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Vrijdenker van het jaar & Anton Constandse lezing 2010

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte presenteert:
Vrijdenker van het jaar 2010: August Hans den Boef 

& De Anton Constandse lezing 2010 door Dr. Dap Hartmann

getiteld:

De rijkdom der verbeelding
Vrijheid van denken, spreken en handelen

Datum: zaterdag 18 september 2010 
Locatie: Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht
Entree: 5 Euro, leden 2,50 Euro
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur – zaal open vanaf 13.30 uur 

Vrijdenker van het Jaar
Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte heeft August Hans den Boef (1949) uitgeroepen tot
Vrijdenker van het Jaar 2010. Den Boef is literatuurwetenschapper en docent-onderzoeker aan de
Hogeschool van Amsterdam. Als geëngageerd publicist en republikein schrijft hij niet alleen over
literatuur, maar ook over secularisme, religie en popmuziek. Zijn boeken als Nederland Seculier!
en God als Hype. Dwarse Notities over religieus Nederland tonen hem als een scherp essayist en
pamflettist, in de traditie van de door hem bewonderde Multatuli. Zijn meest recente boek, Oh
god, er is geen god, bevat Multatuli’s ideeën over religie hertaalt in hedendaags Nederlands. In
het Multatuli jaar - 150 jaar na de publicatie van Max Havelaar - wordt Den Boef, die in de
literaire vrijdenkerstraditie staat, door atheïstisch humanistische vereniging De Vrije Gedachte
uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar. 

De Anton Constandse lezing door Dap Hartmann: De rijkdom der verbeelding
De vrijheid van meningsuiting is de grootste rijkdom van de verbeelding. Maar waar positioneren
we de vrijheid om uitdrukking geven aan een mening binnen het speelveld van vrij denken, vrij
spreken en vrij handelen? Waar liggen de grenzen van deze vrijheden, en wie bepaalt die grenzen
eigenlijk? En als het uiten van een bepaalde mening niet is toegestaan, is het hebben van die
mening dan nog wel geoorloofd? In deze lezing ga ik op zoek naar de grenzen van de vrijheid
van denken, spreken en handelen, en naar wat zich daar voorbij bevindt. Is er na het
overschrijden van de grens nog een weg terug?

Over Dap Hartmann

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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Dap Hartmann (1960) is gepromoveerd in de astronomie (Leiden, 1994). Na zijn promotie was hij
vier jaar Visiting Scientist bij het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, MA.
Daarna was hij werkzaam bij de Universität Bonn en het Max Planck Institut für Radioastronomie
in Bonn. Sinds 2003 is hij universitair docent aan de TU Delft op het vakgebied
Innovatiemanagement en Entrepreneurship. In zijn colleges Turning Technology into Business
analyseren multi-disciplinaire groepen studenten en promovendi de commerciële mogelijkheden
van nieuwe Delftse technologieën. Hieruit zijn diverse technostarters voortgekomen. Hij ontving
tweemaal de New Venture onderwijsprijs voor het beste ondernemerschapsonderwijs van
Nederland. Dap Hartmann heeft zich 20 jaar lang intensief bezig gehouden met het creëren van
computerschaakprogramma’s waarmee hij deelnam aan 18 opvolgende Nederlands
kampioenschappen, twee wereldkampioenschappen en een aantal mens-computer toernooien.
Van 1989-1994 was hij voorzitter van de Computer Schaak Vereniging Nederland (CSVN). Hij is
vaste medewerker van de International Computer Games Association (ICGA) Journal waarvoor hij
boeken, proefschriften en wetenschappelijke artikelen evalueert en bespreekt over intelligente
spelen variërend van Poker tot Scrabble en van Schaken tot Go. Hij publiceert over wetenschap,
technologie en innovatie in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen, opiniebladen en landelijke
dagbladen, en geeft regelmatig lezingen. Voor de VPRO radio maakte hij vier documentaires over
uiteenlopende wetenschappelijke onderwerpen. Hij is vaste columnist van Delta, het weekblad van
de TU Delft, auteur van Atlas of Galactic Neutral Hydrogen (Cambridge University Press), Kennis in
een Notendop (Bert Bakker) en The Cyclic Nature of Innovation. Connecting Hard Sciences with
Soft Values (Elsevier), en samensteller van De Armen van de Inktvis (Prometheus). Dap Hartmann
is lid van de reactieraad van Studium Generale in Delft en Fellow van het Center for Inquiry for the
Low Countries. 

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte – sinds 1856
http://www.devrijegedachte.nl/
Contactpersoon: Floris van den Berg, bestuurslid De Vrije Gedachte (florisvandenberg@dds.nl)

'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 weet niet wat ik moet denken van het onderwerp van Dikkertje Dap. Ik vind het eigenlijk een
teken aan de wand dat de vrijheid van meningsuiting, een vanzelfsprekendheid zou ik zeggen,
binnen een vrijdenkersvereniging ter discussie zou moeten staan. Gaat het eigenlijk niet over
zelfcensuur (NB. nadrukkelijk wordt gesproken over de grenzen van de vrijheid van
meningsuiting)?

Anderszijds past het in een zeker patroon. Immers, in het clubblaadje raakt men over dit
onderwerp ook niet uitgeleuterd. In de laatste editie weer twee artikelen over de grenzen van de
vrijheid van meningsuiting. Om moedeloos van te worden.

David, ik kan geheel met je moedeloosheid meeleven. Misschien dat het aardig zou zijn om een
discussie te lanceren over waarom we zijn gaan discussiëren over meningsuiting vanaf het
moment dat radicaal-islamitische heethoofden zich stevig in Nederland gingen roeren.

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

Die discussie over het WAAROM, die hebben we al gelanceerd. Je raakt hier dan ook precies de
kern van het probleem dat wij in onze eerste nieuwsbrief hebben omschreven en door Neerhoff
ook eerder op dit forum is vastgesteld:

vegan-revolution schreef:
David, ik kan geheel met je moedeloosheid meeleven. Misschien dat het aardig zou zijn om een
discussie te lanceren over waarom we zijn gaan discussiëren over meningsuiting vanaf het
moment dat radicaal-islamitische heethoofden zich stevig in Nederland gingen roeren.
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“Verder is de samenleving onder druk van moslimfanatisme inmiddels doordrenkt van zelf-
censuur. En intussen ondervinden vrouwen, homo's, joden, atheïsten en vrijdenkers, maar ook
goed geïntegreerde allochtonen de last van het jarenlang verzwijgen van een reële integratie
problematiek.” (zie http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=59&t=7871)

Van een vrijdenkersvereniging zou je verwachten dat het een bastion zou zijn waar de banier van
het vrije woord fier zou wapperen. Het tegendeel is waar. De vrijheid van meningsuiting lijkt wel
een obsessie aan het woorden binnen de club getuige de diarree aan artikelen over dit onderwerp
in het clubblaadje en nu weer deze lezing van Dikkertje Dap. 

Een ander voorbeeld van zelfcensuur kan je zien op de website van DVG. De opmerkingen over
South Park en Mohammed zijn heel stoer (zie: http://www.devrijegedachte.nl/?p=1063). Maar
plaats er dan een cartoon van Mohammed en niet van een of andere bijbelse profeet. Of plaats
een cartoon van Gregorius Nekschot (zie http://hoeiboei.blogspot.com/2010/04/de-beer-is-los-
in-south-park.html en voor meer leuke tekeningen:
http://hoeiboei.blogspot.com/search/label/Gregorius%20Nekschot).

Kwestie van smaak, ik vind die tekeningen van Nekschot lelijk en niet grappig. 
Maar hier had wel een ander plaatje bij gemogen, inderdaad. Maar is dat zelfcensuur?

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Dan denk ik dat de islamisten hierover zeer tevreden kunnen zijn, want als "vrijdenkers" hun
energie voornamelijk steken in wat je wel of niet zou mogen zeggen, dan gaat dat ten koste van
de kritiek op het islam-fascisme en dat is voor aanhangers van de radicale islam pure winst.

David Bakker schreef:
Van een vrijdenkersvereniging zou je verwachten dat het een bastion zou zijn waar de banier van
het vrije woord fier zou wapperen. Het tegendeel is waar.

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

Wat een vooringenomenheid David.
Je begint op voorhand maar met de man een scheldnaam (of is het als koosnaampje bedoeld) te
geven en in de hoek te zetten. Maar misschien is ie wel, net als jij, helemaal niet politiek correct
en leest ie Trouw!
Vervolgens interpreteer je een vraag die hij stelt (Waar liggen de grenzen van deze vrijheden, en
wie bepaalt die grenzen eigenlijk?) als een knieval voor de Islam en zelfcensuur.
Het gaat overigens niet alleen over de vrijheid van meningsuiting maar ook over vrij denken, vrij
spreken en vrij handelen.
Als je nou eens gewoon afwacht wat dhr. Hartmann tijdens die lezing naar voren brengt en je
vormt je dan een mening, dan kun je er voor kiezen of je die mening vrij wilt uiten of niet. 
Ik ben overigens wel benieuwd naar het antwoord van dhr. Hartmann op de vraag.
En misschien komt de wens van vegan-revolution (Misschien dat het aardig zou zijn om een
discussie te lanceren over waarom we zijn gaan discussiëren over meningsuiting vanaf het
moment dat radicaal-islamitische heethoofden zich stevig in Nederland gingen roeren.) tijdens
die lezing ook wel aan de orde.
Nu geeft je reactie mij weer het gevoel dat je in alle vrijheid je niet verborgen agenda uitspeelt.
Over het hoofd van een man die nog vrij moet spreken.

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.
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Het lijkt me goed om Dap Hartmann vooraf het voordeel van de twijfel te gunnen. Het kan
natuurlijk echter zo zijn dat David Bakker al weet heeft van de standpunten die Dap Hartmann
inneemt.

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

Guttegut daar hebben we Opa Bakkebaard weer.

Als je goed zou hebben opgelet dan zou je weten dat het mij helemaal niet om Dikkertje Dap te
doen is. Het gaat mij eerder om de keus van het bestuur voor dit onderwerp. Wat de inhoud van
de lezing betreft. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Hij vindt de vrijheid van meningsuiting onbeperkt. Dat is een open deur voor een vrijdenker.
Daar hoef ik niet voor naar Utrecht af te reizen.
2. Hij vindt dat er grenzen moeten worden gesteld. En daar zit ik ook niet op te wachten.
Normaal begin je toch niet met begrenzing van je mening, je zoekt als vrijdenker naar nieuw
territoir, er is er maar een die grenzen stelt, en dat ben je zelf. 

Overigens zit Dikketje Dap volgens mij op dezelfde lijn als Floris van den Berg want hij vindt:
‘beledigen is een integraal onderdeel van het recht op vrije meningsuiting’
(http://www.dezebra.com/sg/publiek/agenda.asp?courseID=243) 

Overigens is Floris als vrijdenker volledig door de mand gevallen. Hij heeft de mond vol over de
vrijheid van meningsuiting maar ondertussen vormt hij samen met Anton van Hooff een inquisitie
die ons censureert .

Wim Aalten schreef:
Wat een vooringenomenheid David.
Je begint op voorhand maar met de man een scheldnaam (of is het als koosnaampje bedoeld) te
geven en in de hoek te zetten. Maar misschien is ie wel, net als jij, helemaal niet politiek correct
en leest ie Trouw!
Vervolgens interpreteer je een vraag die hij stelt (Waar liggen de grenzen van deze vrijheden, en
wie bepaalt die grenzen eigenlijk?) als een knieval voor de Islam en zelfcensuur.
Het gaat overigens niet alleen over de vrijheid van meningsuiting maar ook over vrij denken, vrij
spreken en vrij handelen.
Als je nou eens gewoon afwacht wat dhr. Hartmann tijdens die lezing naar voren brengt en je
vormt je dan een mening, dan kun je er voor kiezen of je die mening vrij wilt uiten of niet. 
Ik ben overigens wel benieuwd naar het antwoord van dhr. Hartmann op de vraag.
En misschien komt de wens van vegan-revolution (Misschien dat het aardig zou zijn om een
discussie te lanceren over waarom we zijn gaan discussiëren over meningsuiting vanaf het
moment dat radicaal-islamitische heethoofden zich stevig in Nederland gingen roeren.) tijdens die
lezing ook wel aan de orde.
Nu geeft je reactie mij weer het gevoel dat je in alle vrijheid je niet verborgen agenda uitspeelt.
Over het hoofd van een man die nog vrij moet spreken.

Over smaak valt niet te twisten. Maar de aanhouding van Nekschot vond ik smakeloos (zie:
http://www.hetverraadvanlinks.nl/Gregorius.htm).

Of het zelfcensuur is? Ik vermoed van wel. Ik denk dat ze een plaatje van de profeet niet

The Prophet schreef:
Kwestie van smaak, ik vind die tekeningen van Nekschot lelijk en niet grappig. 
Maar hier had wel een ander plaatje bij gemogen, inderdaad. Maar is dat zelfcensuur?
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aandurfden.

David schreef:

Nu ben je echt te ver gegaan, niemand noemt mij ongestraft Opa Bakkebaard.
Je bent echt, zoals onder je naam in de zijlijn staat, unstoppable.
Ben je eigenlijk wel een vrijdenker, David? Want je noemt jezelf wel zo maar je acteert nogal
tegenstrijdig. Soms speelt het volgende beeld door mijn hoofd, en als vrijdenker uit ik mij ook
vrijuit.
Is die David niet de merkwaardige combinatie van een religieus mens, een bewonderaar van Ayn
Rand en een enthousiast lid van de vijfde colonne in vrijdenkersland? Je gedrag doet me er aan
denken.
Ik geef gelijk maar de motivatie om die merkwaardige combinatie te noemen.
Een religieus mens vindt iedere andere mening dan de zijne fout, in de filosofie van Ayn Rand is
de medemens niets anders dan een object op de vrije markt, met geen andere waarde dan
datgene wat je er zelf beter van kunt worden en je voortdurende denigrerende en splijtzuchtige
op- en aanmerkingen richting personen en de vereniging De Vrije Gedachte lijken je veel genot te
bezorgen.
Waag het nog maar eens om me Opa Bakkebaard te noemen!

Guttegut daar hebben we Opa Bakkebaard weer.

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

Je kunt wel merken Wim dat je langzamerhand experienced aan het worden bent. Weer eens een
echt originele en indrukwekkende vrij-denkers bijdrage van jouw hand! En ja, het lijkt inmiddels
bij velen geaccepteerd, dat vrij-DENKEN heus nog wel mag, maar dat vrij-SPREKEN aan strikte
regels gebonden dient te zijn. Liefst nog met een stevige straf als sanctie. Enfin, je geeft zelf het
goede voorbeeld! 

Vraagje: hoe kun je de producten van je vrije-gedachten toetsen, zonder de input van de vrije
mening van anderen? Wordt dat ook niet een beetje saai? Ego-tripperig wellicht?

Beetje open deur Fred, natuurlijk floreren mijn vrije gedachten (en mijn vrije mening) bij de vrije
mening van een ander. Maar de communicatie stokt al snel als in dat proces niet meer de bal
maar de mens (in mijn geval de man) wordt gespeeld. Waar vrije gedachten tekort schieten wordt
een gebrek aan argumenten maar al te vaak omgezet in schreeuwen en persoonlijke aanvallen.
Daar is een mens (in dit geval een man) vrij in maar in mijn optiek heeft dat niets meer met
vrijdenken te maken. Sterker nog, het belemmert het vrijdenken, van beide kanten. Waar ergernis
heerst vallen er geen vrije gedachten meer uit te wisselen en te toetsen. Dan wordt het saai en
trippen de ego's.

Vraagje: hoe kun je de producten van je vrije-gedachten toetsen, zonder de input van de vrije
mening van anderen? Wordt dat ook niet een beetje saai? Ego-tripperig wellicht?

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 Aalten schreef:
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Heel leuk opa. 

Volgens mij roep ik niet zomaar wat. Ik probeer het ook nog een beetje te ondebouwen. In
bovenstaand betoog kan ik geen enkel argument ontdekken. Als iemand mij met goede
argumenten kan overtuigen ben ik de eerste die zijn ongelijk toegeeft. 

Splijtzuchtige opmerkingen? Wat bedoel je? Zonder kritiek geen vooruitgang.

David schreef:

Nu ben je echt te ver gegaan, niemand noemt mij ongestraft Opa Bakkebaard.
Je bent echt, zoals onder je naam in de zijlijn staat, unstoppable.
Ben je eigenlijk wel een vrijdenker, David? Want je noemt jezelf wel zo maar je acteert nogal
tegenstrijdig. Soms speelt het volgende beeld door mijn hoofd, en als vrijdenker uit ik mij ook
vrijuit.
Is die David niet de merkwaardige combinatie van een religieus mens, een bewonderaar van Ayn
Rand en een enthousiast lid van de vijfde colonne in vrijdenkersland? Je gedrag doet me er aan
denken.
Ik geef gelijk maar de motivatie om die merkwaardige combinatie te noemen.
Een religieus mens vindt iedere andere mening dan de zijne fout, in de filosofie van Ayn Rand is
de medemens niets anders dan een object op de vrije markt, met geen andere waarde dan datgene
wat je er zelf beter van kunt worden en je voortdurende denigrerende en splijtzuchtige op- en
aanmerkingen richting personen en de vereniging De Vrije Gedachte lijken je veel genot te
bezorgen.
Waag het nog maar eens om me Opa Bakkebaard te noemen!

Guttegut daar hebben we Opa Bakkebaard weer.

Met splijtzuchtige opmerkingen bedoel ik niet de inhoud van je kritiek. Die deel ik op sommige
punten en op andere punten niet. Dat is niet het probleem. Je weet, ik ben er een voorstander van
die zaken in de vereniging te bespreken.
Het zijn je, soms nogal denigrerende, opmerkingen naar personen en de vereniging die ik niet als
argumenten in de discussie beoordeel maar juist als een gebrek aan argumenten. Je hoeft iemand
niet uit te schelden om aan te geven dat je zijn gedrag niet waardeert of zijn argumenten niet
deelt. Je hoeft een vereniging, en daarmee de leden, niet neer te sabelen als je het met bepaalde
dingen niet eens bent. 

En natuurlijk, zonder kritiek geen vooruitgang. Helemaal mee eens. Louis Paul Boon heeft er eens
een boekje over geschreven “Ook de afbreker bouwt op”.
Daarin beschrijft hij zijn reis van het nihilisme naar het realisme.
Wat ik daar uit geleerd heb?
In de echte wereld, de wereld van de vrijdenkerij, zijn er argumenten en mensen. Beiden even
belangrijk.
Dit in tegenstelling tot de wereld van de religie, daar zijn argumenten niet belangrijk. En de
wereld van de vrije markt economie, daar zijn mensen niet belangrijk. 
De wereld wordt aantrekkelijker als we religie en de vrije markt weten af te breken en daarvoor
een vrije en solidaire wereld weten op te bouwen. In mijn vrijdenkerswereld staan afbreken en
opbouwen in die context. Dus als je kritiek hebt benoem dan ook de verandering die je wilt en
zet je daar voor in. Zonder de mens uit het oog te verliezen, want zonder mensen geen echte
wereld. Pas als dat besef er is kan de afbreker ook opbouwen.

Splijtzuchtige opmerkingen? Wat bedoel je?

Zonder kritiek geen vooruitgang.

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.
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Vrijdenker van het jaar & Anton Constandse lezing 2010

Daar zeg je wat! Natuurlijk heb je gelijk dat ergenissen niet stimuleren. Maar realiseer jij je wel
Wim, dat jijzelf ook ergernissen oproept? En als iedereen zo snel gekwetst zou zijn als jij je nu
voor doet, dan gaat het uiteindelijk slechts om de vorm ipv de inhoud. Is dat niet juist waar David
zich aan ergerde? Mooie praatjes over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting, maar
ondertussen zelf botte censuur toepassen!

Wim Aalten schreef:
Waar ergernis heerst vallen er geen vrije gedachten meer uit te wisselen en te toetsen.

Denigrerend? Is dat zo? Misschien heb ik dat onbewust van Anton van Hooff overgenomen. Die
schrijft in De Vrijdenker dat vegetariers zielig zijn, dat alleen mensen die honden haten uit het
juiste hout zijn gesneden en dat Theo van Gogh niet meer was dan een pestkop met een gebrek
aan emphatie. Heb je daar al - uiteraard binnen verenigingsverband - over geklaagd?

Wim Aalten schreef:
Het zijn je, soms nogal denigrerende, opmerkingen naar personen en de vereniging die ik niet als
argumenten in de discussie beoordeel maar juist als een gebrek aan argumenten.

David,
Anton van Hooff heeft meningen waar ik het niet altijd mee eens ben. Ik ga niet overal op
reageren. Maar jij scheld en daagt een ieder uit die het niet met je eens is of waarmee jij het niet
eens bent. Je gebruikt daarbij de meest kinderachtige bewoordingen. Daar heb ik een mening
over.
Jij speelt het spel op het forum. Dan krijg je ook tegenspel op het forum. En dan moet je niet
direct gaan klagen dat het niet in de vereniging gebeurt. Als je zo graag zaken in de vereniging
bespreekbaar wilt maken, ga je gang. En nu niet direct klagen dat dat niet kan, ieder lid kan in de
vereniging op de normale manier zaken aanhangig maken. Jij bent wat dat betreft niets
bijzonders.

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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Je reageert echt nooit, behalve als wij iets stellen. Ik meen me te herinneren dat zulks het meten
met twee maten is? Wil je soms aan het bestuur laten zien hoe loyaal je wel niet bent?

Wat jij, beste Wim, schelden en uitdagen noemt, heet in de grotemensenwereld een conflict
uitpraten en toelichten. Je moest eens een scheldwoord noemen, zou nog moeite kosten. Heb je
wel bedacht, dat wij dan wel niet uitgescholden worden, de jegens ons geuite bewoordingen in de
trant van "je bent een rancuneuze ruziezoeker", "en jullie zijn disloyale leden" of "jullie hebben op
geen enkele manier het recht om namens de Vrije Gedachte te spreken of op te treden" zijn nu
niet bepaald erg fijntjes te noemen, nog afgezien van het feit dat het stompzinnige en ongeldige
wichtigmacherei is van die malle Anton.

Je hebt natuurlijk gelijk, maar als het aan Anton en Enno ligt, staan we buiten spel, zoals je weet.

Wim Aalten schreef:
Anton van Hooff heeft meningen waar ik het niet altijd mee eens ben. Ik ga niet overal op
reageren.

Wim Aalten schreef:
Maar jij scheld en daagt een ieder uit die het niet met je eens is of waarmee jij het niet eens bent.
Je gebruikt daarbij de meest kinderachtige bewoordingen. Daar heb ik een mening over.

Wim Aalten schreef:
Jij speelt het spel op het forum. Dan krijg je ook tegenspel op het forum. En dan moet je niet
direct gaan klagen dat het niet in de vereniging gebeurt. Als je zo graag zaken in de vereniging
bespreekbaar wilt maken, ga je gang. En nu niet direct klagen dat dat niet kan, ieder lid kan in de
vereniging op de normale manier zaken aanhangig maken. Jij bent wat dat betreft niets bijzonders.

Alleen al in dit draadje noem je Dikkertje dap, Opa Bakkebaard en Malle Anton. Is het niet een
beetje kinderachtig om zo te discussieren? Elders op dit forum gebruiken jullie nog hele andere
bewoordingen en omschrijvingen voor mensen en situaties. Dat doet voor mij afbreuk aan de
argumenten die je hebt rond zaken die in de vereniging best anders kunnen. Je haalt je gelijk niet
met roeptoeteren maar met argumenten.
Als Anton (of wie dan ook) iets zegt of schrijft waar ik het niet mee eens ben of waar ik een
andere mening over heb dan hak ik er niet meteen op in. Want ten eerste heeft iemand recht op
zijn mening en ten tweede is het vaak in die enorme kakafonie van gedachten en meningen zo
onbelangrijk. En als Anton, als persoon en niet als voorzitter van DVG, iets ondertekent moet hij
dat zelf weten. Als ik het niet met hem eens ben (en ik ben het op meerdere punten niet met hem
eens) dan kan ik dat laten weten. Maar ik bepaal hoe belangrijk ik het vind en wanneer ik wel of
niet (en hoe) ik reageer. Maar om ieder woord wat ie zegt of iedere handeling die hij uitvoert
gelijk bij de strot te grijpen en dat dan vervolgens te gebruiken om hem af te branden, dat gaat
mij te ver. Dat doe je alleen als je een niet verborgen agenda hebt te hanteren. 
En doe niet zielig over jullie bejegening, als je zo de confrontatie zoekt weet je dat je op je tere
zieltje kunt worden getrapt.
Tot slot, als je het verenigingsspel normaal speelt (en dat mag kritisch en confronterend zijn) sta
je ook in DVG echt niet zo maar buiten spel. Want niet het bestuur maar de leden bepalen wat er
aan de orde is. Dus kom met je grieven richting ledenvergadering en beleef het mee.

Je moest eens een scheldwoord noemen, zou nog moeite kosten.

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,

Zo snel ben ik niet op mijn zieltje getrapt hoor. Daar komt heel wat meer bij kijken.
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Tja ledenvergadering, dat duurt nog even he, tenzij 10% van de leden een buitengewone
vergadering bijeenroept, maar dat zie ik niet snel gebeuren.

Gr. David

Wat je lijkt mij sowieso kunt doen is hier een oproep plaatsen om de organisatie van een
ledenvergadering te steunen. Wie weet hoeveel leden er hier mee lezen die dat zien zitten.

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

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

Vegan-revolution,

Dank voor het meedenken. Maar voorlopig zie ik even af van zo'n oproep. Er zitten hier ook niet
zo veel leden denk ik.

Het is misschien wel een idee om bij de volgende ALV een voorstel in te dienen om 2x per jaar
een ALV te houden.
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