karaktermoord” en “medeplichtigheid van de redactie”, in mijn reactie “Wie is
hier de amateur?” (zie “De Vrijdenker”, maart 2010, nr. 2), daarom volkomen op zijn plaats.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Vooral het naschrift van de redactie bij mijn artikel was edelmoedig. 

Vind je dat mijn artikel niet geplaatst had moeten worden?

Devious schreef:

  Toch buitengewoon edelmoedig dan van diezelfde redactie dat die stukjes van jou gewoon
worden geplaatst  

Een klein beetje nuance, zo nu en dan, kan ook geen kwaad.

David Bakker schreef:
De redactie c.q. Enno Nuy was het niet eens met de inhoud van dit artikel, en vroeg voordat
het artikel van Neerhoff überhaupt was geplaatst aan Hans van Lent om het artikel van
Neerhoff neer te sabelen. Het artikel van Van Lent (“Recht doen aan Erasmus”, zie De
Vrijdenker van februari 2010, nr. 1), lag dus al op de plank. Ik vind dit een redactionele
doodzonde. Ik vind de door mij gekozen termen “karaktermoord” en “medeplichtigheid van
de redactie”, in mijn reactie “Wie is hier de amateur?” (zie “De Vrijdenker”, maart 2010, nr. 2),
daarom volkomen op zijn plaats.

Volgens mij haal je vader en zoon Hopster nu door elkaar. Mijn punt is dat wij als vrijdenkers niet
zo gepreoccupeerd moeten zijn met het feit dat mensen beledigd geraken bij het uiten van
meningen.

vegan-revolution schreef:
Beste David Bakker, kun je ook iets zeggen over wat jij denkt dat Jeroen Hopster vindt wat er met
niet-acceptabele beledigingen zou moeten gebeuren? Bedoelt Jeroen Hopster volgens jou dat zo'n
niet-acceptabele belediging strafrechtelijk vervolgd zou moeten worden?

Wat nu als ik zo'n goede toneelspeler ben, dat ik heel overtuigend kan voorwenden blijvend
geestelijk verwond of beschadigd te zijn, zonder dat in werkelijkheid te zijn? Welk onrecht houdt
dit dan in voor de belediger?

David Bakker schreef:
Vind je dat mijn artikel niet geplaatst had moeten worden?
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Blijkt dat ergens uit dan?

'Ik verwerp uw mening, maar zal uw recht om deze te zeggen met mijn leven verdedigen'

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Voor ons is de kwaliteit van artikelen bepalend voor de vraag of we iets publiceren of niet. De
familierelaties tussen schrijvers interesseert ons niet. Ik neem aan dat ook de heer Bakker zichzelf
als iets meer beschouwt dan alleen maar de zoon van zijn vader.

Het is onjuist te suggereren dat Neerhoff dít specifieke artikel op verzoek van mij zou hebben
geschreven. Neerhoff liet mij in een gesprek weten dat hij tot de konklusie was gekomen dat
Erasmus een rabiate antisemiet was. Daarop heb ik hem gezegd dat wij in beginsel publicatie van
een gedegen artikel over dit onderwerp zouden overwegen. Het is te doen gebruikelijk om ook
hen die onderbouwd met argumenten tot een andere konklusie komen aan het woord te laten.
Dat heeft Neerhoff verzuimd en daarom waren wij minder gecharmeerd van het artikel van
Neerhoff. Toch hebben we het zonder redactioneel commentaar gepubliceerd.
De suggestie dat de redactie iemand anders gevraagd zou hebben Neerhoff neer te sabelen is een
aperte leugen. Er lag helemaal niets op de plank. Als iemand een artikel schrijft met duidelijke
fouten en omissies daarin, moet je erop rekenen van repliek gediend te worden. Dat overkwam
Neerhoff en Bakker kon daar niet tegen.
Neerhoff hult zich in nevelen en heeft tot heden niet gereageerd op de kritiek op zijn artikel.
Bakker wel en spreekt in zijn reactie inderdaad over karaktermoord. Grotesker kan het niet. Toch
publiceren wij ook die reactie. Kan iemand mij uitleggen waar Bakker zich nu over beklaagt?

David Bakker schreef:

Jeroen Hopster
Ik vind het raar dat eerst redacteur Paul Hopster een artikel schrijft over beledigen en dat daarna
zoon Hopster dat nog een keer dunnetjes over doet. Is dat nou nodig? Hoe groot is die familie
Hopster eigenlijk en kunnen we nog meer stukken over beledigen verwachten in de komende
edities van De Vrijdenker?

Het Erasmus-essay van Fred Neerhoff
Op verzoek van Enno Nuy schreef Neerhoff het artikel “Erasmus: een betwist humanist” (zie De
Vrijdenker van december ’09-’10, nr. 10). De redactie c.q. Enno Nuy was het niet eens met de
inhoud van dit artikel, en vroeg voordat het artikel van Neerhoff überhaupt was geplaatst aan Hans
van Lent om het artikel van Neerhoff neer te sabelen. Het artikel van Van Lent (“Recht doen aan
Erasmus”, zie De Vrijdenker van februari 2010, nr. 1), lag dus al op de plank. Ik vind dit een
redactionele doodzonde. Ik vind de door mij gekozen termen “karaktermoord” en
“medeplichtigheid van de redactie”, in mijn reactie “Wie is hier de amateur?” (zie “De Vrijdenker”,
maart 2010, nr. 2), daarom volkomen op zijn plaats.
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De angst om te beledigen

Bij de auteursvermelding bij Neerhoff’s artikel “Erasmus: een betwist humanist” (zie De Vrijdenker
van december ’09-’10, nr. 10) wordt als beroep van de auteur vermeldt: "elektrotechnisch
ingenieur en toegepast wiskundige". 

Hans van Lent verwijst in zijn artikel (“Recht doen aan Erasmus”, zie De Vrijdenker van februari
2010, nr. 1) als volgt naar het beroep van Neerhoff: “De auteur is systeemwiskundige en
ingenieur (wat precisie en helder denken zou doen verwachten)…”.

Het gekke is dat Neerhoff zich in de eerste (concept)versie van zijn artikel dat naar de redactie is
gestuurd “systeemwiskundige en ingenieur” noemt en dat in de definitieve versie van zijn artikel
heeft gewijzigd in “elektrotechnisch ingenieur en toegepast wiskundige”. Hieruit leid ik af dat Van
Lent de conceptversie van Neerhoff’s artikel onder ogen heeft gezien. Het is dus niet zo dat Van
Lent na publicatie uit zichzelf heeft gereageerd op het artikel van Neerhoff. Er is sprake van een
initiatief van de redactie.

enno nuy schreef:
De suggestie dat de redactie iemand anders gevraagd zou hebben Neerhoff neer te sabelen is een
aperte leugen. Er lag helemaal niets op de plank. Als iemand een artikel schrijft met duidelijke
fouten en omissies daarin, moet je erop rekenen van repliek gediend te worden. Dat overkwam
Neerhoff en Bakker kon daar niet tegen.

Enno Nuy, wat zijn dit voor een aperte leugens? Ik zou jou in een persoonlijk gesprek hebben
toevertrouwd dat Erasmus een rabiate antisemiet was? Ben je niet in de war met een discussie op
ons oude FORUM alwaar ik geleidelijk aan merkte dat kritiek op Erasmus door jou en Jan Bontje
als heiligenschennis werd ervaren? En weet je dan niet meer dat uitgerekend die FORUM tekst
opeens verdwenen was? En ben je dan nu ook al vergeten dat JIJ het was die met CENSUREN op
ons oude FORUM begonnen bent?

En ben je dan zelfs vergeten dat jij mij uitdrukkelijk hebt uitgenodigd om een doortimmerd
artikel over Erasmus in De vrijdenker te schrijven? Dat ik dat in eerste instantie zelfs nog heb
afgehouden?

Leugens Enno Nuy, allemaal vuile leugens. En als ik dit zeg kan ik dat natuurlijk ook bewijzen. Of
dacht je soms dat ik onze correspondentie over mijn Erasmus-essay voor mijzelf zal houden?

Met alle respect : door al dit onderling gekibbel - en nu ook elkaar afvallen en zelfs beledigen -
begin ik mij wel af te vragen wat de waarde van dit topic voor het "Vrijdenken in het algemeen"
en in het bijzonder "DVG" is.
Als dat daar altijd al zo ging, dan begrijp ik waarom dat DVG forum onlangs werd opgeheven.
Dit topic is in ieder geval geen aanwinst hier ....

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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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)

Misschien zit ik ernaast, maar is het misschien ook mogelijk dat de hier geuite beschuldigingen
het gevolg zijn van het over en weer verkeerd interpreteren van elkaars bedoelingen? Of zaken
zich anders herinneren dan zoals ze werkelijk gegaan zijn? (wetenschappelijk onderzoek laat zien
dat ons geheugen niet onfeilbaar is en onze waarneming van gebeurtenissen al evenmin)

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

Ik vrees dat je er inderdaad naast zit.
Die angst om te beledigen schijnt hier geheel afwezig !
.

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)

Sarnian ik vind het ook vervelend dat de discussie zo ontaardt. Met het Topic zelve is niks mis
mee lijkt me. Mij ging het er om of het terecht is dat vrijdenkers zich zo zorgen moeten maken
over het feit dat het uiten van meningen, al dan niet gewild, gepaard gaat met beledigen.

sarnian schreef:
Met alle respect : door al dit onderling gekibbel - en nu ook elkaar afvallen en zelfs beledigen -
begin ik mij wel af te vragen wat de waarde van dit topic voor het "Vrijdenken in het algemeen" en
in het bijzonder "DVG" is.
Als dat daar altijd al zo ging, dan begrijp ik waarom dat DVG forum onlangs werd opgeheven.
Dit topic is in ieder geval geen aanwinst hier ....

Het is misschien is het niet fraai dat nu, onbedoeld, de vuile was buiten komt te hangen. Maar
soms kan openheid van zaken ook goed zijn voor een organisatie. Want DVG is natuurlijk wat
anders dan de RKK waar lieden decennia lang de kat in het donker kunnen knijpen.

Uiteraard niet. Ik begrijp echter minder waarom de DVG vrijdenkers het nodig (kunnen) achten
om anderen te beledigen. Als je je zelf niet kunt uitdrukken zonder (bewust) anderen te
beledigen, wat doe je dan op een openbaar forum, en vergeet je dan niet dat het uiten van
beledigingen het uitdragen van het Vrijdenken alleen maar zal schaden ?
.

David Bakker schreef:
... Met het Topic zelve is niks mis mee lijkt me....

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
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of punishment after death. (Albert Einstein)

Ik denk dat niemand van de DVG Vrijdenkers bewust mensen wil beledigen. Ik denk alleen dat
vrijdenkers als Floris van den Berg de zaak even op scherp zetten door te stellen dat de vrijheid
van meningsuiting tevens een recht op beledigen omvat. Je kan dit ook op een andere manier
zeggen: De vrijheid van meningsuiting kan met zich meebrengen dat mensen worden beledigd
maar dat is geen reden om die vrijheid te beperken. Dit laatste klinkt wat vriendelijker hoewel het
naar mijn mening op hetzelfde neerkomt. Marketingtechnisch is niet zo handig om naar buiten
toe, d.w.z. buiten de kring van vrijdenkers, te pleiten voor het recht op beledigen, en is het beter
om vriendelijker bewoordingen te kiezen die feitelijk op hetzelfde neerkomen.

sarnian schreef:

Uiteraard niet. Ik begrijp echter minder waarom de DVG vrijdenkers het nodig (kunnen) achten om
anderen te beledigen. Als je je zelf niet kunt uitdrukken zonder (bewust) anderen te beledigen,
wat doe je dan op een openbaar forum, en vergeet je dan niet dat het uiten van beledigingen het
uitdragen van het Vrijdenken alleen maar zal schaden ?
.

David Bakker schreef:
... Met het Topic zelve is niks mis mee lijkt me....

Het laat in ieder geval zien dat ook vrijdenkers zeer menselijk zijn. Maar iets meer voorzichtigheid
in het interpreteren van elkaars bedoelingen zou van mij wel mogen.

sarnian schreef:

Uiteraard niet. Ik begrijp echter minder waarom de DVG vrijdenkers het nodig (kunnen) achten om
anderen te beledigen. Als je je zelf niet kunt uitdrukken zonder (bewust) anderen te beledigen,
wat doe je dan op een openbaar forum, en vergeet je dan niet dat het uiten van beledigingen het
uitdragen van het Vrijdenken alleen maar zal schaden ?
.

David Bakker schreef:
... Met het Topic zelve is niks mis mee lijkt me....

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

Ik ben het eens met dat recht op vrijheid van meningsuiting, maar niet op dat recht van
beledigen.
Beledigen is net als geweldpleging : je toont daar slechts mee aan dat je niet in staat bent je
positie op een geciviliseerde wijze te ondersteunen. Zeker als dat beledigen bewust gebeurd door
elkaar voor leugenaar en rotte vis uit te maken. 

Dat geldt net zo goed hier op dit forum. Teksten hier beginnen de indruk te geven dat de DVG
bestaat uit een stelletje elkaar bewust beledigende en bevechtende straatjongens, en alhoewel ik

David Bakker schreef:
Ik denk dat niemand van de DVG Vrijdenkers bewust mensen wil beledigen. Ik denk alleen dat
vrijdenkers als Floris van den Berg de zaak even op scherp zetten door te stellen dat de vrijheid
van meningsuiting tevens een recht op beledigen omvat.

David Bakker schreef:
Marketingtechnisch is niet zo handig om naar buiten toe, d.w.z. buiten de kring van vrijdenkers,
te pleiten voor het recht op beledigen, en is het beter om vriendelijker bewoordingen te kiezen die
feitelijk op hetzelfde neerkomen.
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Laatst bijgewerkt door sarnian op 12 maart 2010 13:23, in totaal 1 keer bewerkt.
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mijzelf reeds een leven lang beschouw als vrijdenker voel ik weinig behoefte om aan zo een
groepje kwajongens deel te nemen. Een duidelijk geval van uiterst slechte DVG public relations,
dus !
.

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)

Als ik deze discussie zo volg dan ben ik blij dat ik, naast vrijdenker, ook vrijmijder ben.
Ik had dat gevoel ook vaak bij het oude forum van DVG. Zelfde mensen, zelfde meningen.
Gaaaaaap. 
Soms is het maar het beste om een mens en/of zijn ideeen te mijden. Dan hoef je niet te
beledigen en wordt je ook niet beledigd.

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.

Wim , nog beter om een vrijmeider te zijn! (mijn excuses, dames!)

Wim Aalten schreef:
Als ik deze discussie zo volg dan ben ik blij dat ik, naast vrijdenker, ook vrijmijder ben.

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)

Ik bied mijn verontschuldiging aan aan al die argeloze lezers die hier nu langzamerhand met
ordinair gescheld geconfronteerd worden. Ook snap ik de opmerking dat niemand belangstelling
heeft voor een interne ruzie binnen DVG. In dat opzicht had ik mijn kleine slotanekdote beter
achterwege kunnen laten.

Toch moet ik enkele details nog even ontzenuwen: het was in Utrecht na de Anton Constandse
lezing, beste Fred, dat wij een redelijk genoeglijk gesprek hadden (naar later bleek ons laatste
genoeglijk gesprek) en bij die gelegenheid heb ik jou inderdaad gevraagd een doortimmerd
artikel te schrijven over het vermeende antisemitisme van Erasmus, nádat jij mij verteld had in
datzelfde genoeglijke gesprek dat je tot de slotsom was gekomen dat Erasmus een rabiate
antisemiet was. Toen jouw artikel arriveerde, bleek het niet zo doortimmerd te zijn als ik had
gehoopt maar we hebben het toch gepubliceerd.

fred neerhoff schreef:
Enno Nuy, wat zijn dit voor een aperte leugens? Ik zou jou in een persoonlijk gesprek hebben
toevertrouwd dat Erasmus een rabiate antisemiet was? Ben je niet in de war met een discussie op
ons oude FORUM alwaar ik geleidelijk aan merkte dat kritiek op Erasmus door jou en Jan Bontje als
heiligenschennis werd ervaren? En weet je dan niet meer dat uitgerekend die FORUM tekst opeens
verdwenen was? En ben je dan nu ook al vergeten dat JIJ het was die met CENSUREN op ons oude
FORUM begonnen bent?
En ben je dan zelfs vergeten dat jij mij uitdrukkelijk hebt uitgenodigd om een doortimmerd artikel
over Erasmus in De vrijdenker te schrijven? Dat ik dat in eerste instantie zelfs nog heb
afgehouden?
Leugens Enno Nuy, allemaal vuile leugens. En als ik dit zeg kan ik dat natuurlijk ook bewijzen. Of
dacht je soms dat ik onze correspondentie over mijn Erasmus-essay voor mijzelf zal houden?
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De discussie op het oude DVG-forum is pas daarna tot stand gekomen maar ik heb aan die
discussies op het forum nooit deelgenomen omdat ik zeer slechte, zeer onaangename en uiterst
beroerde ervaringen heb met het driemanschap Bakker-Neerhoff-Hagenaars. 
Neerhoff beschuldigt mij nu al ruim anderhalf jaar lang van censureren maar heeft die volstrekt
bespottelijke beschuldiging nooit kunnen onderbouwen. Voorts hecht ik eraan hier nadrukkelijk
te verklaren dat ik geen enkele rol heb gespeeld in de beslissing om het DVG-forum op te
heffen. Daar ligt een bestuursbesluit aan ten grondslag en mij is (terecht) niet gevraagd wat ik
daarvan zou vinden.

Zelfs als je aan bijna zekerheid grenzende waarschijnlijkheid denkt te weten hoe zaken gegaan
zijn (en dat je het niet gedroomd hebt, bijvoorbeeld) en een ander houdt met grote stelligheid vol
dat het anders gegaan is, is het dan niet beter om te zeggen: "zand erover, en we laten in het
midden wie er met betrekking tot het verleden gelijk heeft."?

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

Gesloten
onderwerp
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Re: De angst om te beledigen
door Kitty » 12 maart 2010 13:58

Kitty
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Berichten: 15063
Geregistreerd: 23 aug 2006
16:31

De angst om te beledigen

Ik begin een beetje te begrijpen waarom het DVG-forum is opgedoekt.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Ik ben beslist geen argeloze lezer. Wel iemand die vindt dat dit gekibbel hier niet thuis hoort.
Ging dat altijd al zo op het DVG forum ? Je verontschuldigingen aanbieden en dan toch weer
verder ruziën geeft mij aanleiding tot het betwijfelen van je oprechtheid in deze.

Je had beter al het invechten hier achterwege kunnen laten. Zelfs de topic vraag toont al aan dat
er iets goed fout zit met de vrije gedachten binnen het DVG.
.

enno nuy schreef:
Ik bied mijn verontschuldiging aan aan al die argeloze lezers die hier nu langzamerhand met
ordinair gescheld geconfronteerd worden.

enno nuy schreef:
Ook snap ik de opmerking dat niemand belangstelling heeft voor een interne ruzie binnen DVG. In
dat opzicht had ik mijn kleine slotanekdote beter achterwege kunnen laten.

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)

Verder hebben we hier ook een mogelijkheid elkaar een privébericht te sturen. Dan kunnen
eventuele grieven en ongenoegens persoonlijk worden uitgevochten.

Op dit forum hebben wij meer zin in leuke en goede discussies, dan in onderlinge vetes en
geruzie.

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)

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

Gaarne on-topic nu!
Deze discussie gaat feitelijk over meningsverschillen omtrent de vrijheid van meningsuiting (waar
'beledigen' al dan niet onder valt) en dit alles naar aanleiding van citaten uit maandblad 'De
Vrijdenker.'

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

OK. Hieronder de punten van enno nuy.

Wie heeft er een ander gezichtspunt?

enno nuy schreef:

1. Moedwillig beledigen mag maar is per definitie een zwaktebod
2. Een uitspraak is pas een belediging wanneer die als een belediging wordt ervaren
3. Het oordeel over de nodeloosheid van een gewraakte uitspraak is aan de rechter
4. Wie de rechtsstaat aanhangt legt zich neer bij het oordeel van de laatst bevoegde rechter
5. De vrijheid van meningsuiting maakt een recht op beledigen volstrekt overbodig.

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

Je kunt beledigen om het beledigen in de vorm van sarren en pesten, maar je kunt ook iemand
beledigen door puur uit te gaan van je eigen standpunt en argumenten, en geen rekening te
houden met het standpunt en argumenten van die ander. Er zullen altijd mensen zijn die zich
ergens over beledigd voelen, maar het gaat om de intentie.

Ik kan iemand moedwillig beledigen door te zeggen 'geloof jij in God, wat ben jij een sukkel!'
Ik kan ook zeggen 'ik geloof niet in een God want.....'

In het tweede geval kun je de ander niet beledigen, je zou wel God kunnen beledigen  

Ook moet je oppassen met zinnen als 'jij bent...' 
Beter is om uit te gaan van 'ik vind jou...'

Zo zijn er nog wel meer manieren om met iemand op een beetje sociale manier in discussie te
gaan.

Feuerbach: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en
genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.

Nog beter is misschien om te zeggen: 'ik ervaar jou als ...... ' of 'wat jij doet (of zegt) heeft op mij
de uitwerking dat ik mij ...... voel'.

In de praktijk is het denk ik lastig om consequent te zijn. In het vuur van het betoog ontstaan er
nog wel eens 'onhandigheidjes'.

lanier schreef:
Beter is om uit te gaan van 'ik vind jou...'

Denken "wij zijn beter dan de rest" heeft helaas al veel verpest
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1. Soms is moedwillig beledigen de enige optie die overblijft om duidelijk te maken dat je niet
gediend bent met de moedwillige doofheid van de ander. Je kan het inderdaad zien als een
zwaktebod maar dat wil niet zeggen dat je argumenten zwak zijn. Ik kan mij best indenken dat
heel wat mensen die aan een creationist hebben geprobeerd de evolutietheorie uit te leggen, de
neiging hebben moeten onderdrukken om beledigingen naar de diens hoofd te slingeren omdat
je geldige argumenten nu eenmaal niet werken bij mensen die moedwillig onwetend blijven.

3. Rechters moeten zich enkel bezig houden met laster.

4. Je kan nog steeds proberen een parlementair initiatief in gang te zetten om de wetgeving aan
te passen.

vegan-revolution schreef:
OK. Hieronder de punten van enno nuy.

Wie heeft er een ander gezichtspunt?

enno nuy schreef:

1. Moedwillig beledigen mag maar is per definitie een zwaktebod
2. Een uitspraak is pas een belediging wanneer die als een belediging wordt ervaren
3. Het oordeel over de nodeloosheid van een gewraakte uitspraak is aan de rechter
4. Wie de rechtsstaat aanhangt legt zich neer bij het oordeel van de laatst bevoegde rechter
5. De vrijheid van meningsuiting maakt een recht op beledigen volstrekt overbodig.

Nee, in de praktijk maakt die tweede verwoording geen enkel verschil.

Dat tweede komt in de buurt maar dat eerste dat zal weinig effect hebben.

Tja, er is dan ook een serieus verschil tussen een debat en een dialoog. Technieken die geschikt
zijn om een dialoog te ondersteunen, zijn niet noodzakelijk nuttig in een debat.

lanier schreef:
Ook moet je oppassen met zinnen als 'jij bent...' 
Beter is om uit te gaan van 'ik vind jou...'

vegan-revolution schreef:
Nog beter is misschien om te zeggen: 'ik ervaar jou als ...... ' of 'wat jij doet (of zegt) heeft op mij
de uitwerking dat ik mij ...... voel'.

vegan-revolution schreef:
In de praktijk is het denk ik lastig om consequent te zijn. In het vuur van het betoog ontstaan er
nog wel eens 'onhandigheidjes'.

Zoals elke vorm van vrijheid valt ook de vrijheid van meningsuiting binnen het kader van een
zekere gebondenheid. Beledigen mag dan misschien een vorm van meningsuiting zijn, maar
houdt geen rekening met de daaraan gekoppelde gebondenheid.

Wie als vrijdenker zijn mening uitdraagt en daarbij bewust anderen beledigt is die vrijheid niet
waard.

Devious schreef:
... Deze discussie gaat feitelijk over meningsverschillen omtrent de vrijheid van meningsuiting
(waar 'beledigen' al dan niet onder valt) en dit alles naar aanleiding van citaten uit maandblad 'De
Vrijdenker.'

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210357
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210357
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina6.mht/viewtopic.php#p210357
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210357#p210357
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3497
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=210357
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3497
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3497
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210359
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210359
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina6.mht/viewtopic.php#p210359
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210359#p210359
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3497
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=210359
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3497
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3497
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210360
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210360
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina6.mht/viewtopic.php#p210360
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210360#p210360
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=210360
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina6.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina6.mht/viewtopic.php#wrap


Re: De angst om te beledigen
door axxyanus » 12 maart 2010 16:20

axxyanus
Diehard
Berichten: 1504
Geregistreerd: 08 nov 2008
21:23

Re: De angst om te beledigen
door lanier » 12 maart 2010 16:21

lanier
Diehard
Berichten: 4361
Geregistreerd: 14 sep 2004
22:20

Re: De angst om te beledigen
door axxyanus » 12 maart 2010 16:30

axxyanus
Diehard
Berichten: 1504

Ook doet het de belangen van vrijdenkers als groep geen deugd. 

Waarom die angst om te beledigen? Een onbedoelde belediging kan eenvoudig worden
teruggenomen, en met een welgemeend excuus teniet worden gedaan. Geen reden voor angst,
dacht ik.
En bij een bedoelde belediging is die angst geen enkel punt voor degene die beledigt. 

Misschien heeft die genoemde angst in dit topic meer te maken met sommige niet zo vrij
denkende DVG'ers die een probleem hebben met woorden terugnemen en excuses aanbieden ...
.

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)

Soms is het niet mogelijk om je mening naar voor te brengen zonder te beledigen. Als je op de
hoogte bent van de lange tenen van de ander heb je dus twee mogelijkheden. Je brengt je mening
niet of je brengt ze wel en beledigt daarmee bewust de ander.

Volgens wat jij hierboven schrijft zijn mensen die in dat geval voor hun mening uitkomen hun
vrijheid niet waard.

Zo eenvoudig ligt het helemaal niet. Als ik van mening ben dat de expert die ik geraadpleegd
heb, de zaak in het honderd heeft laten lopen, dan bestaat de mogelijkheid dat die expert mijn
twijfel aan zijn bekwaamheid als een belediging opvat. Eventuele verontschuldigingen zullen die
twijfel niet wegnemen en dus blijft de oorzaak van de beledigde gevoelens bestaan.

sarnian schreef:
Wie als vrijdenker zijn mening uitdraagt en daarbij bewust anderen beledigt is die vrijheid niet
waard.
Ook doet het de belangen van vrijdenkers als groep geen deugd.

sarnian schreef:
Waarom die angst om te beledigen? Een onbedoelde belediging kan eenvoudig worden
teruggenomen, en met een welgemeend excuus teniet worden gedaan. Geen reden voor angst,
dacht ik.

Jazeker maakt het een groot verschil.
Zeggen 'jij bent' impliceert dat iemand inderdaad zo is. Terwijl zeggen 'ik vind jou' een eigen
mening is.
'Jij bent een klootzak' impliceert dat die persoon een klootzak is. Niet alleen jij zal dat vinden,
anderen vinden dat ook. Terwijl 'ik vind jou een klootzak' slechts een persoonlijke mening is. De
laatste opmerking zal eerder worden geaccepteerd dan de eerste. 

Mensen zijn er vaak niet zo mee bezig, maar wat je zegt/schrijft in welke bewoordingen kan een
enorme invloed hebben. Er zijn talloze boeken over geschreven en niet voor niets worden
verkopers erin getraind om de juiste woorden te gebruiken.

Nee, in de praktijk maakt die tweede verwoording geen enkel verschil.

Feuerbach: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en
genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.

lanier schreef:

Nee, in de praktijk maakt die tweede verwoording geen enkel verschil.
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WIE IS ER ONLINE

Dat klinkt mooi in theorie. In de praktijk maakt het geen enkel verschil omdat mensen maar al te
goed door hebben dat jij in de twee gevallen een oordeel over de ander uitspreekt. "Jij bent een
klootzak" of "ik vind jou een klootzak" brengt net de zelfde booschap over: Die ander is in jouw
ogen een klootzak.

Ja dat weet ik en in die boeken staat dan ook vaak, dat je niet in de val moet trappen om de jij-
booschap te verdoezelen door er "Ik vind (dat)" voor te plakken. Het blijft een jij-boodschap.

Jazeker maakt het een groot verschil.
Zeggen 'jij bent' impliceert dat iemand inderdaad zo is. Terwijl zeggen 'ik vind jou' een eigen
mening is.
'Jij bent een klootzak' impliceert dat die persoon een klootzak is. Niet alleen jij zal dat vinden,
anderen vinden dat ook. Terwijl 'ik vind jou een klootzak' slechts een persoonlijke mening is. De
laatste opmerking zal eerder worden geaccepteerd dan de eerste.

lanier schreef:
Mensen zijn er vaak niet zo mee bezig, maar wat je zegt/schrijft in welke bewoordingen kan een
enorme invloed hebben. Er zijn talloze boeken over geschreven en niet voor niets worden
verkopers erin getraind om de juiste woorden te gebruiken.

Dan lezen we toch verschillende boeken ben ik bang. 
'Jij bent' valt niet te verdedigen want er zullen best mensen zijn die het niet met me eens zijn. 'ik
vind jou' is prima te verdedigen omdat het een mening is. Het gaat er in dit topic om dat je niet
bang hoeft te zijn een ander te beledigen wanneer je de boodschap op de juiste manier brengt.

Ja dat weet ik en in die boeken staat dan ook vaak, dat je niet in de val moet trappen om de jij-
booschap te verdoezelen door er "Ik vind (dat)" voor te plakken. Het blijft een jij-boodschap.

Feuerbach: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en
genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.

Dus wel ! Er is een rechtzaak geweest over het beledigen van een politieman.
De verdachte had gezegd: 'ik vindt jou een klootzak"

Dat mocht van de rechter, had ie gezegd: 'jij bent een klootzak" dan was hij veroordeeld.

axxyanus schreef:

Nee, in de praktijk maakt die tweede verwoording geen enkel verschil.

lanier schreef:
Ook moet je oppassen met zinnen als 'jij bent...' 
Beter is om uit te gaan van 'ik vind jou...'

Treat religion like your penis.
Dont show it off in public and don't shove it down your children's throat...
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De angst om te beledigen

En wat dan nog. Daar hoef je toch niet over in te zitten als het gewoon wáár is.

Ongeloveloos schreef:
had ie gezegd: 'jij bent een klootzak"

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

Als jij tegen mij zegt dat ik een klootzak ben, en je kan dat een beetje goed onderbouwen, dan
vind ik het prima.

vegan-revolution schreef:

En wat dan nog. Daar hoef je toch niet over in te zitten als het gewoon wáár is.

Ongeloveloos schreef:
had ie gezegd: 'jij bent een klootzak"

Ik zal nooit iemand bewust beledigen. Maar ik hou ook niet mijn mening voor me als iemand
daardoor beledigd kan worden. Men hoeft het niet met mijn mening eens te zijn. Tegen mijn
mening kan een ander zich altijd uitspreken of verdedigen. 
Maar er is nog een ander aspect aan beledigen. Je kunt niet beledigen zonder beledigde. En maar
al te vaak wordt een uitspraak die iemand doet door een ander als beledigend benoemt. Heel
bewust en uit tactische overwegingen. Je beledigd voelen is een zet in een machtsspel. Als een
religieus iemand zich beledigd voelt door een uitspraak over zijn religie is dat een poging zijn
religie onaantastbaar te houden. Een spelletje dat al eeuwen lang wordt gespeeld en ook werkt.
Religie is onaantastbaar, zie de waarden en normen die religie hanteert, zie de wet- en
regelgeving die in religieuze landen (ook in ons land) wordt gehanteerd. En als je er wat van zegt
ben je beledigend.
Ik ken ook mensen die zich vrijdenker noemen en die om de minste of geringste uitspraak die
hen niet welgezind is roepen dat ze beledigd worden. Of achtergesteld of genegeerd of
geschoffeerd of gekaraktervermoord, etc. 
Dus beledigen is niet altijd slim, je beledigd voelen wel. Dat laatste loont.
Maar daar kan de vrijdenkerij een stokje voor steken.

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.

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: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 12 maart 2010 17:49

Nee, ik bedoelde vanuit die politieman geredeneerd. Als die politieman zichzelf een klootzak
vindt hoeft hij er niet mee te zitten.

David Bakker schreef:

Als jij tegen mij zegt dat ik een klootzak ben, en je kan dat een beetje goed onderbouwen, dan
vind ik het prima.

vegan-revolution schreef:

En wat dan nog. Daar hoef je toch niet over in te zitten als het gewoon wáár is.

Ongeloveloos schreef:
had ie gezegd: 'jij bent een klootzak"

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

Je hebt beledigen en beledigen. Ik maak verschil tussen bewust beledigen en onbewust
(onbedoeld) beledigen. Dat iemand met lange tenen dat al of niet als een belediging ervaart is iets
anders. 

Ik stelde dat als iemand bewust anderen beledigt hij die meningsvrijheid niet waard is. Het is de
vraag of mensen met lange tenen zich terecht beledigd voelen. Het is hun en niet jouw probleem.
Maar als het terecht is kan je altijd nog op je woorden terugkomen. Geen reden voor angst, dus.

Nogmaals : als dat zo is kan je altijd nog op je woorden terugkomen. Geen reden voor angst, dus.

In dat geval ligt het probleem bij diegene die zich beledigd voelt, omdat hij/zij twijfelt aan jouw
oprechte excuses, en is het niet langer jouw probleem om angst voor te hebben. 
.

axxyanus schreef:
Soms is het niet mogelijk om je mening naar voor te brengen zonder te beledigen. Als je op de
hoogte bent van de lange tenen van de ander heb je dus twee mogelijkheden. Je brengt je mening
niet of je brengt ze wel en beledigt daarmee bewust de ander.

axxyanus schreef:
Volgens wat jij hierboven schrijft zijn mensen die in dat geval voor hun mening uitkomen hun
vrijheid niet waard.

axxyanus schreef:
Zo eenvoudig ligt het helemaal niet. Als ik van mening ben dat de expert die ik geraadpleegd heb,
de zaak in het honderd heeft laten lopen, dan bestaat de mogelijkheid dat die expert mijn twijfel
aan zijn bekwaamheid als een belediging opvat.

axxyanus schreef:
Eventuele verontschuldigingen zullen die twijfel niet wegnemen en dus blijft de oorzaak van de
beledigde gevoelens bestaan.

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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Als diegene die zich beledigd voelt vervolgens zegt: "Jij ligt hier morgen met een mes in je rug."
dan hoef je daar geen angst voor te hebben. (hij kan het ook denken natuurlijk)

sarnian schreef:
[In dat geval ligt het probleem bij diegene die zich beledigd voelt, omdat hij/zij twijfelt aan jouw
oprechte excuses, en is het niet langer jouw probleem om angst voor te hebben. 
.

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

Als iemand zich beledigd voelt omdat jij netjes je mening geeft is dat niet jouw maar zijn of haar
probleem. Het essentiële verschil ligt altijd in het bewust of onbewust beledigen van een ander. 
Bij onbewust beledigen zijn excuses een simpele oplossing indien dat gevoel terecht is. 
Het is zeker geen reden om angst voor te hebben.
.

Wim Aalten schreef:
Ik zal nooit iemand bewust beledigen. Maar ik hou ook niet mijn mening voor me als iemand
daardoor beledigd kan worden. Men hoeft het niet met mijn mening eens te zijn. Tegen mijn
mening kan een ander zich altijd uitspreken of verdedigen.

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)

Dit topic gaat over de angst om te beledigen. Niet over de angst voor de gevolgen van het
beledigen van iemand.
.

vegan-revolution schreef:
Als diegene die zich beledigd voelt vervolgens zegt: "Jij ligt hier morgen met een mes in je rug."
dan hoef je daar geen angst voor te hebben. (hij kan het ook denken natuurlijk)

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)

En waar vind de angst om te beledigen dan zijn oorsprong, denk je? Zou dat niks met gevolgen
te maken hebben?

sarnian schreef:
Dit topic gaat over de angst om te beledigen. Niet over de angst voor de gevolgen van het
beledigen van iemand.
.

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

Dat hoeft helemaal niet. Misschien wel in beschaving, met een poging om pijn bij anderen te

vegan-revolution schreef:
En waar vind de angst om te beledigen dan zijn oorsprong, denk je? Zou dat niks met gevolgen te
maken hebben?
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voorkomen? 
Nergens gaat dit topic over de angst om na het beledigen van b.v. een verdwaalde veganist die
persoon achter je aan te krijgen, compleet met bloeddoorlopen ogen en een paar grote messen
en pistolen. 

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)

Nou, ik zou waarschijnlijk aardig de kriebels van zo'n veganist krijgen!

sarnian schreef:
de angst om na het beledigen van b.v. een verdwaalde veganist die persoon achter je aan te
krijgen, compleet met bloeddoorlopen ogen en een paar grote messen en pistolen. 

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

Oh juridisch kan het best verschil maken, maar als het gaat om het tot stand brengen van een
dialoog zal die tweede manier van verwoorden je kansen niet verbeteren.

Ongeloveloos schreef:

Dus wel ! Er is een rechtzaak geweest over het beledigen van een politieman.
De verdachte had gezegd: 'ik vindt jou een klootzak"

Dat mocht van de rechter, had ie gezegd: 'jij bent een klootzak" dan was hij veroordeeld.

axxyanus schreef:

Nee, in de praktijk maakt die tweede verwoording geen enkel verschil.

lanier schreef:
Ook moet je oppassen met zinnen als 'jij bent...' 
Beter is om uit te gaan van 'ik vind jou...'

Jij bent hier twee zaken door elkaar aan het halen. Namelijk de mate waarin een uitspraak te
verdedigen valt volgend bepaalde regels en het risiko dat de ander zich door je uitspraak in het
defensief gedrongen of beledigd zal voelen. Dat jij voor de optie gekozen hebt, die je
gemakkelijker formeel kan verdedigen, verandert zo goed als niets aan het risiko dat je de ander
op zijn tenen trapt. De formele bewering mag dan misschien verschillen, de psychologisch
boodschap die in beide gevallen overkomt is de zelfde. Als jij de kans wil verminderen dat de

lanier schreef:

Dan lezen we toch verschillende boeken ben ik bang. 
'Jij bent' valt niet te verdedigen want er zullen best mensen zijn die het niet met me eens zijn. 'ik
vind jou' is prima te verdedigen omdat het een mening is. Het gaat er in dit topic om dat je niet
bang hoeft te zijn een ander te beledigen wanneer je de boodschap op de juiste manier brengt.

Ja dat weet ik en in die boeken staat dan ook vaak, dat je niet in de val moet trappen om de
jij-booschap te verdoezelen door er "Ik vind (dat)" voor te plakken. Het blijft een jij-
boodschap.
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Ga naar:     Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.  

WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker en 0 gasten

ander zich beledigd voelt, dan zal je toch een andere aanpak moeten gebruiken dan voor de optie
te kiezen die formeel gezien prima te verdedigen is.

Hier is toch alles mee gezegd in deze discussie imo! Voor mij is het klaar! Ontopic aub!

lost and not found yet! schreef:
David Bakker schreef:

Vloeken is niet onbeleefd in het algemeen! Maar wel als je bewust in Staphorst godverdomme
zegt, of als je allahverdomme in Mekka zegt! Dan is het zeker onbeleefd! En, inderdaad, voor een
niet gelovige bestaan er geen vloeken, hij of zij, uit ze onbewust! Maar in mijn geval wel rekening
houdend met mijn medemens.

“Vloeken uit godsdienstvrijheid”, Jan van der Gaag,, in De Vrijdenker van maart 2010, nr. 2
Als klap op de vuurpijl gaat Van der Gaag nog eens uitleggen dat vloeken onbeleefd is.

Geld maakt niet gelukkig! Vooral het geld wat je niet hebt!

Als neger zijnde zou ik mijn schouders ophalen over het geuite.
Op het moment dat hij poogt zijn woorden in daden om te zetten, pak mijn machete en hak ik
hem zijn kop van zijn romp. (tót dat moment glimlach ik hooguit een beetje!)

Overigens heeft een 'vrijdenker' die het over verplichte euthanasie heeft om vermoorden aan te
duiden, natuurlijk een extra gat in zijn hoofd waaruit iedere breinactiviteit kan ontsnappen en
verwaaien! 
Volstorten met gips zou dat misschien helpen?

vegan-revolution schreef:

Grappig. Die video van Gremdaat had ik al eens gezien en me rot gelachen. Heel leuk! (de link had
ik ook al aan diverse bekenden doorgestuurd). Ik heb trouwens (serieus waar!) wel eens een
vrijdenker over Paul Haenen horen zeggen: "Dat is iemand op wie ze verplichte euthanasie zouden
moeten toepassen.". Uiteraard was dat gekscherend bedoeld. 

Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren. Daarom
mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je dáár dan van?

Marinus schreef:
En een nicht zal hen leiden...

Dat is mijn mening. Overigens ben ik zelf ook onderdeel van een van de meest beledigde
groepen ooit. En mijn andere "wang" keer ik alleen toe igv iets lekkers in uniform of zo, dus
ik beledig zelf lekker terug. Degenen die het snelst op de kast zitten zijn trouwens zelf de
meest respectloze mensen. Google even op de term moslim.

Gesloten
onderwerp
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Re: De angst om te beledigen
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Re: De angst om te beledigen
door fred neerhoff » 13 maart 2010 12:46

fred neerhoff
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Geregistreerd: 27 jan 2010
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Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 13 maart 2010 18:34

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

De angst om te beledigen

Dit is de definitieve druppel, ik distantieer mij van deze discussie.

Uw welwillende begrip.

fbs33 schreef:
Overigens heeft een 'vrijdenker' die het over verplichte euthanasie heeft om vermoorden aan te
duiden, natuurlijk een extra gat in zijn hoofd waaruit iedere breinactiviteit kan ontsnappen en
verwaaien! 
Volstorten met gips zou dat misschien helpen?

Ali schreef:

Dit is de definitieve druppel, ik distantieer mij van deze discussie.

Uw welwillende begrip.

fbs33 schreef:
Overigens heeft een 'vrijdenker' die het over verplichte euthanasie heeft om vermoorden aan
te duiden, natuurlijk een extra gat in zijn hoofd waaruit iedere breinactiviteit kan ontsnappen
en verwaaien! 
Volstorten met gips zou dat misschien helpen?

Edit Kitty: Posting verwijderd. Dit soort gedoe is niet relevant voor de discussie in dit topic. Verder
is al eerder verzocht dit soort persoonlijke vetes in PB af te handelen. Wij zijn hier niet in
geïnteresseerd. Als je hier niet komt voor volwassen discussie, blijf dan weg.

Wim Aalten schreef:
Ik zal nooit iemand bewust beledigen. Maar ik hou ook niet mijn mening voor me als iemand
daardoor beledigd kan worden. Men hoeft het niet met mijn mening eens te zijn. Tegen mijn
mening kan een ander zich altijd uitspreken of verdedigen. 
Maar er is nog een ander aspect aan beledigen. Je kunt niet beledigen zonder beledigde. En maar
al te vaak wordt een uitspraak die iemand doet door een ander als beledigend benoemt. Heel
bewust en uit tactische overwegingen. Je beledigd voelen is een zet in een machtsspel. Als een

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: De angst om te beledigen
door Wim Aalten » 13 maart 2010 18:48
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Re: De angst om te beledigen
door LordDragon » 13 maart 2010 19:08
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Re: De angst om te beledigen
door Kitty » 13 maart 2010 20:33

Kitty
Eagle
Berichten: 15063
Geregistreerd: 23 aug 2006
16:31

Wim, een goed punt dat je hier naar voren brengt. Het toont ook des te meer aan dat het ook
weinig zin heeft om je als vrijdenker bezig te houden met de grenzen van de vrijheid van
meningsuiting. Iemand kan heel snel beledigd zijn of juist veel incasseringsvermogen hebben of
doen alsof hij beledigd c.q. gekwetst is. En binnen dit spectrum heb je weer allerlei schakeringen.
Daar kan je toch allemaal geen rekening meehouden. Of je zou degene aan wie je een mening
wilt verkondigen eerst aan een psycho-analyse moeten onderwerpen. Kortom we moeten gewoon
pal voor de vrijheid van meningsuiting staan en voor lief nemen dat dit beledigingen met zich
mee kan brengen. Mee eens?

religieus iemand zich beledigd voelt door een uitspraak over zijn religie is dat een poging zijn
religie onaantastbaar te houden. Een spelletje dat al eeuwen lang wordt gespeeld en ook werkt.
Religie is onaantastbaar, zie de waarden en normen die religie hanteert, zie de wet- en
regelgeving die in religieuze landen (ook in ons land) wordt gehanteerd. En als je er wat van zegt
ben je beledigend.
Ik ken ook mensen die zich vrijdenker noemen en die om de minste of geringste uitspraak die hen
niet welgezind is roepen dat ze beledigd worden. Of achtergesteld of genegeerd of geschoffeerd of
gekaraktervermoord, etc. 
Dus beledigen is niet altijd slim, je beledigd voelen wel. Dat laatste loont.
Maar daar kan de vrijdenkerij een stokje voor steken.

David Bakker schreef:

Zo gesteld: mee eens!
Mijn doel is de vrijheid van meningsuiting, niet het beledigen. Je zou beledigen als een bijprodukt
van de vrijheid van meningsuiting kunnen zien. Waarbij beledigd zijn vooral het probleem is van
degene die zich aangesproken voelt. En de belediging ervaart of gebruikt. De beledigde kan altijd
naar de rechter stappen.
Maar waarom is er nooit een beledigd gelovige die de "beledigende" uitspraak dat god niet
bestaat aan de rechter voorlegt? Dat zou ik nu eens een interessante zaak vinden.

Kortom we moeten gewoon pal voor de vrijheid van meningsuiting staan en voor lief nemen dat dit
beledigingen met zich mee kan brengen. Mee eens?

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.

gulle goverdomse klotekeeskoppen!  hebben jullie zo geen scheldwoordje voor "vlaming"; o,
"vlaming "op zich is al erg genoeg zeker? 

wie voelt zich nu beledigt, en wie voelt zich schuldig?

MVG, LD.

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.

Nee, wat de Belgen betreft, hebben we alleen de Belgenmoppen.  Maar daar gebruiken jullie, als
ik het goed begrepen heb, weer de (Belgische) Limburgers voor. 

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.
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Re: De angst om te beledigen
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nee, de hollanders 

on topic:
beledigen is een recht, zowel bewust als onbewust.

de vraag is of beledigen om te beledigen wel zo geweldig zinvol is wil je een boodschap
overbrengen (in welke vorm ook). los daarvan, de manier waarop je iets formuleert is nu eenmaal
even belangrijk als de inhoud of boodschap zelve.

Kitty schreef:

Nee, wat de Belgen betreft, hebben we alleen de Belgenmoppen.  Maar daar gebruiken jullie, als

ik het goed begrepen heb, weer de (Belgische) Limburgers voor. 

People demand freedom of speech, to make up for the freedom of thought, which they avoid (Kierkegaard)
http://www.youtube.com/watch?v=reXi09Nb6QQ&feature=related

"Schop de mensen een geweten" zie Louis Paul Boon zaliger, en ik vraag me instemmend af: moet
je kritiek weglaten als ze beledigend is als het gaat over hoe mensen fundamenteel moeten
samenleven?

"Bestrijd leven na de dood niet, want er zit een priester/dominee in het gezelschap."
"Zeg niets over slavernij, want je zou onze ijdele en welgestelde tafelgenoten kunnen kwetsen."
"Hou je wat in over pedofielen, want tussen de vriendelijke BBQ-gasten zit vermoedelijk een
seriemoordenaar."
"Opmerkingen over Goebbels zijn misschien kwetsend voor sommige toehoorders."
"Zeg niets over Mohammed, want er zijn moslims bij." 

Kortom, het heeft geen zin in eer en geweten tot een analyse tekomen, als je ze niet mag
uitspreken omdat ze kwetsend is. Als je doel enkel is, duidelijk je te gedachten weer te geven (en
dat beslis jij tenslotte,) is het "kwetsen" de zaak van de andere. En als diens gekwetstheid als
argument in de diskussie wordt betrokken, is het een vervalsing van standpunten en van de
diskussie.

appelfflap schreef:
de vraag is of beledigen om te beledigen wel zo geweldig zinvol is wil je een boodschap
overbrengen (in welke vorm ook).

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

Sigers Weblog

Misschien ben ik een beetje laat, en is een ander me ondertussen al voor geweest, maar vind je
het aanhangen van een ideologie echt vergelijkbaar met het hebben van een bepaalde huidskleur,
of het ontkennen van historische feiten?

Het verbaast me dat je zelf niet ziet dat je verzameling uitspraken, even bont als klein, een
onderlinge vergelijking maken als die tussen appels en peren.

vegan-revolution schreef:
Dit is een beetje een lastig onderwerp, dunkt me.
Of deze uitspraak: "Alle negers hebben het IQ van een aap".".
Of deze uitspraak: "Adolf Hitler was een vredesstichter en er zijn nooit joden vergast.".
Of deze uitspraak: "De islam is een gevaar voor de sameneving.".

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

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210477
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210477
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina8.mht/viewtopic.php#p210477
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210477#p210477
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=149
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=210477
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=149
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210484
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210484
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina8.mht/viewtopic.php#p210484
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210484#p210484
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3466
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=210484
http://home.scarlet.be/rh/blog/
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3466
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3466
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210487
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210487
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina8.mht/viewtopic.php#p210487
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210487#p210487
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3716
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=210487
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3716
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3716
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210488
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210488
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina8.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.youtube.com/watch?v=reXi09Nb6QQ&feature=related
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina8.mht/viewtopic.php#wrap
http://home.scarlet.be/rh/blog
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina8.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina8.mht/viewtopic.php#wrap


Re: De angst om te beledigen
door sarnian » 14 maart 2010 15:07

sarnian
Diehard
Berichten: 1840
Geregistreerd: 11 nov 2009
13:45

Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 14 maart 2010 15:27

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

Re: De angst om te beledigen
door siger » 14 maart 2010 15:55

siger
Superposter
Berichten: 9949
Geregistreerd: 01 okt 2008
23:13
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Tenminste : zolang het duidelijk om vrije meningsuiting gaat zonder enige intentie om iemand te
kwetsen. Maar wat je vaak ziet is dat mensen die vrije meningsuiting doorspekken met uitspraken
waarvan je eigenlijk vooraf mag verwachten dat anderen zich wel degelijk gekwetst kunnen
voelen. 
In dat geval gaat vrije meningsuiting als excuus argument mijns inziens niet op.
.

siger schreef:
Als je doel enkel is, duidelijk je te gedachten weer te geven (en dat beslis jij tenslotte,) is het
"kwetsen" de zaak van de andere.

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)

Nee Sarnian, je ziet het echt verkeerd. Je kan iemand beledigen zonder daartoe de intentie te
hebben. Je kan iemand doelbewust proberen te beledigen zonder dat de ander zich beledigd zal
voelen. Daarnaast kan iemand doen alsof hij beledigd is. En iemand kan de intentie hebben om te
beledigen zonder dat te laten merken. Het heeft daarom ook geen enkele zin om regels te gaan
stellen.

sarnian schreef:

Tenminste : zolang het duidelijk om vrije meningsuiting gaat zonder enige intentie om iemand te
kwetsen. Maar wat je vaak ziet is dat mensen die vrije meningsuiting doorspekken met uitspraken
waarvan je eigenlijk vooraf mag verwachten dat anderen zich wel degelijk gekwetst kunnen voelen.

In dat geval gaat vrije meningsuiting als excuus argument mijns inziens niet op.
.

siger schreef:
Als je doel enkel is, duidelijk je te gedachten weer te geven (en dat beslis jij tenslotte,) is het
"kwetsen" de zaak van de andere.

Zelfs opzettelijk kwetsende uitspraken kunnen belangrijk genoeg zijn om gehoord te worden.

Neem een sekte die aan duiveluitdrijving doet. Jij argumenteert er tegen maar je krijgt altijd
weerwoord. Op een bepaald ogenblik denk je overtuigingskracht in te zetten door op te merken
dat ze zich die bezetenheid slechts inbeelden en dat ze hun eigen frustraties uitwerken door
bezetenen te kastijden. Zo opzettelijk kwetsend mag men zeker zijn. Louis Paul Boon bedoelde
dat er te veel hypocrisie was die wantoestanden bestendigde. Wij kennen nog altijd heel wat
heiligen en heel wat slachtoffers. 

We mogen kwetsen niet verwarren met laster of eerroof, waarbij iemand vals beschuldigd wordt,
en het gerecht kan ingezet worden, en waarbij algemene sociale normen gelden, geen
particuliere.

sarnian schreef:
...waarvan je eigenlijk vooraf mag verwachten dat anderen zich wel degelijk gekwetst kunnen
voelen. 
In dat geval gaat vrije meningsuiting als excuus argument mijns inziens niet op.

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

Sigers Weblog
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ook dat is een recht en dat "gekwetst zijn" is geen argument want puur subjectief.
vandaag zien we te vaak dat het excuus "gekwetst zijn" te pas en te onpas ge- en misbruikt
wordt als excuus/taktiek om de ander het zwijgen op te leggen.

sarnian schreef:
[ Maar wat je vaak ziet is dat mensen die vrije meningsuiting doorspekken met uitspraken waarvan
je eigenlijk vooraf mag verwachten dat anderen zich wel degelijk gekwetst kunnen voelen. 
In dat geval gaat vrije meningsuiting als excuus argument mijns inziens niet op.
.

People demand freedom of speech, to make up for the freedom of thought, which they avoid (Kierkegaard)
http://www.youtube.com/watch?v=reXi09Nb6QQ&feature=related

Er staat dacht ik nergens dat ik bedoeld zou hebben dat de uitspraken iets met elkaar gemeen
zouden moeten hebben. Het waren 3 afzonderlijke voorbeelden van uitspraken die elk op hun
eigen wijze een bepaalde weerstand kunnen oproepen.

Jagang schreef:

Misschien ben ik een beetje laat, en is een ander me ondertussen al voor geweest, maar vind je
het aanhangen van een ideologie echt vergelijkbaar met het hebben van een bepaalde huidskleur,
of het ontkennen van historische feiten?

Het verbaast me dat je zelf niet ziet dat je verzameling uitspraken, even bont als klein, een
onderlinge vergelijking maken als die tussen appels en peren.

vegan-revolution schreef:
Dit is een beetje een lastig onderwerp, dunkt me.
Of deze uitspraak: "Alle negers hebben het IQ van een aap".".
Of deze uitspraak: "Adolf Hitler was een vredesstichter en er zijn nooit joden vergast.".
Of deze uitspraak: "De islam is een gevaar voor de sameneving.".

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

Gesloten
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De angst om te beledigen

Ja, maar zo kan je eindeloos doorgaan.
Ik denk dat je verklaringen wel mag toetsen aan de realiteit, alvorens alles op één lijn te stellen.

vegan-revolution schreef:
Er staat dacht ik nergens dat ik bedoeld zou hebben dat de uitspraken iets met elkaar gemeen
zouden moeten hebben. Het waren 3 afzonderlijke voorbeelden van uitspraken die elk op hun
eigen wijze een bepaalde weerstand kunnen oproepen.

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

Sorry, maar ik begrijp niet waar je met deze uitspraak naar toe wilt. Waar heb jij gezien dat buiten
de realiteit iets op één lijn werd gesteld?

Jagang schreef:

Ja, maar zo kan je eindeloos doorgaan.
Ik denk dat je verklaringen wel mag toetsen aan de realiteit, alvorens alles op één lijn te stellen.

vegan-revolution schreef:
Er staat dacht ik nergens dat ik bedoeld zou hebben dat de uitspraken iets met elkaar
gemeen zouden moeten hebben. Het waren 3 afzonderlijke voorbeelden van uitspraken die
elk op hun eigen wijze een bepaalde weerstand kunnen oproepen.

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

Je hebt de volgende mogelijkheden : Onbedoeld beledigen en bedoeld (proberen te) beledigen.

Bij onbedoeld beledigen is wat mij betreft het recht van vrije meningsuiting belangrijker dan de
lange tenen van anderen. Voelt iemand zich beledigd dan kan je altijd je woorden terugnemen,
opnieuw je standpunt duidelijker uitleggen, en/of excuseren. Ook kun je de reactie negeren.

Bij bedoeld beledigen - afgezien of anderen zich al of niet beledigd voelen - is deze aanpak

David Bakker schreef:
Nee Sarnian, je ziet het echt verkeerd. Je kan iemand beledigen zonder daartoe de intentie te
hebben. Je kan iemand doelbewust proberen te beledigen zonder dat de ander zich beledigd zal
voelen. Daarnaast kan iemand doen alsof hij beledigd is. En iemand kan de intentie hebben om te
beledigen zonder dat te laten merken. Het heeft daarom ook geen enkele zin om regels te gaan
stellen.

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: De angst om te beledigen
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Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 15 maart 2010 09:04
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Re: De angst om te beledigen
door vegan-revolution » 15 maart 2010 09:17

(zowel voor de wet, de goede smaak, en het PR belang aan beide zijden) uiterst onverstandig. Je
loopt het gevaar van wettelijke vervolging, ook doet het ernstig af aan de waarde van de
discussie, en je kweekt slechts verbittering en negatieve reacties. Jij mag dan je vrije mening wel
hebben geuit, maar je hebt ook de discussie om zeep geholpen. En je woorden terugnemen wordt
een stuk lastiger. Al wat bereikt wordt is een pyrrhic overwinning. 

Er bestaan trouwens reeds (wettelijke) regels tegen (bedoeld) beledigen.

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)

Zie mijn reactie aan David Bakker.

siger schreef:
We mogen kwetsen niet verwarren met laster of eerroof, waarbij iemand vals beschuldigd wordt,
en het gerecht kan ingezet worden, en waarbij algemene sociale normen gelden, geen particuliere.

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)

Wat is het nut van bewust kwetsen, anders dan misschien als stoom afblazen van eigen
frustraties?
Gekwetste mensen verharden meestal hun standpunten, en verliezen misschien dat laatste restje
openheid dat ze hebben voor andere visies. Je bereikt er dus niets mee, en creëert slechts een
bron van verbittering.

appelfflap schreef:
.... vandaag zien we te vaak dat het excuus "gekwetst zijn" te pas en te onpas ge- en misbruikt
wordt als excuus/taktiek om de ander het zwijgen op te leggen.

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)

Dat weet ik allemaal wel. Maar is het nou echt nodig om dat in een vrijdenkersblad te gaan
uitleggen wat wel en niet beleefd is? Moet De Vrije Geachte misschien een etiquette cursus gaan
organiseren?

lost and not found yet! schreef:
David Bakker schreef:

Vloeken is niet onbeleefd in het algemeen! Maar wel als je bewust in Staphorst godverdomme
zegt, of als je allahverdomme in Mekka zegt! Dan is het zeker onbeleefd! En, inderdaad, voor een
niet gelovige bestaan er geen vloeken, hij of zij, uit ze onbewust! Maar in mijn geval wel
rekeninghoudendt met mijn medemens.

“Vloeken uit godsdienstvrijheid”, Jan van der Gaag,, in De Vrijdenker van maart 2010, nr. 2
Als klap op de vuurpijl gaat Van der Gaag nog eens uitleggen dat vloeken onbeleefd is.

sarnian schreef:
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Re: De angst om te beledigen
door Devious » 15 maart 2010 11:24

Devious
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Zoals jij het schetst lijkt dat inderdaad weinig nut te hebben. Toch vermoed ik dat je zaken soms
op scherp moet stellen om zaken helder neer te zetten (ik bedoel hiermee niet dat je iemand
persoonlijk moet aanvallen). Als een ander dan verbitterd wegloopt wil dat niet zeggen dat je er
op die manier iets mee verliest. Op korte termijn is er geen effect, maar dat wil niet zeggen dat
hetgeen voorgevallen is niet op lange termijn meer effect zou kunnen sorteren, dan wanneer je
alleen maar fletse uitspraken doet die de kern van waar het jou om gaat niet goed raken. De
aangesproken persoon zal de opgedane indruk verwerken en dit kan op lange termijn leiden tot
een dieper inzicht in het standpunt van de aanspreker, dan wanneer je overdreven voorzichtige
uitspraken zou hebben gehanteerd waarmee maar slechts ten dele wordt overgebracht wat je nou
eigenlijk bedoelt.

Wat is het nut van bewust kwetsen, anders dan misschien als stoom afblazen van eigen
frustraties?
Gekwetste mensen verharden meestal hun standpunten, en verliezen misschien dat laatste restje
openheid dat ze hebben voor andere visies. Je bereikt er dus niets mee, en creëert slechts een
bron van verbittering.

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

Neen, het is mijns inziens een poging om duidelijk te maken dat het onbeheerst stampvoeten en
schreeuwen de zaak van het vrijdenken schaadt. Het is simpelweg een kwestie van empathie -
inlevingsvermogen - hoe kan men een mening zo scherp mogelijk verwoorden en desondanks zo
weinig mogelijk op iemands ziel (overdrachtelijk) trappen, waardoor de boodschap zo effectief
mogelijk overkomt. Meestal is dat door zich op de inhoud te richten, en niet op de persoon die
iets heeft gezegd. Vaak zie ik berichten of artikelen die zo ontzettend doortrokken zijn van
ressentiment en verwijten, gericht aan een persoon die iets heeft geschreven of gedaan zonder
dat het ook maar iets toevoegd aan de inhoud. 
Het roepen van - ik noem maar even een voorbeeld - 'gelovigen zijn dom', mag dan wel heel leuk
klinken in de eigen parochie onder bepaalde groepjes gelijkgestemden, maar degene over wie het
gaat zal in veel gevallen weinig zin hebben om nog verder te luisteren. Omstanders zullen het
aanzien en hun hoofd schudden, en gelijk hebben ze mijns inziens. Dergelijk gedrag is
kinderachtig, en stemt vrijwel niemand tot nadenken; degene over wie het gaat niet, en veel
toehoorders ook niet.

Vriendelijke groet.

David Bakker schreef:
Dat weet ik allemaal wel. Maar is het nou echt nodig om dat in een vrijdenkersblad te gaan
uitleggen wat wel en niet beleefd is? Moet De Vrije Geachte misschien een etiquette cursus gaan
organiseren?

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Dat zou kunnen opgaan als iemand zich beledigd voelt door een goed beargumenteerd betoog.
Wanneer het betoog echter vergezeld wordt door - ik noem maar een voorbeeld - begrippen als
'christenhonden' of 'geitenneukers' of iets dergelijks, dan zal daar de nadruk op komen te liggen.
Het doet afbreuk aan de boodschap, en het is jammer als een krachtig argument ontsierd wordt
door dergelijke puberale uitingen. Men geeft degene die het betreft ook een goede stok in
handen om mee terug te slaan.

vegan-revolution schreef:
Toch vermoed ik dat je zaken soms op scherp moet stellen om zaken helder neer te zetten (ik
bedoel hiermee niet dat je iemand persoonlijk moet aanvallen). Als een ander dan verbitterd
wegloopt wil dat niet zeggen dat je er op die manier iets mee verliest. Op korte termijn is er geen
effect, maar dat wil niet zeggen dat hetgeen voorgevallen is niet op lange termijn meer effect zou
kunnen sorteren, dan wanneer je alleen maar fletse uitspraken doet die de kern van waar het jou
om gaat niet goed raken.
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Gegroet.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Ik ben het wel met Devious eens dat beledigen niet bijdraagt aan een goede discussie en ook niet
aan een sterke positie voor de vrijdenkerij. Het is niet nodig om een islamiet of een christen te
veroordelen of te kwetsen om haar of zijn geloof.
Een sterker argument is het inzicht dat religies zijn gebaseerd op een fantasie of, als je dat wilt,
een complex van leugens. En het probleem met deze fantasie/leugens is dat het door de eeuwen
heen een vaste plaats is gaan innemen in de hoofden van mensen en in de structuren van de
samenleving. En dat alles heeft ons door de eeuwen heen weinig (ik wil niet elk aspect van religie
als negatief bestempelen) goeds gebracht.
Religie, en de daarop bebaseerde negatieve maatschappelijke structuren, concequent aan de kaak
stellen en afwijzen is een veel sterkere positie dan mensen beledigen.
Als Geert Wilders de Islam afwijst maar de Joods-Christelijke traditie omarmt is hij m.i. verkeerd
bezig.
Ik maak geen onderscheid, ik keur elke religie af. En ga voor een samenleving zonder religie
maar op basis van realistische, eerlijke, menselijke en solidaire uitgangspunten.
En neem van mij aan dat 90% van de mensheid dat wil. Het probleem is alleen dat we vast zitten
in een woud van religies die, in samenhang met het vrije markt principe, de wereldorde bepalen
(en verpesten).

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.

Dat is je goed recht. Maar MOET je perse anderen als een goed missionaris daar dan ook toe
dwingen? Is dat jouw formaat van DVG vrijdenken?

Mijn persoonlijke voorkeur gaat ook uit naar een samenleving op basis van realistische, eerlijke,
menselijke en solidaire uitgangspunten, maar met een persoonlijke invulling daarbij voor iedereen
om zijn of haar leven in te richten naar hun eigen voorkeur. Persoonlijke vrijheid voor iedereen,
dus.

Zonder religie? Ik denk dat je dat getal wel aardig naar beneden zal moeten bijstellen, althans op
die door jou gemelde basis van realistische, eerlijke, menselijke en solidaire uitgangspunten.

Tot dat "(en verpesten)" kon ik deels met je mee gaan. Met die laatste toevoeging verpest je je
hele betoog. Het probleem is dat JIJ dat vindt, maar dat je het voorstelt alsof dat dan ook een feit
is.
Ik ben net als jij een vrijdenker, maar wel één die iedereen graag vrij laat om op zijn of haar
manier zelf te bepalen hoe het leven in te richten. 
Vandaar dat ik wel bedenkingen heb tegen het onnodig beledigen van anderen. Een echte
vrijdenker laat iedereen toe ook vrij te denken, ook al is de conclusie daarvan anders dan de

Wim Aalten schreef:
Ik maak geen onderscheid, ik keur elke religie af.

Wim Aalten schreef:
En ga voor een samenleving zonder religie maar op basis van realistische, eerlijke, menselijke en
solidaire uitgangspunten.

Wim Aalten schreef:
En neem van mij aan dat 90% van de mensheid dat wil.

Wim Aalten schreef:
Het probleem is alleen dat we vast zitten in een woud van religies die, in samenhang met het vrije
markt principe, de wereldorde bepalen (en verpesten).
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Re: De angst om te beledigen
door sarnian » 15 maart 2010 13:10

eigen.
Beschaafd en effectief communiceren : c'est le ton qui fait la musique !!!

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)

Excusez moi! Ik lijk hier telkens iets te missen. Wie heeft het over dwingen? 

Gegroet.

sarnian schreef:

Dat is je goed recht. Maar MOET je perse anderen als een goed missionaris daar dan ook toe
dwingen? Is dat jouw formaat van DVG vrijdenken?

Wim Aalten schreef:
Ik maak geen onderscheid, ik keur elke religie af.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

sarnian, maar zonder instrument geen muziek! Waar kies je voor: de substantie of de verpakking?

Gewoon je eigen mening geven, ondersteund door een goede onderbouwing, maar daar is
helemaal geen (bedoeld) beledigen bij nodig. Dat toont eerder aan dat jouw eigen onderbouwing
rammelt.

Enkele uitzonderlijke gevallen daargelaten is het effect een versterking van de afkeer van de
ander. 
Op lange termijn zou het kunnen leiden tot een dieper inzicht, maar de ervaren belediging (daar
gaat het hier toch over?) zal dat dieper inzicht vrijwel altijd in de richting van de eigen eerdere
conclusie doen gaan. Bewust beledigen is in vrijwel alle gevallen einde verhaal voor een open en
effectieve discussie. Zinloos dus.

vegan-revolution schreef:
Toch vermoed ik dat je zaken soms op scherp moet stellen om zaken helder neer te zetten (ik
bedoel hiermee niet dat je iemand persoonlijk moet aanvallen).

vegan-revolution schreef:
Als een ander dan verbitterd wegloopt wil dat niet zeggen dat je er op die manier iets mee verliest.
Op korte termijn is er geen effect, maar dat wil niet zeggen dat hetgeen voorgevallen is niet op
lange termijn meer effect zou kunnen sorteren, dan wanneer je alleen maar fletse uitspraken doet
die de kern van waar het jou om gaat niet goed raken. De aangesproken persoon zal de opgedane
indruk verwerken en dit kan op lange termijn leiden tot een dieper inzicht in het standpunt van de
aanspreker, dan wanneer je overdreven voorzichtige uitspraken zou hebben gehanteerd waarmee
maar slechts ten dele wordt overgebracht wat je nou eigenlijk bedoelt.

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)

fred neerhoff schreef:
sarnian, maar zonder instrument geen muziek! Waar kies je voor: de substantie of de verpakking?
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Een effectieve discussie is het instrument. Een bewuste belediging veroorzaakt slechts
dissonanten.

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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De angst om te beledigen

De teneur van je eerdere verhaal lijkt mij in die richting te gaan. Vandaar die 4 aanhalingen en
reacties.

Devious schreef:
Excusez moi! Ik lijk hier telkens iets te missen. Wie heeft het over dwingen?

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)

Dissonanten kunnen heel mooi en functioneel zijn in de muziek. Vaak wordt dissonant door
minder geoefende luisteraars verward met vals.

sarnian schreef:

Een effectieve discussie is het instrument. Een bewuste belediging veroorzaakt slechts
dissonanten.

fred neerhoff schreef:
sarninan, maar zonder instrument geen muziek! Waar kies je voor: de substantie of de
verpakking?

Sarnian, ik vermoed dat we wel ongeveer op één lijn zitten. Soms is het denk ik lastig om zaken
zo te verwoorden dat een ander zich niet beledigd voelt (hoewel je daar primair niet op uit bent).
Voordat je iets zegt kun je (de persoon die je toespreekt enigszins kennende) al vermoeden dat
datgene wat je wilt gaan zeggen mogelijk door de ander als een beledigend zal worden ervaren,
maar dat je niet weet hoe je het anders zou moeten zeggen om je boodschap over te brengen.

sarnian schreef:
Enkele uitzonderlijke gevallen daargelaten is het effect een versterking van de afkeer van de ander.

Op lange termijn zou het kunnen leiden tot een dieper inzicht, maar de ervaren belediging (daar
gaat het hier toch over?) zal dat dieper inzicht vrijwel altijd in de richting van de eigen eerdere
conclusie doen gaan. Bewust beledigen is in vrijwel alle gevallen einde verhaal voor een open en
effectieve discussie. Zinloos dus.

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

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: De angst om te beledigen
door Devious » 15 maart 2010 14:50

Ik maak onderscheid tussen bedoeld/bewust en onbedoeld/onbewust beledigen.
Bij onbedoeld/onbewust beledigen gaat het om vrije meningsuiting. Bij bedoeld/bewust beledigen
gaat het minder om vrije meningsuiting maar meer om het eigen (vermeende) gelijk.

In dat geval is je bedoeling niet echt om te beledigen, maar om je vrije mening te uiten.
Lijkt mij echter dat er altijd wel een manier is om die onbedoelde belediging te voorkomen.
Een kwestie van vooraf nadenken en intentie, dus ....

vegan-revolution schreef:
Soms is het denk ik lastig om zaken zo te verwoorden dat een ander zich niet beledigd voelt
(hoewel je daar primair niet op uit bent).

vegan-revolution schreef:
Voordat je iets zegt kun je (de persoon die je toespreekt enigszins kennende) al vermoeden dat
datgene wat je wilt gaan zeggen mogelijk door de ander als een beledigend zal worden ervaren,
maar dat je niet weet hoe je het anders zou moeten zeggen om je boodschap over te brengen.

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)

Bewuste beledigingen vloeien meestal voort uit afweer of ergernis, waarbij degene die beledigt
niet in staat is of eenvoudig geen zin heeft zijn ergernis of afweer op een meer onderbouwde
manier duidelijk te maken. Het zegt dus altijd ook iets van de positie van degene die bewust
beledigd. Je zou dus in zo'n geval ook kunnen vragen om de onderbouwing van de belediging, en
op zo'n manier erachter kunnen komen waar de ergernis of afweer nu precies uit ontstaat.

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.

Je kunt er in ieder geval je best voor proberen te doen (wat geen garantie voor succes is
natuurlijk).

sarnian schreef:
Lijkt mij echter dat er altijd wel een manier is om die onbedoelde belediging te voorkomen.
Een kwestie van vooraf nadenken en intentie, dus ....

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

Degene die bewust beledigd heeft daar kennelijk wel behoefte aan, anders zou hij het niet doen.
Namelijk het uiten van zijn afweer of ergernis weliswaar op een niet zo constructieve manier.

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.

Kitty schreef:

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210619
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210619
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina10.mht/viewtopic.php#p210619
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210619#p210619
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=210619
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210621
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210621
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina10.mht/viewtopic.php#p210621
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210621#p210621
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=210621
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210622
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210622
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina10.mht/viewtopic.php#p210622
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210622#p210622
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3698
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=210622
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3698
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3698
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210624
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210624
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina10.mht/viewtopic.php#p210624
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210624#p210624
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=210624
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=210628
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=210628
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina10.mht/viewtopic.php#p210628
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=210628#p210628
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina10.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina10.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina10.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina10.mht/viewtopic.php#wrap


Devious
Site Admin
Berichten: 8303
Geregistreerd: 14 jul 2003 21:17
Woonplaats: saturn

Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 15 maart 2010 18:13

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 15 maart 2010 18:20

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

Re: De angst om te beledigen
door Wim Aalten » 15 maart 2010 19:02

Bewuste beledigingen vloeien meestal voort uit afweer of ergernis, waarbij degene die beledigt niet
in staat is of eenvoudig geen zin heeft zijn ergernis of afweer op een meer onderbouwde manier
duidelijk te maken. Het zegt dus altijd ook iets van de positie van degene die bewust beledigd. Je
zou dus in zo'n geval ook kunnen vragen om de onderbouwing van de belediging, en op zo'n
manier erachter kunnen komen waar de ergernis of afweer nu precies uit ontstaat.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Empathie? Inlevingsvermogen? Jezus Christus en Judas Iskariot nog an toe. Wat zit je slap te
ouwehoeren man. Het is hier geen theekransje bij Job Cohen. Toon je nou eens een ware
vrijdenker en ga eens pal voor de vrijheid van meningsuiting staan. 

Wat dat lullen voor eigen parochie betreft heb je wel een punt. Ook ik verzet me daartegen. Heb
je nog dat artikel "Paus Judas Iskariot" van ene Marcel Klein in de laatste editie van "De Vrijdenker"
gelezen? Is dat ook niet een mooi voorbeeld van een preek voor de eigen parochie?

Devious schreef:

Neen, het is mijns inziens een poging om duidelijk te maken dat het onbeheerst stampvoeten en
schreeuwen de zaak van het vrijdenken schaadt. Het is simpelweg een kwestie van empathie -
inlevingsvermogen - hoe kan men een mening zo scherp mogelijk verwoorden en desondanks zo
weinig mogelijk op iemands ziel (overdrachtelijk) trappen, waardoor de boodschap zo effectief
mogelijk overkomt. Meestal is dat door zich op de inhoud te richten, en niet op de persoon die
iets heeft gezegd. Vaak zie ik berichten of artikelen die zo ontzettend doortrokken zijn van
ressentiment en verwijten, gericht aan een persoon die iets heeft geschreven of gedaan zonder dat
het ook maar iets toevoegd aan de inhoud. 
Het roepen van - ik noem maar even een voorbeeld - 'gelovigen zijn dom', mag dan wel heel leuk
klinken in de eigen parochie onder bepaalde groepjes gelijkgestemden, maar degene over wie het
gaat zal in veel gevallen weinig zin hebben om nog verder te luisteren. Omstanders zullen het
aanzien en hun hoofd schudden, en gelijk hebben ze mijns inziens. Dergelijk gedrag is
kinderachtig, en stemt vrijwel niemand tot nadenken; degene over wie het gaat niet, en veel
toehoorders ook niet.

Vriendelijke groet.

David Bakker schreef:
Dat weet ik allemaal wel. Maar is het nou echt nodig om dat in een vrijdenkersblad te gaan
uitleggen wat wel en niet beleefd is? Moet De Vrije Geachte misschien een etiquette cursus
gaan organiseren?

Tja, ik vind dat niet erg. Je moet vrije gedachten niet in hokjes willen stoppen maar lustig rond
laten fladdren. Maar goed jij bent de baas. Zeg je wel even in welk hok we een ei kunnen leggen.

Kitty schreef:
We zijn wel afgedwaald, het ging hier om de angst om te beledigen. Het lijkt mij een goed idee
om de berichten over het ontstaan en bestrijden van religie af te splitsen.

Misschien kan ik de discussie terugbrengen naar het oorspronkelijke onderwerp.
In hoeverre zou de angst om te beledigen te maken kunnen hebben met de dominante positie
van religie in onze samenleving, in het verleden en ook nu.
Als we bewust beledigen om het beledigen hier even buiten beschouwing laten (dat vind ik een
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vak apart),
maar als we er van uit gaan dat beledigen een bijprodukt is van de vrije meningsuiting, dan
begrijp ik ook waarom gelovigen beledigen zo nadrukkelijk als not done bestempelen. Want
daarmee kun je elke vrije gedachte en elke vrije meningsuiting in de kiem smoren. "Dat beledigt
mijn god en mij als gelovige" is een veel gehoorde zet in het schaakspel om de macht waar religie
zich heel gemakkelijk van bediend.
Zoals ik al eerder betoogde, een belediging is vooral het probleem (of het wapen) van de
beledigde. Je beledigd voelen is in het maatschappelijk verkeer maar al te vaak een strategische
zet om je tegenstander one down te krijgen.
Ik denk dat de belediging in de wereld van de religie op z'n minst een machtswapen is van
gelovigen die zich onaantastbaar willen maken voor argumenten tegen hun geloof.

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.

De discussie over 'Kan de mensheid zonder religie' is afgesplitst. Die discussie kan hier verder
gevoerd worden.

David Bakker schreef:

Tja, ik vind dat niet erg. Je moet vrije gedachten niet in hokjes willen stoppen maar lustig rond
laten fladdren. Maar goed jij bent de baas. Zeg je wel even in welk hok we een ei kunnen leggen.

Kitty schreef:
We zijn wel afgedwaald, het ging hier om de angst om te beledigen. Het lijkt mij een goed
idee om de berichten over het ontstaan en bestrijden van religie af te splitsen.

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.

Het is een krachtig wapen waar de gelovigen zich mee bedienen. Het overstijgt de vrijheid van
meningsuiting. Het beledigen van een onzichtbaar iets is natuurlijk flauwekul. Wie kan aantonen
dat een bovennatuurlijk wezen deze belediging ontvangt, verwerkt en zich hierdoor gekwetst
voelt. Maar door dit op zichzelf te betrekken winnen ze het pleidooi. En kunnen ze argumenten
die tegen hun religie ingaan nivelleren.

Wim Aalten schreef:
Ik denk dat de belediging in de wereld van de religie op z'n minst een machtswapen is van
gelovigen die zich onaantastbaar willen maken voor argumenten tegen hun geloof.

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!

Wim Aalten schreef:
maar als we er van uit gaan dat beledigen een bijprodukt is van de vrije meningsuiting, dan
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Er zijn veel meer groepen die deze taktiek gebruiken en elke vorm van kritiek automatisch als
belediging interpreteren.
denken dat enkel gelovigen zich hieraan schuldig zouden maken is een zware illusie.

begrijp ik ook waarom gelovigen beledigen zo nadrukkelijk als not done bestempelen. Want
daarmee kun je elke vrije gedachte en elke vrije meningsuiting in de kiem smoren.

People demand freedom of speech, to make up for the freedom of thought, which they avoid (Kierkegaard)
http://www.youtube.com/watch?v=reXi09Nb6QQ&feature=related

Mijns inziens een zeer juiste analyse. Ik vermoed wel dat tegen het verbale spervuur van
vrijdenkers uiteindelijk maar weinig opgewassen is. Waar ik wel voor vrees is dat er door
religieuzen een keer gegrepen wordt naar de allerlaatste strohalm als het met (drog)argumenteren
niet meer lukt: geweld en machtsvertoon.

PietV schreef:
En kunnen ze argumenten die tegen hun religie ingaan nivelleren.

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

Gesloten
onderwerp
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De angst om te beledigen

 Wel, we kunnen niet allemaal zulke grote vrijdenkers worden als jij. Ik ben nu eenmaal een
gevoelige jongen, sorry! 

David Bakker schreef:
Empathie? Inlevingsvermogen? Jezus Christus en Judas Iskariot nog an toe. Wat zit je slap te
ouwehoeren man. Het is hier geen theekransje bij Job Cohen. Toon je nou eens een ware
vrijdenker en ga eens pal voor de vrijheid van meningsuiting staan.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Devious, 
Een goede samenvatting, en recht toe en tactisch gebracht.
Niet mis te verstaan wat jouw mening is.

David
Je mening wordt gehoord, ook je veroordelingen naar anderen.

David Bakker schreef:

Empathie? Inlevingsvermogen? Jezus Christus en Judas Iskariot nog an toe. Wat zit je slap te
ouwehoeren man. Het is hier geen theekransje bij Job Cohen. Toon je nou eens een ware
vrijdenker en ga eens pal voor de vrijheid van meningsuiting staan. 

Devious schreef:
Neen, het is mijns inziens een poging om duidelijk te maken dat het onbeheerst stampvoeten
en schreeuwen de zaak van het vrijdenken schaadt. Het is simpelweg een kwestie van
empathie - inlevingsvermogen - hoe kan men een mening zo scherp mogelijk verwoorden en
desondanks zo weinig mogelijk op iemands ziel (overdrachtelijk) trappen, waardoor de
boodschap zo effectief mogelijk overkomt. Meestal is dat door zich op de inhoud te
richten, en niet op de persoon die iets heeft gezegd. Vaak zie ik berichten of artikelen die zo
ontzettend doortrokken zijn van ressentiment en verwijten, gericht aan een persoon die iets
heeft geschreven of gedaan zonder dat het ook maar iets toevoegd aan de inhoud. 
Het roepen van - ik noem maar even een voorbeeld - 'gelovigen zijn dom', mag dan wel heel
leuk klinken in de eigen parochie onder bepaalde groepjes gelijkgestemden, maar degene
over wie het gaat zal in veel gevallen weinig zin hebben om nog verder te luisteren.
Omstanders zullen het aanzien en hun hoofd schudden, en gelijk hebben ze mijns inziens.
Dergelijk gedrag is kinderachtig, en stemt vrijwel niemand tot nadenken; degene over wie het
gaat niet, en veel toehoorders ook niet.

Vriendelijke groet.

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: De angst om te beledigen David Bakker

Ook niet mis te verstaan.

De mening van alà Devious blijft hangen.
Die van jou verdwijnt tussen de rest van de roepers.

It has often and confidently been asserted, that man's origin can never be known: but ignorance more
frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much,
who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. Ch. Darwin.

Ook ik ben waarschijnlijk geen echte vrijdenker, want ook ik kan mij helemaal vinden in het
verhaal van Devious. 

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.

Is het dan heus waar dat ik 1 van de laatsten der vrijdenkers ben op deze planeet? Wel eenzaam
hoor.

En Devious, als mijn opmerkingen bij jou tot blijvende geestelijke beschadiging hebben geleid
dan moet je misschien bij psycholoog Paul Hopster in therapie gaan. Die is namelijk
gespecialiseerd in kwetsuren veroorzaakt door het vrije woord.

Devious schreef:

 Wel, we kunnen niet allemaal zulke grote vrijdenkers worden als jij. Ik ben nu eenmaal een

gevoelige jongen, sorry! 

David Bakker schreef:
Empathie? Inlevingsvermogen? Jezus Christus en Judas Iskariot nog an toe. Wat zit je slap te
ouwehoeren man. Het is hier geen theekransje bij Job Cohen. Toon je nou eens een ware
vrijdenker en ga eens pal voor de vrijheid van meningsuiting staan.

Is het volgens jou niet mogelijk om wèl pal voor de vrijheid van meningsuiting te gaan staan en
tegelijkertijd rekening te houden met de mogelijke gevolgen van hoe je zaken verwoordt?

David Bakker schreef:
Empathie? Inlevingsvermogen? Jezus Christus en Judas Iskariot nog an toe. Wat zit je slap te
ouwehoeren man. Het is hier geen theekransje bij Job Cohen. Toon je nou eens een ware
vrijdenker en ga eens pal voor de vrijheid van meningsuiting staan.

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

Devious, jezelf een gevoelige jongen noemen, vind ik als argument een zwaktebod. Bovendien
zou het best eens kunnen zijn dat anderen nog een tikkie gevoeliger zijn. Of lijkt je dat
uitgesloten?

Maar bovenal is angst - zoals de angst om te beledigen - een slechte raadgever in een politiek
debat. Want wat is de strijd voor de vrijheid van meningsuiting in een tijd waarin godsdienst een
revival beleeft, anders dan politieke strijd?
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Dat lijkt me in ieder geval in communicatie tussen vrijdenkers volstrekt onwenselijk. Ik ga er
vanuit dat vrijkenders tegen een stootje kunnen en niet zo snel op hun pik getrapt zijn.

vegan-revolution schreef:

Is het volgens jou niet mogelijk om wèl pal voor de vrijheid van meningsuiting te gaan staan en
tegelijkertijd rekening te houden met de mogelijke gevolgen van hoe je zaken verwoordt?

David Bakker schreef:
Empathie? Inlevingsvermogen? Jezus Christus en Judas Iskariot nog an toe. Wat zit je slap te
ouwehoeren man. Het is hier geen theekransje bij Job Cohen. Toon je nou eens een ware
vrijdenker en ga eens pal voor de vrijheid van meningsuiting staan.

Ik heb geen angst om te beledigen. Ik heb gewoon geen beledigingen nodig om mijn punt te
maken.

fred neerhoff schreef:
Maar bovenal is angst - zoals de angst om te beledigen - een slechte raadgever in een politiek
debat.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Dat lijkt me in bepaalde gevallen inderdaad vrij lastig, haha. De zak kan bij dergelijke personen
soms wel erg lang en uitgerekt in de weg hangen voor opdringerige voetjes. [tja vrijheid van
meningsuiting hè. Er zijn mensen die van absolute vrijheid van meningsuiting naar absolute
censuur zijn omgeturned na mijn toch goedbedoelde bijdragen. Een typisch geval van klein
geschapen natuurlijk]

David Bakker schreef:

Dat lijkt me in ieder geval in communicatie tussen vrijdenkers volstrekt onwenselijk. Ik ga er vanuit
dat vrijkenders tegen een stootje kunnen en niet zo snel op hun pik getrapt zijn.

vegan-revolution schreef:

Is het volgens jou niet mogelijk om wèl pal voor de vrijheid van meningsuiting te gaan staan
en tegelijkertijd rekening te houden met de mogelijke gevolgen van hoe je zaken
verwoordt?

David Bakker schreef:
Empathie? Inlevingsvermogen? Jezus Christus en Judas Iskariot nog an toe. Wat zit je slap
te ouwehoeren man. Het is hier geen theekransje bij Job Cohen. Toon je nou eens een
ware vrijdenker en ga eens pal voor de vrijheid van meningsuiting staan.

De knuppel in Thoen d'r hok

vegan-revolution schreef:

lost and not found yet! schreef:
Vegan-revolution schreef:
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Laten wij allen verstandig zijn en niets zoeken achter deze bij vegan-revolution opborrelende
vergelijking tussen het houden van varkens en het houden van negers. 
Maar even terug naar een ander onderwerp: moeten wij niet enorm blij zijn dat vrijheid van
meningsuiting ook gepaard gaat met anonimiteit, gezien het feit dat - gek genoeg vaak de anti-
dierenleed vrienden - racistische holocaustontkenners met een fobie voor moslims stiekem het
liefst zouden afmaken op een manier waar de bio-industrie nog een puntje aan kan zuigen (ik
noem een Pim Fortuyn?)

Het zijn allebei redelijk ontwikkelde zoogdieren. Maar daar gaat het mij niet om. Ik sta uiteraard
niet zelf achter bovenstaande uitspraak, maar je hebt er mensen bij ............. !

Kom op he! Waar wil je naar toe? Dat we negers weer als slaven invoeren? Loopt Belgie achter
ofzo? Wat is de connectie tussen negers en varkens??

Maar goed. Stel nou de volgende uitspraak: "Negers zijn nog minder waard dan dieren.
Daarom mag je ze net als varkens in kooien fokken, slachten en opeten.". Wat vind je
dáár dan van?

De knuppel in Thoen d'r hok

Zeg dat dan meteen joh! Had een heleboel schimmig gedraai gescheeld.

Devious schreef:
Ik heb gewoon geen beledigingen nodig om mijn punt te maken.

Zou je je zinsconstructie hierboven nog eens kunnen bekijken? Voor mij is het op deze manier in
ieder geval onduidelijk wat je bedoelt.

Thoen schreef:
gezien het feit dat - gek genoeg vaak de anti-dierenleed vrienden - racistische
holocaustontkenners met een fobie voor moslims stiekem het liefst zouden afmaken op een
manier waar de bio-industrie nog een puntje aan kan zuigen (ik noem een Pim Fortuyn?)

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

Een gevoel wat ik enkele jaren geleden had, na mijn eerste stappen op internet. Inmiddels 7 jaar
verder kan ik constateren dat gelovigen vindingrijk zijn. Ze passen zich aan en evolueren mee.
Onze teksten zijn lang, hun teksten zijn langer. Ze nestelen zich binnen de evolutie theorie. En
verhullen Bijbelteksten als symboliek en lachen om onze middeleeuwse visies omtrent hun geloof.
Ze storten zich ongegeneerd op media en generen zich niet om hun vijanden in te huren als het
doel de middelen heiligt. En roepen te pas en te onpas dat het allemaal liefde is en gebruiken
daarvoor selectieve teksten. En worden ze hierop aangesproken door een andere kant te laten
zien. Dan tonen ze zich ware meesters in het blokkeren van deze informatiestromen. Cognitieve
dissonantie kennen ze niet, maar het hoeft hun niet geleerd te worden.

vegan-revolution schreef:
Mijns inziens een zeer juiste analyse. Ik vermoed wel dat tegen het verbale spervuur van
vrijdenkers uiteindelijk maar weinig opgewassen is. Waar ik wel voor vrees is dat er door
religieuzen een keer gegrepen wordt naar de allerlaatste strohalm als het met (drog)argumenteren
niet meer lukt: geweld en machtsvertoon.

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!
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En wat doen succesvolle soorten als gemuteerde noviteiten zich manifesteren in hun habitat?

PietV. schreef:
Ze passen zich aan en evolueren mee.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Neen, en dat had ik al wel zien aankomen.

vegan-revolution schreef:

Zou je je zinsconstructie hierboven nog eens kunnen bekijken? Voor mij is het op deze manier in
ieder geval onduidelijk wat je bedoelt.

Thoen schreef:
gezien het feit dat - gek genoeg vaak de anti-dierenleed vrienden - racistische
holocaustontkenners met een fobie voor moslims stiekem het liefst zouden afmaken op een
manier waar de bio-industrie nog een puntje aan kan zuigen (ik noem een Pim Fortuyn?)
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De angst om te beledigen

Dan worden ze geëlimineerd of verjaagd. Of de mimicry is dusdanig ontwikkeld dat ze bijna niet
meer te herkennen zijn. Maar we hebben het hier over een speciale soort. De religieuze horzel.
Die heel moeilijk uit te schakelen is. Zich snel voortplant en steeds meer terrein wint. Sommigen
zijn resistent geworden voor het vrijdenkersgif.

Devious schreef:
En wat doen succesvolle soorten als gemuteerde noviteiten zich manifesteren in hun habitat?

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!

Hoe kom je erbij dat de "religieuze horzel" zich snel voortplant?
Religiositeit neemt nog steeds af.
Zelfs in Amerika.

Dat de krokodillen in hun slinkende poel wat ongedurig worden, is niet zo vreemd.

PietV. schreef:

Dan worden ze geëlimineerd of verjaagd. Of de mimicry is dusdanig ontwikkeld dat ze bijna niet
meer te herkennen zijn. Maar we hebben het hier over een speciale soort. De religieuze horzel. Die
heel moeilijk uit te schakelen is. Zich snel voortplant en steeds meer terrein wint. Sommigen zijn
resistent geworden voor het vrijdenkersgif.

Devious schreef:
En wat doen succesvolle soorten als gemuteerde noviteiten zich manifesteren in hun habitat?

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

Thoen schreef:

vegan-revolution schreef:

Thoen schreef:
gezien het feit dat - gek genoeg vaak de anti-dierenleed vrienden - racistische
holocaustontkenners met een fobie voor moslims stiekem het liefst zouden afmaken op
een manier waar de bio-industrie nog een puntje aan kan zuigen (ik noem een Pim
Fortuyn?)

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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Zelfs dit is voor mij onduidelijk. Misschien dat iemand anders op dit forum mij kan helpen om dit
alles te verduidelijken? Tenzij het ook voor hen een onontwarbare brij is natuurlijk.

Neen, en dat had ik al wel zien aankomen.

Zou je je zinsconstructie hierboven nog eens kunnen bekijken? Voor mij is het op deze
manier in ieder geval onduidelijk wat je bedoelt.

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

Ik gebruikte niet voor niets het woordje uiteindelijk. Die vindingrijkheid was me uiteraard ook
allang opgevallen. Hopelijk wint 'fair play' het uiteindelijk van vals spel.

PietV. schreef:

vegan-revolution schreef:
Inmiddels 7 jaar verder kan ik constateren dat gelovigen vindingrijk zijn.

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

De angst om te beledigen voert regelrecht tot zelfcensuur en lijkt inmiddels groter dan de moed
om wantoestanden aan de orde te stellen.

Dat is toch wel een hele triestige conclusie na 12 pagina's discussie over de angst om te
beledigen.
En ik deel deze conclusie dan ook niet. De angst om te beledigen wordt aangewakkerd door
diegenen die belang hebben bij het vermijden/smoren van kritiek (religie, politiek, bedrijfsleven,
etc.). En ze zullen dus alles in het werk stellen om vrijheid ven meningsuiting af te kappen daar
waar ze kunnen. B.v. door zich beledigd te voelen en op hoge toon de verongelijkte ziel te
spelen. 
Maar een echte vrijdenker laat zich daardoor niet in een hoek zetten. Daar waar vrijheid van
meningsuiting als bijproduct beledigen heeft is dat vooral het probleem van de beledigde. Dat
doet niets af aan het recht op vrije meningsuiting en zal voor een echte vrijdenker ook geen
zelfcensuur tot gevolg hebben.
Ik onderken natuurlijk wel dat het in een rechtsstaat als Nederland wat anders ligt dan in b.v.
............
(vul maar in). Maar wereldwijd hebben vrijdenkers ook een taak om die landen waar de vrijheid
van meningsuiting onder druk staat of niet getolereerd wordt aan de kaak te stellen. En dat
gebeurd gelukkig ook regelmatig.

De angst om te beledigen voert regelrecht tot zelfcensuur en lijkt inmiddels groter dan de moed
om wantoestanden aan de orde te stellen.

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.

Wim, als je goed om je heen kijkt, zie je dat de vrijheid van meningsuiting zienderogen wordt
ingeperkt, gepaard gaande met een evenredige toename van de angst om te beledigen. Ook niet
zo verwonderlijk na de politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh en het gedwongen
vertrek van Ayaan Hirsi Ali. Hoe is het anders te verklaren dat de term "fatsoen" de nieuwe mantra
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Re: De angst om te beledigen
door collegavanerik » 16 maart 2010 11:45

collegavanerik
Superposter
Berichten: 6447
Geregistreerd: 31 maart 2005
21:59
Woonplaats: Zuid Holland

Re: De angst om te beledigen
door Wim Aalten » 16 maart 2010 12:38

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

Re: De angst om te beledigen
door Devious » 16 maart 2010 12:40

Devious
Site Admin
Berichten: 8303
Geregistreerd: 14 jul 2003 21:17
Woonplaats: saturn

Re: De angst om te beledigen
door Devious » 16 maart 2010 12:42

lijkt van wat vroeger "links" heette te zijn?

Ja ik ben bang.
Wat wil je, als je tegenwoordig publiekelijk iets zegt tegen de islam of tegen wilders heb je kans
dat woedende aanhagers een steen door je ruit gooien..

 Hebr 6: 
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig
is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.

Maar Fred en collegavanerik,
ik heb geen enkele behoefte om een aanhanger van de islam of een christelijke gelovige te
beledigen.
Mensen die gelovig zijn zijn geen slechte mensen.
Het enige wat ik stel is dat er geen goden bestaan en dat religies gebaseerd zijn op fantasieen of
leugens.
En dat is niet om iemand te schofferen of om blasfemisch te zijn. Dat is in het kader van de vrije
gedachte en de vrije meningsuiting. Niemand hoeft het met me eens te zijn maar hoe meer
mensen er zo over denken des te geringer zal de invloed van religies op de samenleving zijn. En
je weet, ik ben van mening dat religies geen positieve invloed hebben op de samenleving.
Ik besef heel goed dat met het afnemen van de invloed van religies de ideale samenleving niet
automatisch bereikt wordt. Er zullen dan weer andere problemen opduiken (die zijn er trouwens
al genoeg) maar we hebben minder/niet meer te maken met de negatieve invloed die religies op
de wereldwijde samenleving hebben.

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.

Maar om wantoestanden aan de kaak te stellen hoef je niet altijd bewust te beledigen. Het is ook
iets wat je gedoseerd kunt toepassen - subtiele spot en humor vind ik zelf veel effectiever dan
emotionele tirades en persoonlijke aanvallen waar het venijn en frustratie als het ware vanaf
druipt. 

En als iemand zegt dat hij/zij vindt dat beledigen soms contraproduktief is, of kinderachtig, of
onnodig, dan is het erg fout om daaruit meteen de conclusie te trekken dat diegene 'bang' zou
zijn om te beledigen, laat staan dat diegene dan de vrije meningsuiting aan banden zou willen
leggen. Het ene volgt niet automatisch uit het andere, en het uitgaan van ongefundeerde
vooroordelen is niet iets wat een vrijdenker siert. 

Ik heb overigens al heel vaak mensen beledigd op deze site, gezien de rotzooi (hate-mail en af
en toe een bedreiging) die ik een tijdje geleden regelmatig in mijn mailbox aantrof, maar ik heb
het nooit met die intentie gedaan. Het is een bij-effect van het hebben en uiten van een, in
sommige ogen, controversiële mening. Beledigen is dus niet te vermijden, maar je hoeft het er
niet extra dik bovenop te leggen. 

Gegroet.

fred neerhoff schreef:
De angst om te beledigen voert regelrecht tot zelfcensuur en lijkt inmiddels groter dan de moed
om wantoestanden aan de orde te stellen.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)
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Site Admin
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Woonplaats: saturn

Re: De angst om te beledigen
door sarnian » 16 maart 2010 12:44

sarnian
Diehard
Berichten: 1840
Geregistreerd: 11 nov 2009
13:45

Re: De angst om te beledigen
door fbs33 » 16 maart 2010 13:49

fbs33
Diehard
Berichten: 3509
Geregistreerd: 28 feb 2006
19:11

Re: De angst om te beledigen Marinus
Diehard

Hoog tijd voor de vrijdenkers om zich aan te passen, lijkt me 

PietV. schreef:

Dan worden ze geëlimineerd of verjaagd. .... Sommigen zijn resistent geworden voor het
vrijdenkersgif.

Devious schreef:
En wat doen succesvolle soorten als gemuteerde noviteiten zich manifesteren in hun habitat?

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Levert wel een goede nieuwe leuze op voor Juni : "Links" moet je doen !

fred neerhoff schreef:
Hoe is het anders te verklaren dat de term "fatsoen" de nieuwe mantra lijkt van wat vroeger "links"
heette te zijn?

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)

Zelfs niet als je in Staphorst godverdomme zegt!
Want je hebt het niet tegen de gelovige(n) maar tegen die "niet-verifieerbare wél/niet-
bestaander!

Dat een gelovige uitgaat van het wel bestaan van die niet-verifieerbare is zijn probleem!
Hij kan dat probleem oplossen d.m.v. een gebed aan die niet-verifieerbare waarin hij 'hem'
afsmeekt 
mij op goddelijke wijze te doden oid.

Overigens ben ik van mening dat beledigen als zodanig, van een persoon, verwerpelijk is!
Maar dat is iets duidelijk anders dan het hebben van een mening die kwetsend kan zijn voor die
ander wegens diens betrokkenheid bij die mening en verwerpt op zijn eigen gronden!

"Onbeleefd" is dus niet de juiste typering m.i.
Masochist is daarvoor een betere aanduiding (met de wens om in duizend stukken gescheurd te
worden in Mekka door popelende gelovigen naar het doen van hun dagelijkse goede daad, haha.

lost and not found yet! schreef:
David Bakker schreef:

Vloeken is niet onbeleefd in het algemeen! Maar wel als je bewust in Staphorst godverdomme
zegt, of als je allahverdomme in Mekka zegt! Dan is het zeker onbeleefd! En, inderdaad, voor een
niet gelovige bestaan er geen vloeken, hij of zij, uit ze onbewust! Maar in mijn geval wel
rekeninghoudendt met mijn medemens.

“Vloeken uit godsdienstvrijheid”, Jan van der Gaag,, in De Vrijdenker van maart 2010, nr. 2
Als klap op de vuurpijl gaat Van der Gaag nog eens uitleggen dat vloeken onbeleefd is.
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Noe, de snel beledigden hoef je sowieso niet bewust te beledigen natuurlijk. Die beledig je
namelijk altijd wel. Neem de islam, de aanduiding voor ongelovige is letterlijk "ondankbare". Dat
betekent dus dat jij D., niet enkel niet in allah gelooft, dat betekent dat je allah in feite in zijn bek
schijt door niet te geloven en dat betekent uiteindelijk dat je moslims beledigt tot in het diepst
van hun ziel. Niet verbazingwekkend dat er "geen" atheisten zijn in islamitische landen.

Als ik in de verkeerde (=moslimrijke) buurt loop met de vermaard H., dan moet ik ook oppassen
dat ik de Muzelmannen niet beledig met mijn nichterigheid, zelfde hgeldt voor mijn zus die ze
hoofddoekloos beledigt, etc. etc.

Mijn advies: schijt iedere dag op mo, veeg je reet af met de koran en trek allah door de plee.
Misschien dat "flooding" werkt bij moslims, maar subtiliteit is te hoog gegrepen vrees ik. Gewoon
murw slaan die hap tot het ze niet meer interesseert dat je uitgebreide beschrijvingen geeft van
de ontmaagding van Aisha.

Devious schreef:
Maar om wantoestanden aan de kaak te stellen hoef je niet altijd bewust te beledigen.

Jonathan Rauch: (apatheism is) "a disinclination to care all that much about one's own religion and even a
stronger disinclination to care about other people's"

Ik vind het erg schokkend wat ik hier lees. Kun je niet wat meer empathie en inlevingsvermogen
tonen jegens onze Islamitische medemens? Je tekst is rijp voor moderatie mij dunkt.

Marinus schreef:

Noe, de snel beledigden hoef je sowieso niet bewust te beledigen natuurlijk. Die beledig je
namelijk altijd wel. Neem de islam, de aanduiding voor ongelovige is letterlijk "ondankbare". Dat
betekent dus dat jij D., niet enkel niet in allah gelooft, dat betekent dat je allah in feite in zijn bek
schijt door niet te geloven en dat betekent uiteindelijk dat je moslims beledigt tot in het diepst
van hun ziel. Niet verbazingwekkend dat er "geen" atheisten zijn in islamitische landen.

Als ik in de verkeerde (=moslimrijke) buurt loop met de vermaard H., dan moet ik ook oppassen
dat ik de Muzelmannen niet beledig met mijn nichterigheid, zelfde hgeldt voor mijn zus die ze
hoofddoekloos beledigt, etc. etc.

Mijn advies: schijt iedere dag op mo, veeg je reet af met de koran en trek allah door de plee.
Misschien dat "flooding" werkt bij moslims, maar subtiliteit is te hoog gegrepen vrees ik. Gewoon
murw slaan die hap tot het ze niet meer interesseert dat je uitgebreide beschrijvingen geeft van de
ontmaagding van Aisha

Devious schreef:
Maar om wantoestanden aan de kaak te stellen hoef je niet altijd bewust te beledigen.

Gesloten
onderwerp
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De angst om te beledigen

Misschien is het inderdaad schokkend wat Marinus schrijft. Het geeft echter wel aan hoe een
bepaalde bevolkingsgroep in de realiteit reageert op mensen die anders zijn dan zij. Een reactie
zoals door Marinus verwoord, vind ik daarom heel begrijpelijk. 

Groet

kiks

Kabouters bestaan niet, maar ze hebben wel rode puntmutsjes.

Ik ook wel. 

Is men het er misschien mee eens dat er wel afstemming moet zijn, dat je soms te beledigend
kunt zijn maar soms niet genoeg?

kiks schreef:
Misschien is het inderdaad schokkend wat Marinus schrijft. Het geeft echter wel aan hoe een
bepaalde bevolkingsgroep in de realiteit reageert op mensen die anders zijn dan zij. Een reactie
zoals door Marinus verwoord, vind ik daarom heel begrijpelijk. 

Groet

kiks

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

Sigers Weblog

Nee, en dat heeft zijn redenen. Je kunt maar zo vaak "Kankerhomo" en generieke termen naar je
kop krijgen voor je zelf kort door de bocht wordt. Er zijn natuurlijk ook lieve en knuffelige
moslims, maar je moet de meerderheid van bekrompen, achterlijke en onbeschaafde moslims niet
gaan afrekenen op de verlichte minderheid. Dat zou discriminatie zijn.

En oh ja, doe jezelf een lol en houdt Wildsers erbuiten. Ik moet de PVV niet om dezelfde redenen
als waarom ik een pesthekel heb aan de islam. Ik vind dat die twee elkaar verdienen, dat dan weer

David Bakker schreef:
Kun je niet wat meer empathie en inlevingsvermogen tonen jegens onze Islamitische medemens?

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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wel. Ik geloof niet in karma, maar zou ik dat wel doen dan zou ik Geertje als een prima voorbeeld
zien van Karmische retributie.

Mag ik moslims afrekenen op hun overtuiging? Ja hoor, want je mag mensen afrekenen op hun
overtuiging. Dat mag bij de KKK, dat mag bij nazional sozialisten, dat mag bij leden van de WBC
en op ongeveer dezelfde gronden mag dat ook bij moslims. Er zijn altijd uitzonderingen, maar de
gemiddelde moslim is bekrompen, intolerant en onbeschaafd. Dat is met name goed te zien in
die samenlevingen die worden gedomineerd door moslims. Dat zijn maatschappelijke
wangedrochten die geheel in de lijn van de religie islam zijn.

Jonathan Rauch: (apatheism is) "a disinclination to care all that much about one's own religion and even a
stronger disinclination to care about other people's"

Je zegt dat je bang bent. Dat een zeer ernstige zaak, die bloedserieus genomen moet worden.
Wat mij betreft, komt het er dan destemeer op aan om een goede analyse van de huidige
politieke situatie te maken. Ikzelf ben het helemaal eens met de analyse van Ayaan Hirsi Ali in de
NRC van afgelopen zaterdag.

collegavanerik schreef:
Ja ik ben bang.
Wat wil je, als je tegenwoordig publiekelijk iets zegt tegen de islam of tegen wilders heb je kans
dat woedende aanhagers een steen door je ruit gooien..

Wim, wat je hier stelt, zou je eens tijdens een taxi ritje door de Haagse binnenstad tegen een
willekeurige islamitische taxi chauffeur moeten zeggen. Wedden dat je wordt verzocht om verder
te lopen? Mijzelf is dit meer dan eens overkomen, waarbij ik tijdens het uitstappen inmiddels
gewend ben om te zeggen "Jij je Mohammed, ik mijn vrijheid ".

Wim Aalten schreef:
Maar Fred en collegavanerik,
Het enige wat ik stel is dat er geen goden bestaan en dat religies gebaseerd zijn op fantasieen of
leugens.
En dat is niet om iemand te schofferen of om blasfemisch te zijn. Dat is in het kader van de vrije
gedachte en de vrije meningsuiting. Niemand hoeft het met me eens te zijn maar hoe meer
mensen er zo over denken des te geringer zal de invloed van religies op de samenleving zijn.

Waarom voer jij dat soort gesprekken met taxichauffeurs? Om te provoceren? Praat toch gewoon
over koetjes en kalfjes. Maar pas dan wel bij Hindoestaanse taxichauffeurs op dat je geen heilige
koeien gaat afzeiken.

fred neerhoff schreef:

Wim, wat je hier stelt, zou je eens tijdens een taxi ritje door de Haagse binnenstad tegen een
willekeurige islamitische taxi chauffeur moeten zeggen. Wedden dat je wordt verzocht om verder
te lopen? Mijzelf is dit meer dan eens overkomen, waarbij ik tijdens het uitstappen inmiddels
gewend ben om te zeggen "Jij je Mohammed, ik mijn vrijheid ".

Wim Aalten schreef:
Maar Fred en collegavanerik,
Het enige wat ik stel is dat er geen goden bestaan en dat religies gebaseerd zijn op
fantasieen of leugens.
En dat is niet om iemand te schofferen of om blasfemisch te zijn. Dat is in het kader van de
vrije gedachte en de vrije meningsuiting. Niemand hoeft het met me eens te zijn maar hoe
meer mensen er zo over denken des te geringer zal de invloed van religies op de samenleving
zijn.
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Re: De angst om te beledigen
door skeptic » 16 maart 2010 23:01

skeptic

Waarom zou ik daarover met een willekeurige taxichaffeur praten? Als hij er zelf over begint,
prima. Maar verder is het voor mij alleen maar belangrijk dat hij me op een goede manier van A
naar B brengt.
Ik vraag van politici, openbare besturen, schoolbestuurders, onderwijzers, maatschappelijke
smaakmakers, kunstenaars, journalisten, etc. om de discussie op gang te brengen en te houden
over de houdbaarheid van religie. Los van hele persoonlijke situaties. Want het gaat me er niet
om om gelovige mensen dwars te zitten. Het gaat om het inzicht dat religie zo ver af staat van
onze werkelijkheid. En het gaat om keuzes die we maken voor de toekomst. Blijven we de
waardenchaos die wereldwijd door religies wordt veroorzaakt, en die de bron in van zoveel
ellende, in stand houden, blijven we op basis van een fantasie en onverteerbare dogma's de
wereld besturen of worden we verstandig (in mijn ogen: realistisch, eerlijk, menselijk en solidair).
Daar gaat het mij om. En die taxichauffeur krijgt, als ie zijn werk goed doet, gewoon een fooi.

Wim, wat je hier stelt, zou je eens tijdens een taxi ritje door de Haagse binnenstad tegen een
willekeurige islamitische taxi chauffeur moeten zeggen.

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.

"

Wim, waar heb ik dit verhaal ook al weer eerder gehoord? Oh ja, ik weet het weer. Het was het
verhaal dat een kennis mij vertelde over de fantastische tijd die hij had gehad in het voormalige
Joegosavië. Toen een paar maanden later, in 1992, daar de oorlog uitbrak, kon hij mij niets
vertellen over de achtergronden van die oorlog...

Wim Aalten schreef:
Daar gaat het mij om. En die taxichauffeur krijgt, als ie zijn werk goed doet, gewoon een fooi.

Groot gelijk Marinus een theocratische bestel daar hoeft niet voor geapplaudisseerd te worden. In
sommige landen is religie het bekendste export product. En zitten wij hier op te wachten. We
hebben al genoeg onzin in huis. En dat de gemiddelde moslim na enkele tientallen jaren
integratie nog steeds moeite heeft met het land waar hij woont. Zegt genoeg. Alle handreikingen
en gesprekken ten spijt; is men nog steeds bezig om zich te vervreemden van Nederland. Maar
het probleem ligt bij ons. Wij hebben ze niet goed opgevoed. Het zijn onhandelbare kinderen
geworden die steeds maar blijven zeuren over een islamitische lollie.

Marinus schreef:
Dat is met name goed te zien in die samenlevingen die worden gedomineerd door moslims. Dat
zijn maatschappelijke wangedrochten die geheel in de lijn van de religie islam zijn.

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!

Vreemd dat sommigen denken een vrijdenker te zijn als je in een discussie anderen gaat
beledigen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat het juist de bedoeling was in scherpe
bewoordingen je mening naar voren te brengen zonder anderen te beledigen.
Ik ben van mening dat mensen die in een discussie gaan beledigen onvoldoende kennis hebben
van de taal die ze gebruiken en dus de juiste woorden niet kunnen vinden om hun mening op een
fatsoenlijke manier naar voren te brengen.
Als ik de boeken lees van b.v. Ferdinand Domela Nieuwenhuis of Anton Constandse zie ik daarin
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geen beledigingen of scheldkanonnades. 
Sommigen in deze discussie kunnen nog veel leren van echte vrijdenkers uit het verleden, om er
nog een paar te noemen, Robert G. Ingersoll, Thomas Paine, Bertrand Russell. 

Mensen die sterke overtuigingen hebben zonder dat daar bewijzen voor zijn, horen in de marge van de
maatschappij thuis en niet in de paleizen van de macht. (Sam Harris)

Misschien had Domela Nieuwenhuis geen tegenstanders die het kwetsend vonden dat hij het niet
met hen eens was?

skeptic schreef:
Vreemd dat sommigen denken een vrijdenker te zijn als je in een discussie anderen gaat
beledigen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat het juist de bedoeling was in scherpe
bewoordingen je mening naar voren te brengen zonder anderen te beledigen.

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

Sigers Weblog

David, als altijd even spitsvondig als charmant!

David Bakker schreef:
Waarom voer jij dat soort gesprekken met taxichauffeurs? Om te provoceren? Praat toch gewoon
over koetjes en kalfjes. Maar pas dan wel bij Hindoestaanse taxichauffeurs op dat je geen heilige
koeien gaat afzeiken.

Wim, ikzelf ben niet zo pessimistisch hoor, eerder realistisch denk ik. Bedenk dat het kan
verkeren.

Wim Aalten schreef:

Dat is toch wel een hele triestige conclusie na 12 pagina's discussie over de angst om te
beledigen.
En ik deel deze conclusie dan ook niet.

De angst om te beledigen voert regelrecht tot zelfcensuur en lijkt inmiddels groter dan de
moed om wantoestanden aan de orde te stellen.

Persoonlijk vind ik dat je vrij moet zijn om je eerlijke mening te verkondigen. Het lijkt me echter
niet wijs als mensen willens en wetens anderen op hun ziel trappen.
Het probleem is alleen dat dit niet in "regeltjes" te vangen is.

Als iemand kwaadwillend is en perse voor problemen wil zorgen dan is daar helaas weinig tegen
te doen. Je kan je aan alle wetten en regels houden, en nog mensen op een schandalige manier
behandelen. dat geldt voor alle betrokken partijen in deze.

Het is prima als je een bepaalde mening hebt, en het is ook prima als je die met anderen deelt,
maar, als je dit recht misbruikt om anderen "in de hoek" te zetten dan ben je heel erg verkeerd
bezig.
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As above, so below

Die had hij wel. Ik heb een boek van Nieuwenhuis waarin in de apendix een hele reeks
dreigbrieven en doodsverwensingen staan. Nieuwenhuis stond in die tijd in een soort positie als
waarin Ayaan Hirsi Ali zich tegenwoordig bevindt. 
Nieuwenhuis en in deze tijd Hirsi Ali zijn typische voorbeelden van mensen die zich correct
opstellen maar door bekrompen en zeer intolerante lieden altijd als beledigend werden/worden
ervaren. Zo zie je dat je met een controversiële boodschap altijd mensen tegen het hoofd zult
stoten, hoe beschaafd en welgemanierd je ook bent. Maar dat is mijns inziens geen reden om niet
welgemanierd en beschaafd te zijn.

siger schreef:

Misschien had Domela Nieuwenhuis geen tegenstanders die het kwetsend vonden dat hij het niet
met hen eens was?

skeptic schreef:
Vreemd dat sommigen denken een vrijdenker te zijn als je in een discussie anderen gaat
beledigen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat het juist de bedoeling was in scherpe
bewoordingen je mening naar voren te brengen zonder anderen te beledigen.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)
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De angst om te beledigen

Het gaat de goede kant op Devious. Alleen jammer van die laatste zin. Welgemanierd en
beschaafd is toch heel subjectief. Je houdt zeker ook niet van het hedendaagse cabaret maar zet
liever een DVD'tje op van Toon Hermans, Wim Kan of Wim Sonneveld.

Devious schreef:

Die had hij wel. Ik heb een boek van Nieuwenhuis waarin in de apendix een hele reeks
dreigbrieven en doodsverwensingen staan. Nieuwenhuis stond in die tijd in een soort positie als
waarin Ayaan Hirsi Ali zich tegenwoordig bevindt. 
Nieuwenhuis en in deze tijd Hirsi Ali zijn typische voorbeelden van mensen die zich correct
opstellen maar door bekrompen en zeer intolerante lieden altijd als beledigend werden/worden
ervaren. Zo zie je dat je met een controversiële boodschap altijd mensen tegen het hoofd zult
stoten, hoe beschaafd en welgemanierd je ook bent. Maar dat is mijns inziens geen reden om niet
welgemanierd en beschaafd te zijn.

David,

dat soort typerinkjes is al te goedkoop en trekt het niveau van het hele forum omlaag. Er zijn
stellingen geponeerd waarover je kan nadenken en waar je andere meningen tegenover kan
zetten. Elk standpunt beantwoorden met een loos ad hominem als "jij bent zeker zo een..." is
gewoon elk gesprek de grond inboren.

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

Sigers Weblog

skeptic schreef:
Vreemd dat sommigen denken een vrijdenker te zijn als je in een discussie anderen gaat
beledigen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat het juist de bedoeling was in scherpe
bewoordingen je mening naar voren te brengen zonder anderen te beledigen.
Ik ben van mening dat mensen die in een discussie gaan beledigen onvoldoende kennis hebben
van de taal die ze gebruiken en dus de juiste woorden niet kunnen vinden om hun mening op een
fatsoenlijke manier naar voren te brengen.
Als ik de boeken lees van b.v. Ferdinand Domela Nieuwenhuis of Anton Constandse zie ik daarin
geen beledigingen of scheldkanonnades. 
Sommigen in deze discussie kunnen nog veel leren van echte vrijdenkers uit het verleden, om er
nog een paar te noemen, Robert G. Ingersoll, Thomas Paine, Bertrand Russell. 

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: De angst om te beledigen
door fred neerhoff » 17 maart 2010 11:18
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Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 17 maart 2010 11:28
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Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 17 maart 2010 11:57
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Re: De angst om te beledigen
door siger » 17 maart 2010 12:18

Hoe zit met Multatuli? Dat was een felle polemist toch? Ik zelf hou van felle polemieken, en dat
moet tussen vrijdenkers onderling mogelijk zijn. Een beetje afzeiken mag best. Maar als ik dan
als commentaar van vrijdenkers krijg dat mijn schrijfselen te zuur zijn, dan zakt mijn broef af.

David, denk eraan dat je als vrijdenker geacht wordt je eigen broef op te houden. Koei!

David Bakker schreef:
dan zakt mijn broef af.

Heb jij niet in de gaten dat sinds mijn aanwezigheid hier het niveau enorm is omhoog is gegaan?
Ik zie het ook als een belangrijke taak voor een vrijdenker om het volk te verheffen.

siger schreef:
David,

dat soort typerinkjes is al te goedkoop en trekt het niveau van het hele forum omlaag. Er zijn
stellingen geponeerd waarover je kan nadenken en waar je andere meningen tegenover kan zetten.
Elk standpunt beantwoorden met een loos ad hominem als "jij bent zeker zo een..." is gewoon elk
gesprek de grond inboren.

Ik vind dat De Vrije Gedachte, herstel, ik bedoel de Bond tegen het vloeken betere acties moet
bedenken. Wie heeft goede ideeen?

VEENENDAAL - De actie van de Bond tegen het vloeken om twitteraars op een positieve manier
aan te spreken op hun taalgebruik was geen succes. Dat zegt Hans Alderliesten van de bond. ''We
hebben ons vergist in de actie en moeten ervan leren.'' 

De Bond tegen het vloeken heeft sinds november een twitteraccount. Alderliesten bedacht de
actie en vroeg twitteraars te stoppen met vloeken in hun tweets. ''Een storm van protest was het
gevolg. Hoewel je op internet alles kunt zeggen wat je denkt, kun je daar internetgebruikers niet
publiekelijk op aanspreken'', constateert hij in de deze week verschenen nieuwsbrief. Naar
aanleiding van de commotie heeft de bond besloten mensen op Twitter niet meer direct op hun
vloekgedrag aan te spreken. 

Volgens Alderliesten is de drempel om op internet laag als het gaat om grof taalgebruik. ''Je
hoeft er weinig moeite voor te doen, alleen maar plaatsnemen achter het scherm en vervolgens
anoniem een mening typen.'' Daardoor werkte de actie averechts en kreeg bond veel
verwensingen te lezen. ''De Bond tegen het vloeken is dan een gemakkelijk doelwit. Toch is het
van essentieel belang om in contact te komen met nieuwe doelgroepen, zoals jongeren. De bond
wil aansluiting zoeken: daar zijn, waar zij ook zijn. Daarom hebben we een hyvespagina en een
twitterpagina.'' Volgens hem is de actie uniek in zijn soort. ''Nooit eerder werden twitteraars
benaderd met de vraag hun gedrag te veranderen.'' 

De Bond tegen het vloeken wil inspelen op multimediale ontwikkelingen en denkt na hoe dat dit
moet gebeuren. ''In elk geval willen we met onze activiteiten laten zien dat de nieuwe media ertoe
doen er toe en wij die serieus nemen.'' (GPD) 

17-03-10 10

David Bakker schreef:

siger schreef:
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Re: De angst om te beledigen
door Devious » 17 maart 2010 12:50

Jij bent zeker zo een van die oude wijfjes die in de kortste keren elk naaikransje in een
breinaaldenoorlog doen uitmonden?

Heb jij niet in de gaten dat sinds mijn aanwezigheid hier het niveau enorm is omhoog is gegaan?
Ik zie het ook als een belangrijke taak voor een vrijdenker om het volk te verheffen.

David,

dat soort typerinkjes is al te goedkoop en trekt het niveau van het hele forum omlaag. Er zijn
stellingen geponeerd waarover je kan nadenken en waar je andere meningen tegenover kan
zetten. Elk standpunt beantwoorden met een loos ad hominem als "jij bent zeker zo een..." is
gewoon elk gesprek de grond inboren.

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

Sigers Weblog

Het hangt bij mij af van o.a. de tijdsgeest en/of van de persoon die ik tegenover me heb. Ik
beschouw het polemiseren als een vorm van kunst waarin een keiharde aanval soms op zijn
plaats is, en men op andere momenten of bij andere personen beter wat subtieler kan zijn. Soms
kun je jezelf te kijk zetten als je overdrijft, of teveel op de negatieve emoties van je tegenstander
inspelen, waardoor je argumenten niet meer binnenkomen.
Ik kan felle polemieken overigens ook waarderen, maar des te zwaarder de beschuldigingen, des
te uitvoeriger en grondiger moet de onderbouwing zijn.

David Bakker schreef:
Hoe zit met Multatuli? Dat was een felle polemist toch? Ik zelf hou van felle polemieken, en dat
moet tussen vrijdenkers onderling mogelijk zijn.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Hebben ze ons hierbij nodig? Vloeken valt onder vrijheid van meningsuiting. Ook al is niet iedere
situatie hiervoor geschikt en stelt niet iedere aanwezige dit op prijs. Maar het is een uitlaatklep.
Trouwens ik zou zelf een nieuwe slogan verzinnen bijvoorbeeld: "Vloeken lucht op". En hieronder
met kleine letters "krop je emoties niet op; dit is slecht voor je gezondheid". Maar vloeken om het
vloeken daar ben ik geen voorstander van. Het functionele aspect moet wel aanwezig zijn. Dus als
iemand je fiets steelt, dan zou ik zeggen ga je gang. Maar op het moment dat er sprake is van
een geblokkeerde winkelwagen, dan zou ik toch pleiten voor wat minder heftige emoties.

David Bakker schreef:
Ik vind dat De Vrije Gedachte, herstel, ik bedoel de Bond tegen het vloeken betere acties moet
bedenken. Wie heeft goede ideeen?

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!

David Bakker schreef:
Je houdt zeker ook niet van het hedendaagse cabaret maar zet liever een DVD'tje op van Toon
Hermans, Wim Kan of Wim Sonneveld.
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Ik heb helaas nog nooit iets van Wim Kan of Sonneveld gezien. Is dat leuk?

Ik kijk graag naar George Carlin en Eddie Murphy (Raw). Daarnaast verzamel ik
zombie/kannibalen films.

Mijn favoriete film moet nog gemaakt worden - die apocalyptische zombiefilm waarin de Heere
Jezus neerdaalt uit de hemel om de doden op te wekken. De antichrist is de held van het verhaal.
Geïnspireerd door Lucifer - een buitengewoon aantrekkelijke vrouw die seksueel misbruikt wordt
door Jezus en zijn vader - en gewapend met bijl, kettingzaag, dynamiet en een shotgun bevecht
hij de strijdmacht van Jezus, de vorst van het leger der duisternis; een leger bestaande uit
wandelende, rottende, stinkende, mensenetende lijken, kannibalen, bloeddorstige vambiers en
weerwolven. 

Zo duidelijk? Ik ben niet van het type Job Cohen of Balkenende. Ik ben ook niet tegen beledigen
an sich. Ik kies er bewust voor om het soms wél, en soms niet te doen. Ik weeg het iedere keer
af. Soms is het gepast, en soms niet.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Goed voorbeeld. Dat is wel ongeveer wat ik bedoel.

PietV. schreef:
Maar vloeken om het vloeken daar ben ik geen voorstander van. Het functionele aspect moet wel
aanwezig zijn. Dus als iemand je fiets steelt, dan zou ik zeggen ga je gang. Maar op het moment
dat er sprake is van een geblokkeerde winkelwagen, dan zou ik toch pleiten voor wat minder
heftige emoties.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

En zo bescheiden ook.

David Bakker schreef:
Heb jij niet in de gaten dat sinds mijn aanwezigheid hier het niveau enorm is omhoog is gegaan?
Ik zie het ook als een belangrijke taak voor een vrijdenker om het volk te verheffen.

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

Devious schreef:

Ik heb helaas nog nooit iets van Wim Kan of Sonneveld gezien. Is dat leuk?

Ik kijk graag naar George Carlin en Eddie Murphy (Raw). Daarnaast verzamel ik zombie/kannibalen
films.

Mijn favoriete film moet nog gemaakt worden - die apocalyptische zombiefilm waarin de Heere
Jezus neerdaalt uit de hemel om de doden op te wekken. De antichrist is de held van het verhaal.
Geïnspireerd door Lucifer - een buitengewoon aantrekkelijke vrouw die seksueel misbruikt wordt
door Jezus en zijn vader - en gewapend met bijl, kettingzaag, dynamiet en een shotgun bevecht
hij de strijdmacht van Jezus, de vorst van het leger der duisternis; een leger bestaande uit
wandelende, rottende, stinkende, mensenetende lijken, kannibalen, bloeddorstige vambiers en
weerwolven. 

David Bakker schreef:
Je houdt zeker ook niet van het hedendaagse cabaret maar zet liever een DVD'tje op van Toon
Hermans, Wim Kan of Wim Sonneveld.
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Heb je Shaun of the Dead al gezien? Erg grappig.

Maar dat lijkt me best lastig al dat peristaltische wikken en wegen voordat je een keer een
mening kunt uiten.

Zo duidelijk? Ik ben niet van het type Job Cohen of Balkenende. Ik ben ook niet tegen beledigen an
sich. Ik kies er bewust voor om het soms wél, en soms niet te doen. Ik weeg het iedere keer af.
Soms is het gepast, en soms niet.

Ik zou het geen beledigen willen noemen als je een andere mening naar voren brengt, als anderen
dat als kwetsend ervaren is dat nog steeds geen beledigen. We praten hier over totaal
verschillende onderwerpen lijkt mij.

siger schreef:

Misschien had Domela Nieuwenhuis geen tegenstanders die het kwetsend vonden dat hij het niet
met hen eens was?

skeptic schreef:
Vreemd dat sommigen denken een vrijdenker te zijn als je in een discussie anderen gaat
beledigen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat het juist de bedoeling was in scherpe
bewoordingen je mening naar voren te brengen zonder anderen te beledigen.

Mensen die sterke overtuigingen hebben zonder dat daar bewijzen voor zijn, horen in de marge van de
maatschappij thuis en niet in de paleizen van de macht. (Sam Harris)

Indien je discussietechniek te wensen over laat, kan ik mij voorstellen dat je met je mening geven
bedoelt, het bewust beledigen of aanvallen van je discussiepartner. Het is geen vorm van vrijheid
maar van onvermogen als je je steeds in peristaltisch wikken en wegen moet storten om je
mening op een aansprekende en onderbouwde manier te geven.

David Bakker schreef:
Maar dat lijkt me best lastig al dat peristaltische wikken en wegen voordat je een keer een mening
kunt uiten.

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.
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De angst om te beledigen

Devious, lijkt me een prima scenario voor Paul Verhoeven.

Devious schreef:
Mijn favoriete film moet nog gemaakt worden - die apocalyptische zombiefilm waarin de Heere
Jezus neerdaalt uit de hemel om de doden op te wekken. De antichrist is de held van het verhaal.
Geïnspireerd door Lucifer - een buitengewoon aantrekkelijke vrouw die seksueel misbruikt wordt
door Jezus en zijn vader - en gewapend met bijl, kettingzaag, dynamiet en een shotgun bevecht
hij de strijdmacht van Jezus, de vorst van het leger der duisternis; een leger bestaande uit
wandelende, rottende, stinkende, mensenetende lijken, kannibalen, bloeddorstige vambiers en
weerwolven.

Robochrist. Kassa!

fred neerhoff schreef:

Devious, lijkt me een prima scenario voor Paul Verhoeven.

Devious schreef:
Mijn favoriete film moet nog gemaakt worden - die apocalyptische zombiefilm waarin de
Heere Jezus neerdaalt uit de hemel om de doden op te wekken. De antichrist is de held van
het verhaal. Geïnspireerd door Lucifer - een buitengewoon aantrekkelijke vrouw die seksueel
misbruikt wordt door Jezus en zijn vader - en gewapend met bijl, kettingzaag, dynamiet en
een shotgun bevecht hij de strijdmacht van Jezus, de vorst van het leger der duisternis; een
leger bestaande uit wandelende, rottende, stinkende, mensenetende lijken, kannibalen,
bloeddorstige vambiers en weerwolven.

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

Sigers Weblog

Wel, het is een beetje vergelijkbaar met koken. Ieder gerecht verschilt. Sóms moet er meer
koriander door, en sóms meer komijn, soms een beetje meer zout, soms wat minder. Ik hou van
pittig gekruid, maar je kunt overdrijven, en je kunt ook in zó'n mate overdrijven dat niemand
meer bij je wil eten.

David Bakker schreef:
Maar dat lijkt me best lastig al dat peristaltische wikken en wegen voordat je een keer een mening
kunt uiten.

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: De angst om te beledigen
door sarnian » 18 maart 2010 12:35

Ik streef ernaar om mijn kritiek zo ongenadig mogelijk te uiten met betrekking tot het onderwerp,
maar zou het leuk vinden als ik met degene aan wie de kritiek gericht is nog een biertje kan
drinken, of een kopje thee als het halal moet zijn (  ja ja, kom maar). Als ik een islamitische
creationist duidelijk heb geprobeerd te maken dat zijn held Harun Yahya een crimineel, bedrieger
en quote-miner is (door argumentage, niet door het slechts te roepen) die zélfs de Koran op zeer
dubieuze manier interpreteert, waarom zou ik er dan nog een schepje bovenop moeten doen door
de persoon zélf ook nog eens op een verwijtende en venijnige manier te bejegenen. Mijn betoog
word daar niet sterker van, en alles waar het niet sterker van wordt kun je beter weglaten, vind ik
('Kill your darlings', zoals Hemingway zei). Het leidt af van de zaak waar het werkelijk om draait;
het weerleggen van zijn argumenten. Ik doe mijn best om een sympathieke debunker te zijn, hoe
vreemd dat ook moge klinken.

Gegroet.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Leuk idee. Maar pas op want je zou er de christenen wel eens mee kunnen beledigen  

MVG, LD.

Devious schreef:Mijn favoriete film moet nog gemaakt worden - die apocalyptische zombiefilm
waarin de Heere Jezus neerdaalt uit de hemel om de doden op te wekken. De antichrist is de held
van het verhaal. Geïnspireerd door Lucifer - een buitengewoon aantrekkelijke vrouw die seksueel
misbruikt wordt door Jezus en zijn vader - en gewapend met bijl, kettingzaag, dynamiet en een
shotgun bevecht hij de strijdmacht van Jezus, de vorst van het leger der duisternis; een leger
bestaande uit wandelende, rottende, stinkende, mensenetende lijken, kannibalen, bloeddorstige
vambiers en weerwolven.

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.

Lucifer als vrouw ... ? 
doe dan Lucifer en Lillith  

( een held moet altijd een mooie vrouw aan zijn zijde hebben)

http://www.merlinscave.tk/

As above, so below

Het begon bij Rushdie & Khomeini, en zo gaan we step-by-step terug naar de middeleeuwen:

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/260851/Nederlandse-krant-verwijdert-
Mohammedcartoon.htm?
utm_source=Nieuwsbrief_dag&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief

STOP MET WEGKIJKEN. 
------------------------------------------------------------------------------
--

fred neerhoff schreef:
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Re: De angst om te beledigen
door sarnian » 18 maart 2010 12:51
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Re: De angst om te beledigen
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Re: De angst om te beledigen
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Re: De angst om te beledigen

Stop dan eerst met dat absurde overdrijven !
.

Het begon bij Rushdie & Khomeini, en zo gaan we step-by-step terug naar de middeleeuwen .... 
STOP MET WEGKIJKEN.

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)

Waarom verdient dat prioriteit?

sarnian schreef:
Stop dan eerst met dat absurde overdrijven !
.

Jij vraagt om te stoppen met wegkijken. Maar wie kijkt hier nu eigenlijk weg ?
Ik vraag je om te stoppen met dat overdrijven, omdat je "middeleeuwen waarschuwing" een
belachelijke overdrijving is, en weinig te maken heeft met een open discussie over de angst om te
beledigen.

.

fred neerhoff schreef:
Waarom verdient dat prioriteit?

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)

Het heeft wel alles met angst zelf te maken, natuurlijk. Angst is een slechte raadgever.

sarnian schreef:
en weinig te maken heeft met een open discussie over de angst om te beledigen.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

sarnian, de angst om te beledigen kan je blind maken voor het strukturele plobleem dat begon bij
de fatwa tegen Rushdie. Khomeini heeft Iran teruggeworpen in de middeleeuwen. Wie overdrijft
hier nou eigenlijk?

sarnian schreef:
Jij vraagt om te stoppen met wegkijken. Maar wie kijkt hier nu eigenlijk weg ?
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Angst is inderdaad een slechte raadgever.
Ik refereerde speciaal naar Fred Neerhoff's overdrijving over de Middeleeuwen.
Door zo belachelijk te overdrijven los je geen problemen op, maar creëer je die juist.
En als je er van uitgaat dat anderen vrijer moeten gaan denken, doe dan zelf niet het omgekeerde
...
.

The Prophet schreef:
Het heeft wel alles met angst zelf te maken, natuurlijk. Angst is een slechte raadgever.

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)

Jij overdrijft Fred ! Je overdrijft verschrikkelijk. Je doet alsof de vochtige donkere kerkers reeds
worden gereed gemaakt, de brandstapels reeds worden opgebouwd, en de putten voor de heksen
test reeds worden uitgediept. Wat een uiterst onproductieve aanpak !

Allereerst is de vraag of Iran (en andere islamitische staten) ooit de middeleeuwen hebben
verlaten.
Verder begin ik hier onder veel reacties vanuit de DVG hoek een gevoel van onverdraagzaamheid
tegenover andersdenkenden waar te nemen. Als je de structurele problemen tengevolge van
religie wilt tegengaan is eigen onverdraagzaamheid wel het laatste dat zal helpen. 
.

fred neerhoff schreef:
Khomeini heeft Iran teruggeworpen in de middeleeuwen. Wie overdrijft hier nou eigenlijk?

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)

Okay sarnian, dat is dan jouw mening, maar duidelijk niet de mijne. De lankmoedige houding van
Europa jegens de verdediging van het vrije woord ( Rushdie) tegen de terreur van een ultra-
orthodoxe godsdienst ( Khomeini) tekent wat mij betreft ook de huidige onwil om wakker te
worden.

Het verlichtingsdenken heeft de gevestigde godsdiensen en de daaraan gekoppelde cultuur
effectief in het hok getimmerd, maar de islam is daarentegen nog steeds vogelvrij. 

Je doet nou net alsof er sprake zou zijn van een gesloten DVG-front tegen jou, maar niets is
minder waar. Ik opereer hier als induvidu, en ik ga er van uit dat dat ook voor jou geldt.

sarnian schreef:
Jij overdrijft Fred ! Je overdrijft verschrikkelijk. Je doet alsof de vochtige donkere kerkers reeds
worden gereed gemaakt, de brandstapels reeds worden opgebouwd, en de putten voor de heksen
test reeds worden uitgediept. Wat een uiterst onproductieve aanpak !

Verder begin ik hier onder veel reacties vanuit de DVG hoek een gevoel van onverdraagzaamheid
tegenover andersdenkenden waar te nemen. Als je de structurele problemen tengevolge van religie
wilt tegengaan is eigen onverdraagzaamheid wel het laatste dat zal helpen.
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Toen ik nog eens terug las, viel het mij opeens op dat enno nuy hier de waarheid geweld aan
doet: De door David Bakker in het begin van dit topic genoemde citaten, zijn de letterlijke titels
van recente artikelen in De Vrijdenker. Het is evident dat deze artikelen alle de grenzen van de
menigsvrijheid op het oog hebben, ipv. die vrijheid inhoudelijk te verdedigen tegen de vijand van
de politieke correctheid.

Ik vind dit een verwerpelijke manianier van op de man spelen. Bovendien is de beschuldiging van
enno nuy richting David Bakker onwaar.

enno nuy schreef:
Jammer dat David Bakker het nodig vindt om lukraak wat citaten weg te plukken en lieden die
serieus over zaken na proberen te denken weg te zetten als fatsoensrakkers.

enno nuy schreef:
Mijnheer Bakker is een rancuneus mens en een herrieschopper.

Gesloten
onderwerp
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Re: De angst om te beledigen
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Re: De angst om te beledigen
door sarnian » 23 maart 2010 11:14

sarnian
Diehard
Berichten: 1840
Geregistreerd: 11 nov 2009

De angst om te beledigen

Fred Neerhoff, we willen hier geen over en weer gedoe tussen personen. We willen hier
inhoudelijke discussie over het onderwerp en geen discussie over de kennelijke vete tussen David
Bakker en Enno Nuy. Heb je iemand persoonlijk iets te zeggen, doe dat dan per PB.

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.

Kitty, echt, laat ik het nou helemaal met je eens zijn!

Kitty schreef:
Fred Neerhoff, we willen hier geen over en weer gedoe tussen personen. We willen hier
inhoudelijke discussie over het onderwerp en geen discussie over de kennelijke vete tussen David
Bakker en Enno Nuy. Heb je iemand persoonlijk iets te zeggen, doe dat dan per PB.

Met de winkelwagen stampvol en nog een flinke afstand tot de kassa? (3xgodver! en bij die
verdwenen fiets eentje extra! met 40 Db.  )

Devious schreef:

Goed voorbeeld. Dat is wel ongeveer wat ik bedoel.

PietV. schreef:
Maar vloeken om het vloeken daar ben ik geen voorstander van. Het functionele aspect moet
wel aanwezig zijn. Dus als iemand je fiets steelt, dan zou ik zeggen ga je gang. Maar op het
moment dat er sprake is van een geblokkeerde winkelwagen, dan zou ik toch pleiten voor wat
minder heftige emoties.

fbs33 schreef:
Met de winkelwagen stampvol en nog een flinke afstand tot de kassa? (3xgodver! en bij die
verdwenen fiets eentje extra! met 40 Db.

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

 

Uitgebreid zoeken
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Re: De angst om te beledigen
door free rebel » 23 maart 2010 20:25

free rebel
Experienced
Berichten: 64
Geregistreerd: 22 maart 2010
17:40

Re: De angst om te beledigen
door sarnian » 23 maart 2010 23:45

sarnian
Diehard
Berichten: 1840
Geregistreerd: 11 nov 2009
13:45

Re: De angst om te beledigen
door free rebel » 24 maart 2010 20:45

free rebel
Experienced
Berichten: 64
Geregistreerd: 22 maart 2010
17:40

Re: De angst om te beledigen
door Raven » 26 maart 2010 09:13

Raven
Diehard
Berichten: 1620
Geregistreerd: 01 maart 2007
10:43
Woonplaats: Sittard

Slechts 40 dB? Dat is meer ruis dat echt niemand hoort ! Maak daar maar 100+ dB van.

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)

Vloeken zal ik niet vaak doen,zoals gvd.Vind ik nergens voor nodig.
Maar om te zeggen tegen mensen waarvan ik weet dat ze in God geloven,dat God niet
bestaat,doe ik niet gauw.Toch een beetje angst om mensen hiermee te beledigen,plus als mensen
sterk in God geloven,kan je hun toch niet makkelijk,dat geloof weg nemen,met argumenten.
Dan wordt het,het welles/nietes verhaal.

Gerard

Inderdaad, nergens voor nodig!

Maar je kan ze wel vertellen hoe jij (vrij)denkt zonder geloof in god. Hoe je dat bevalt, en hoe je
prima door het leven gaat zonder die (christelijke) druk en angst voor een "final judgment".

Dat is geen reden om bang te zijn dat je iemand beledigd wanneer je gewoon over je eigen
wereld visie vertelt, zolang je zijn of haar geloof maar niet doelbewust afkraakt en/of belachelijk
maakt.
Verder : waarom zou je iemand die gelooft proberen zijn of haar geloof te ondermijnen? Als
vrijdenker propageer je de voordelen van het vrijdenken en niet de nadelen van het geloven.
Althans dat vind ik.
.

free rebel schreef:
Vloeken zal ik niet vaak doen,zoals gvd.Vind ik nergens voor nodig.

free rebel schreef:
Maar om te zeggen tegen mensen waarvan ik weet dat ze in God geloven,dat God niet bestaat,doe
ik niet gauw.

free rebel schreef:
Toch een beetje angst om mensen hiermee te beledigen,plus als mensen sterk in God geloven,kan
je hun toch niet makkelijk,dat geloof weg nemen,met argumenten.

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)

Een overtuige atheist ben ik nog niet zo lang,daarom verwachten mensen niet die uitspraken van
mij,daarom ben ik er voorzichtig mee en wacht op mijn kans,mijn gedachte hierover openlijk te
vertellen.Bij de ene persoon gaat het sneller dan bij anderen.

free rebel schreef:
Vloeken zal ik niet vaak doen,zoals gvd.Vind ik nergens voor nodig.
Maar om te zeggen tegen mensen waarvan ik weet dat ze in God geloven,dat God niet bestaat,doe
ik niet gauw.Toch een beetje angst om mensen hiermee te beledigen,plus als mensen sterk in God
geloven,kan je hun toch niet makkelijk,dat geloof weg nemen,met argumenten.
Dan wordt het,het welles/nietes verhaal.

Gerard
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Re: De angst om te beledigen
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Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 08 apr 2010 11:16

David Bakker
Unstoppable!
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Re: De angst om te beledigen
door PietV. » 08 apr 2010 11:21

PietV.
Site Admin
Berichten: 8274
Geregistreerd: 21 sep 2004
19:45

Tja , het is ook nog zo dat er heel veel verschillende dingen zijn waar mensen wel of niet in
geloven.
Dat kan je nooit allemaal op een hoop vegen.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen hier denken , zijn er bv ook overtuigingen die geen
enkel probleem hebben met andere religies of atheisme. Sikhs geloven bijvoorbeeld dat god zich
aan iedereen openbaart op de manier die voor hem of haar het beste is. Als je atheist bent dan is
het misschien de bedoeling dat je leert om het eens helemaal zelf te doen.

http://www.merlinscave.tk/

As above, so below

Helaas schijnen velen in vrijdenkers kringen de mening te hebben dat iedere vorm van geloof
problematisch (en verwerpelijk) is. Daarbij vergeet men blijkbaar dat verwerping van geloof niet
een uitgangspunt van vrijdenken is, maar een conclusie van het proces. Ook is de focus vaak
geheel op extreme uitwassen van geloof en minder op het positieve effect dat geloof vaak aan
velen schenkt.

Begrijp mij goed : persoonlijk heb ik reeds vele jaren geleden religieus denken en geloven
verworpen, maar ik laat iedereen geheel vrij daar anders over te denken. Net zoals ik vrij wil zijn
om mijn eigen visie op te bouwen, zo dien ik anderen toe te staan dat ook te doen - zelfs als dat
resulteert in een visie die lijnrecht tegenover die van mij staat. 

Wat dit topic betreft : ik heb weinig angst om anderen te beledigen met mijn opinie en
uitlatingen, omdat ik buiten dit forum altijd rekening houd met andere opinies en gevoeligheden.
Mijn visie is precies dat : mijn visie, en niet de (enige) waarheid. Alhoewel overtuigd vrijdenker
heb ik geen enkel probleem met de vele religies. Wel met de gevolgen en uitwassen van de
diverse religies. Van molesterende priesters tot schijnheilige ultra-rechtse christenen tot fanatieke
terroristen die islam misbruiken ter ondersteuning van hun wandaden. Zolang je je eigen visie
maar niet verheft boven alle kritiek en open staat voor andere meningen denk ik dat de angst om
anderen te beledigen erg overdreven is. 
.

Raven schreef:
... In tegenstelling tot wat de meeste mensen hier denken , zijn er bv ook overtuigingen die geen
enkel probleem hebben met andere religies of atheisme.

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)

Op de homepage van de DVG-site staat een citaat van ene Multatuli (rare nickname trouwens):

“In plaats van het kind de wereld te doen begrijpen waarin het leeft, voert men het rond in een
spokige lelyke kunstwereld, die voor eeuwen rhapsodisch werd uitgebroeid in de verwarde
hersenen van leeglopende vagebonden”..

Ik vind deze tekst nodeloos kwetsend en beledigend voor opvoeders. Schandalig dat zoiets op
een site van een nette vereniging staat.

David Bakker schreef:
Op de homepage van de DVG-site staat een citaat van ene Multatuli (rare nickname trouwens):

“In plaats van het kind de wereld te doen begrijpen waarin het leeft, voert men het rond in een
spokige lelyke kunstwereld, die voor eeuwen rhapsodisch werd uitgebroeid in de verwarde
hersenen van leeglopende vagebonden”..

Ik vind deze tekst nodeloos kwetsend en beledigend voor opvoeders. Schandalig dat zoiets op een
site van een nette vereniging staat.

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=211736
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=211736
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina16.mht/viewtopic.php#p211736
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=211736#p211736
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=211736
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=213458
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=213458
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina16.mht/viewtopic.php#p213458
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=213458#p213458
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=213458
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=213459
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=213459
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina16.mht/viewtopic.php#p213459
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=213459#p213459
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=213459
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.merlinscave.tk/
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina16.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina16.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100311Deangstomtebeledigen/De%20angst%20om%20te%20beledigenpagina16.mht/viewtopic.php#wrap
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Re: De angst om te beledigen
door David Bakker » 08 apr 2010 11:49

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

Re: De angst om te beledigen
door collegavanerik » 08 apr 2010 12:00

collegavanerik
Superposter
Berichten: 6447
Geregistreerd: 31 maart 2005
21:59
Woonplaats: Zuid Holland

Prachtige tekst. Mooi voor op een tegel. Nu voed ik ook kinderen op, maar voel me zeker niet
gekwetst. Als ik het lees dan proef ik cultuur. Een stukje onvervalst proza wat je even terugvoert
naar de tijd van trekschuiten en koloniën .

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!

Dit al kwetsend en beledigend? Dan heb je zeker nooit de uitzendingen van Jan Vis gehoord 

David Bakker schreef:
Op de homepage van de DVG-site staat een citaat van ene Multatuli (rare nickname trouwens):

“In plaats van het kind de wereld te doen begrijpen waarin het leeft, voert men het rond in een
spokige lelyke kunstwereld, die voor eeuwen rhapsodisch werd uitgebroeid in de verwarde
hersenen van leeglopende vagebonden”..

Ik vind deze tekst nodeloos kwetsend en beledigend voor opvoeders. Schandalig dat zoiets op een
site van een nette vereniging staat.

 Hebr 6: 
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig
is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.

Je zou eens tegen iemand op dit forum moeten zeggen dat ie een leeglopende vagebond met
verwarde hersens is. Dan krijg je het hele forum over je heen. Tja, helaas leven we niet meer in
de tijd van trekschuiten. Toen kon dat allemaal nog.

PietV. schreef:

Prachtige tekst. Mooi voor op een tegel. Nu voed ik ook kinderen op, maar voel me zeker niet
gekwetst. Als ik het lees dan proef ik cultuur. Een stukje onvervalst proza wat je even terugvoert
naar de tijd van trekschuiten en koloniën .

David Bakker schreef:
Op de homepage van de DVG-site staat een citaat van ene Multatuli (rare nickname
trouwens):

“In plaats van het kind de wereld te doen begrijpen waarin het leeft, voert men het rond in
een spokige lelyke kunstwereld, die voor eeuwen rhapsodisch werd uitgebroeid in de verwarde
hersenen van leeglopende vagebonden”..

Ik vind deze tekst nodeloos kwetsend en beledigend voor opvoeders. Schandalig dat zoiets op
een site van een nette vereniging staat.

David Bakker schreef:

PietV. schreef:

David Bakker schreef:
Op de homepage van de DVG-site staat een citaat van ene Multatuli (rare nickname
trouwens):

“In plaats van het kind de wereld te doen begrijpen waarin het leeft, voert men het rond
in een spokige lelyke kunstwereld, die voor eeuwen rhapsodisch werd uitgebroeid in de
verwarde hersenen van leeglopende vagebonden”..
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Volgens mij doelde Multatuli met "de verwarde hersenen van leeglopende vagebonden" op de
stichters van de geloven (Jezus, Paulus, Mohammed, Joseph Smith) en niet op de opvoeders. En
daarmee had de perfide atheist Douwes Dekker natuurlijk helemaal gelijk.

Je zou eens tegen iemand op dit forum moeten zeggen dat ie een leeglopende vagebond met
verwarde hersens is. Dan krijg je het hele forum over je heen. Tja, helaas leven we niet meer in de
tijd van trekschuiten. Toen kon dat allemaal nog.

Prachtige tekst. Mooi voor op een tegel. Nu voed ik ook kinderen op, maar voel me zeker niet
gekwetst. Als ik het lees dan proef ik cultuur. Een stukje onvervalst proza wat je even
terugvoert naar de tijd van trekschuiten en koloniën .

Ik vind deze tekst nodeloos kwetsend en beledigend voor opvoeders. Schandalig dat
zoiets op een site van een nette vereniging staat.

 Hebr 6: 
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig
is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.

David, je bent een leeglopende vagebond met verwarde hersens.

(kon het niet laten, sorry)

David Bakker schreef:
Je zou eens tegen iemand op dit forum moeten zeggen dat ie een leeglopende vagebond met
verwarde hersens is. Dan krijg je het hele forum over je heen. Tja, helaas leven we niet meer in de
tijd van trekschuiten. Toen kon dat allemaal nog.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers
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De angst om te beledigen

David: "Je bent een leeglopende vagebond met verwarde hersens"! Ben ik dit aan het schrijven.
Druk ik op de knop zie ik een leeglopende vagebond met verwarde hersens die eerder is dan mij.

David Bakker schreef:

Je zou eens tegen iemand op dit forum moeten zeggen dat ie een leeglopende vagebond met
verwarde hersens is. Dan krijg je het hele forum over je heen. Tja, helaas leven we niet meer in de
tijd van trekschuiten. Toen kon dat allemaal nog.

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!

Piet dit kan echt niet. Overigens binnen een uur kan je je berichten nog wijzigen. Dus.. Anders
kan je ook nog een mailtje sturen naar de moderatoren met het verzoek je tekst aan te passen.

PietV. schreef:

David: "Je bent iemand met veel hersens"! Ben ik dit aan het schrijven.

David Bakker schreef:

Je zou eens tegen iemand op dit forum moeten zeggen dat ie een leeglopende vagebond met
verwarde hersens is. Dan krijg je het hele forum over je heen. Tja, helaas leven we niet meer
in de tijd van trekschuiten. Toen kon dat allemaal nog.

David, ken je echt Multatuli niet?

Hier is de hele tekst van Idee 436, nog steeds bijster actueel.

Multatuli schreef:
Idee 436. 

En ware het nog zoo rechtstreeks alleen het nadeel dat de zoogenaamde godsdienst berokkent aan
de maatschappy, maar op zedelyk en verstandelyk gebied steelt zy nog onbeschaamder op
indirekte wys de beste vruchten uit den hof van volkswelvaart. Een kind dat misschien vermogens

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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http://www.xs4all.nl/~maartens/philosophy/multatuli/ideen1/i436.htm

Afbeelding
Jozef's veelkleurigen mantel

bezitten zou tot het aanleeren of uitvinden van nieuwe middelen om de Natuur dienstbaar te
maken aan den mensch - dat eeuwignoodig probleem! - wordt bedwelmd of verstikt onder
psalmen, evangelien, en hoe al die voddery heeten moog. In-plaats van het te onderrichten in de
wetten van die Natuur, waarvan de kennis nog zeer gebrekkig is, doet men 't kennismaken met
Jozef's veelkleurigen mantel of 't hondje van Tobias. In-plaats van het de wereld te doen begrypen
waarin het leeft, voert men 't rond in 'n spokerige leelyke kunstwereld die voor eeuwen
rhapsodisch werd uitgebroeid in de verwarde hersens van leegloopende vagabonden. 

En als dan later dat kind in 't werkelyk leven behoefte hebben zou aan de flinke toepassing van
dezen of genen regel der Natuur, zoekt het vergeefs in z'n hoofd naar de wetenschap die 't noodig
heeft. Het zoekt waarheid, vindt leugen, en... vloekt vader of opvoeder die tegen beter weten aan
opium reikte voor spyze.

 Hebr 6: 
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig
is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.

Verdomme David je hebt gelijk. Het regent mailtjes in mijn postvak. Iedereen is ontzet over deze
diepgaande brutaliteit. De deurbel gaat. Kitty staat op de stoep, denk dat ik maar open doe.
Misschien is dit het laatste wat ik schrijf. Het einde gloort achter de brievenbus.

David Bakker schreef:

Piet dit kan echt niet. Overigens binnen een uur kan je je berichten nog wijzigigen. Dus.. Anders
kan je ook nog een mailtje sturen naar de moderatoren met het verzoek je tekst aan te passen.

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!

Toch kan het kennelijk wel ......

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

PietV. schreef:

Verdomme David je hebt gelijk. Het regent mailtjes in mijn postvak. Iedereen is ontzet over deze
diepgaande brutaliteit. De deurbel gaat. Kitty staat op de stoep, denk dat ik maar open doe.
Misschien is dit het laatste wat ik schrijf. Het einde gloort achter de brievenbus.

David Bakker schreef:

Piet dit kan echt niet. Overigens binnen een uur kan je je berichten nog wijzigigen. Dus..
Anders kan je ook nog een mailtje sturen naar de moderatoren met het verzoek je tekst aan
te passen.
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Potv.. Ga je nou nog vloeken ook? Lees je De Vrijdenker dan niet? Weet je dan niet dat vloeken
onbeleefd is? Hoog tijd dat DVG een etiquette cursus gaat organiseren. Kan ik ook wel gebruiken.

Nee ik ken die Multituli niet. Maar ik sta altijd open voor nieuwe dingen. Ik ga het eens
bestuderen. Dank voor de tip.

collegavanerik schreef:
David, ken je echt Multatuli niet?

Hier is de hele tekst van Idee 436, nog steeds bijster actueel.

http://www.xs4all.nl/~maartens/philosophy/multatuli/ideen1/i436.htm

Multatuli schreef:
Idee 436. 

En ware het nog zoo rechtstreeks alleen het nadeel dat de zoogenaamde godsdienst
berokkent aan de maatschappy, maar op zedelyk en verstandelyk gebied steelt zy nog
onbeschaamder op indirekte wys de beste vruchten uit den hof van volkswelvaart. Een kind
dat misschien vermogens bezitten zou tot het aanleeren of uitvinden van nieuwe middelen om
de Natuur dienstbaar te maken aan den mensch - dat eeuwignoodig probleem! - wordt
bedwelmd of verstikt onder psalmen, evangelien, en hoe al die voddery heeten moog. In-
plaats van het te onderrichten in de wetten van die Natuur, waarvan de kennis nog zeer
gebrekkig is, doet men 't kennismaken met Jozef's veelkleurigen mantel of 't hondje van
Tobias. In-plaats van het de wereld te doen begrypen waarin het leeft, voert men 't rond in 'n
spokerige leelyke kunstwereld die voor eeuwen rhapsodisch werd uitgebroeid in de verwarde
hersens van leegloopende vagabonden. 

En als dan later dat kind in 't werkelyk leven behoefte hebben zou aan de flinke toepassing
van dezen of genen regel der Natuur, zoekt het vergeefs in z'n hoofd naar de wetenschap die
't noodig heeft. Het zoekt waarheid, vindt leugen, en... vloekt vader of opvoeder die tegen
beter weten aan opium reikte voor spyze.

Max Havelaar, ook niet?
Ook niet bekend dat Douwes Dekker de eerste gecremeerde Nederlander is?

David Bakker schreef:

Nee ik ken die Multituli niet. Maar ik sta altijd open voor nieuwe dingen. Ik ga het eens
bestuderen. Dank voor de tip.

 Hebr 6: 
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig
is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.

collegavanerik schreef:

Max Havelaar, ook niet?

David Bakker schreef:

Nee ik ken die Multituli niet. Maar ik sta altijd open voor nieuwe dingen. Ik ga het eens
bestuderen. Dank voor de tip.
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Max Havelaar, jawel, dat is lekkere koffie.

Douwes Dekker? Nee ken ik niet, Douwe Egberts daarentegen wel.

Ook niet bekend dat Douwes Dekker de eerste gecremeerde Nederlander is?

begin maar hier dan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_Douwes_Dekker
dit is ook wel leerzaam
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Dageraad_%28vrijdenkersvereniging%29

David Bakker schreef:

Max Havelaar, jawel, dat is lekkere koffie.

Douwes Dekker? Nee ken ik niet, Douwe Egberts daarentegen wel.

collegavanerik schreef:

Max Havelaar, ook niet?
Ook niet bekend dat Douwes Dekker de eerste gecremeerde Nederlander is?

David Bakker schreef:

Nee ik ken die Multituli niet. Maar ik sta altijd open voor nieuwe dingen. Ik ga het eens
bestuderen. Dank voor de tip.

 Hebr 6: 
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig
is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.

Ik kan mij bijna niet voorstellen dat iemand nog nooit van Multatuli heeft gehoord, of niet weet
wie Max Havelaar was. Je valt me toch wel tegen David. Lees je maar snel in, want dit is pure
algemene ontwikkeling.

David Bakker schreef:

Max Havelaar, jawel, dat is lekkere koffie.

Douwes Dekker? Nee ken ik niet, Douwe Egberts daarentegen wel.

collegavanerik schreef:

Max Havelaar, ook niet?
Ook niet bekend dat Douwes Dekker de eerste gecremeerde Nederlander is?

David Bakker schreef:

Nee ik ken die Multituli niet. Maar ik sta altijd open voor nieuwe dingen. Ik ga het eens
bestuderen. Dank voor de tip.

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.
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Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Pat Condell over beledigen.

http://www.youtube.com/patcondell

Ik vind dit wel een merkwaardige 'draad' geworden, enerzijds, met geweldige gedachtengangen
over de vrije meningsuiting en het bijkomende verschijnsel van belediging en, anderzijds, met
niet-zo-geweldig geruzie waarin de angst om te beledigen duidelijk is overwonnen.

Tijdens het lezen kwamen twee vragen naar boven die min of meer met het topic samenhangen.

Ten eerste, bestaat er wel zoiets als zelfbelediging? Het woord bestaat en levert op google wel
wat treffers op, maar bestaat het verschijnsel wel waar het woord naar verwijst? Wanneer ik
bewust pogingen onderneem om mezelf te beledigen dan lukt het me eerlijk gezegd niet om me
echt beledigd te voelen. Het lijkt er op dat ik de hulp van anderen nodig heb om me beledigd te
voelen. Het verschijnsel waar het woord 'zelfbelediging' naar verwijst wordt mijns inziens beter
omschreven met 'zelfspot'. In een stelling gegoten: voor een echte belediging heb je een
beledigend mens en een beledigd mens nodig en deze mensen zijn niet identiek.

Ten tweede, als er tenminste twee mensen nodig zijn in het fenomeen van beledigen, bestaat er
dan behalve het recht om te beledigen niet ook het recht om beledigd te zijn? Hebben
bijvoorbeeld homoseksuelen (als Marinus) niet het recht om beledigd te zijn door de intolerante
uitspraken over homoseksualiteit in heilige boeken uit andere tijden?

Benieuwd naar de gedachten hierover van anderen.

MVG

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Art.1 vd Universele
Verklaring vd Rechten vd Mens

Gesloten
onderwerp
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