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CENSUUR op site van De Vrije Gedachte

CENSUUR op site van De Vrije Gedachte:

Het betreft hier de volgende bijdrage van redacteur Jan Bontje:

Wat bezielt Bolkestein?12 december 2010 door Jan Bontje 

Onlangs liet VVD coryfee Frits Bolkestein zich tegen een bevriend auteur ontvallen dat
Nederlandse ‘herkenbare’ joden aan naar de VS of Israël te emigreren. Hadden zij dan voor
overlast gezorgd? Hadden ze homo’s geterroriseerd? Hadden ze moskeeën of kerken in brand
gestoken? Niets van dat alles. Hun godsdienst mag dan net zo onuitstaanbaar en achterhaald zijn
als die van de islam of het christendom (vrijdenkers vertikken het om dat onder stoelen of banken
te steken!), ze bezorgen niemand last. En dat is hét criterium om iemand zijn vrijheid te gunnen:
als hij ook een ander vrij laat in zijn doen en laten.
Vanwaar dan die raad om ons land te verlaten? Omdat, volgens Bolkestein, het antisemitisme van
moslimzijde alleen maar zal toenemen. Zelfs als dat zo is, wat nog maar te bezien is, geeft hij
een fout signaal af: buig voor terreur, leg je neer bij leeghoofden gevuld met Jodenhaat. Hij had
moeten oproepen om krachtdadig op te treden tegen moslims die Jodenhaat verspreiden, Joodse
medelanders uitschelden, bespuwen of op andere wijze lastigvallen, met geweld bedreigen of
geweld gebruiken. Jodenhaat mogen we onder geen beding tolereren, onder welke vlag hij ook
vaart. Een beschaafd land roeit Jodenhaat uit, streeft daar althans naar. Beschaving is omgekeerd
evenredig aan Jodenhaat: hoe meer Jodenhaat, hoe onbeschaafder het land. En dus: hoe
beschaafder een land is, des te minder Jodenhaat er is. Barbaarsheid is recht evenredig met
Jodenhaat: hoe meer Jodenhaat, des te barbaarser de maatschappij.
Bolkestein buigt zowel voor islamitische straatschoffies als voor de islamitische voorgangers die
Jodenhaat prediken. Deze ziektekiem moet met alle kracht en veerkracht die onze samenleving
bezit, bestreden worden. Bolkestein’s geciteerde uitspraak voedt de Jodenhaat. Hij geeft fanatici
het gevoel dat ze aan de winnende hand zijn. Hij had Jodenhaters echter moeten duidelijk maken:
jullie hebben de grootste fout van je leven begaan door onze Joodse medelanders aan te vallen.
JODENHAAT PIKKEN WE NIET. Van niemand.
(Overigens had Bolkestein wel een punt: in de oorlog keken de meeste Nederlanders weg toen de
Joden werden afgevoerd. De Februaristakers, verzetsmensen en zij die Joden hielpen onderduiken
niet te na gesproken.)
Jan Bontje

De bijdrage kreeg de volgende reacties:

1. hagenaars zegt: 
13 december 2010 om 11:24
Ik vind om een antal reden, die ik niet allemaal zal opsommen, de opwinding van Bontje een
beetje misplaatst. Bolkenstei heeft trouwens in het openbaar aangegeven dat als hij had geweten
dat de in een persoonlijk gesprek gedane uitlating integraal in een boek zouden worden
opgenomen, hij meer context had gewenst en zelf andere woorden had gekozen, maar ik vind het
aardig om deze reactie uit het Friesch Dagblad te citeren:
” De omstandigheden waarin Joden in ons land ‘zichtbaa’‘ kunnen zijn, staan al jaren onder druk.
Er is geen groep in ons land die zoveel moet investeren in beveiliging als de Joden en dat
gedurende al een flink aantal jaren. Kennelijk is de Nederlandse samenleving eraan gewend
geraakt dat ‘zichtbare Joden’ voor zichzelf opkomen en in hun veiligheid investeren tegen hoge
bedragen. De Nederlandse overheid – lees; de samenleving – acht het niet tot haar
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verantwoordelijkheid om Joodse kinderen op weg naar de Joodse school te beschermen. En de
Nederlandse overheid neemt kennelijk alleen kennis van het feit dat een Amsterdamse Joodse
gemeente ‘ondergronds’ is gegaan, uit veiligheidsoverwegingen; het geweld tegen synagogen
neemt toe: vier in 2008 en veertien in 2009. De Nederlandse overheid, samen met de
voetbalorganisaties, hebben ook jarenlang gedoogd dat in spreekkoren in de voetbalstadions
leuzen klonken als: ‘Hamas, Joden aan het gas’. Joodjepesten behoort tot de mores van een (klein)
deel van de bevolking, onder toeziend oog van de overheid.
Joden in ons land hebben afwijzend gereageerd op Bolkestein advies. Vertrek uit Nederland is een
capitulatie. Intussen moet worden bedacht dat de moeilijke boodschap over de Joden komt van
iemand die al eerder een moeilijke boodschap verkondigde; niet werd geloofd, belachelijk werd
gemaakt, maar uiteindelijk het maatschappelijk en politiek gelijk aan zijn zijde kreeg: Bolkestein
over de multiculturele samenleving.”
2. Jan Bontje zegt: 
13 december 2010 om 19:28
Ik citeer Hagenaars die het Fries Dagblad citeerde: 
“Joden in ons land hebben afwijzend gereageerd op Bolkestein advies. Vertrek uit Nederland is
een capitulatie.” 
Daarmee, zo blijkt zonneklaar uit mijn bijdrage, ben ik het volledig mee eens. Moeten we het
gedrag van Bolkestein niet dhimmitude noemen?
Ik citeer Wikipedia: 
“Het begrip dhimmitude is een neologisme voor de (al dan niet vrijwillige) onderwerping van niet-
moslims aan moslims.
De term dhimmitude, geïnspireerd op het al langer bestaande begrip dhimmi, is bekend
geworden door de Egyptisch-joodse schrijfster Bat Ye’or.
Dhimmitude komt volgens Bat Ye’or voort uit de strijd die sommige moslims voeren: om buiten
schot te blijven nemen zich bedreigd voelende niet-moslims een onderdanige houding aan en
onthoudt men zich van kritiek op de islam.
Op de term ‘dhimmitude’ is ook weer kritiek, omdat het de negatieve zijde van de islam zou
uitvergroten en een verkeerd licht zou werpen op de positie van groepen joden en christenen die
al honderden jaren in islamitische landen leven.” 
Nederland is al honderden jaren multicultureel. Het probleem begint, als nieuwe medelanders zich
niet houden aan enkele simpele regels van onze “open society”.
“Geloof wat je wil, maar laat mij met rust.” De multiculturele samenleving kan, nu ze eenmaal
eeuwenlang bestaat, domweg niet meer niet-bestaan. Waar het op aankomt, is een modus vivendi
vinden waarin alle groepen, meerderheden en minderheden, en individuen, zich thuis voelen.
Tegenstelling vergroten, angst zaaien, capituleren voor islamitische sharia-lovers, is dan zeker
niet de weg… 
Overigens ben ik van mening dat de overheid al haar burgers dient te beschermen, dus ook de
joodse minderheid. Als het waar is dat dit niet gebeurt, is dat schandalig en moeten burgers –
vrijdenkers voorop! – daarop aandringen. De overheid moet desnoods daartoe gedwongen worden
d.m.v. een parlementaire uitspraak en/of druk vanuit de samenleving.
3. fred neerhoff zegt: 
13 december 2010 om 22:38
Hahah, Bolkestein een d’himmie? Dan is Jan Bontje een zionist!
4. hagenaars zegt: 
14 december 2010 om 02:09
Ik vraag mij af of de redacteur van de Vrije Gedachte een definitie van ´multicultureel´ heeft. Ik
heb er een opgezocht en geef hem hieronder.
“Multiculturalisme of multiculturaliteit is een maatschappelijke en politieke ideologie waarbij men
uitgaat van gelijkheid van verschillende culturele gemeenschappen binnen een bepaald
afgebakend bestuurlijk gebied. Multiculturalisme wordt als ideologie vaak gecontrasteerd met
assimilatie en integratie.” Tegen die ideologie en zijn toepassing heeft Bolkenstein bezwaar
gemaakt, omdat nu eenmaal de ene gemeenschap anders omgaat met bv. Joden of homo´s en
vrouwen dan de andere, en wij daar bepaalde grondrechten die voor iedereen gelden bij willen
hanteren. Bolkenstein waarschuwde dus tegen wat ik nu maar even een politiek dogma noem.
Hij bleek gelijk te hebben…
Terzijde merk ik op dat het onjuist is te beweren dat Nederland ´al eeuwen´ multicultureel is,
want dat is niet zo. Verzuild, zeker maar dat toch niet langer dan ruim een halve eeuw,ik denk
dat hier het enthousiasme voor die ideologie, die Bolkenstein naar de prullenbak verwees, de
redacteur heeft overmand.
5. fred neerhoff zegt: 
14 december 2010 om 12:52
Bolkestein doet zijn uitspraak in het recent verschenen boek “Het Verval, joden in een stuurloos
Nederland” door Manfred Gerstenfeld, uitgegeven door Van Praag.
Als er één ding duidelijk wordt in dit boek, dan is het wel dat de positie van joden in Nederland
aantoonbaar problematischer wordt door de toegenomen intimidatie vanuit moslim hoek. En als
er één groep medeschuldig is, dan zijn het wel d’himmie’s als Jan Bontje. Want zìj zijn het die
zich consequent verschuilen achter het Midden-Oosten conflict als het om het gemis aan islam-
kritiek gaat.
Bolkestein neemt de bedreigde positie van de joden serieus, en stelt vast dat de West-Europese
staatsinstellingen onmachtig zijn om effectieve maatregelen te nemen tegen de fanatieke islam-
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intimidatie. Intussen is de kwestie dusdanig geëscaleerd dat synagogen en joodse feestdagen niet
meer zonder politiebewaking kunnen, de nog recente industriële massamoord op 6 miljoen joden
(Sjoa) op islamitische scholen vaak niet meer behandeld wordt, en dat degenen die hun mening
durven te zeggen over de islam zoals Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian
persoonsbeveiliging nodig hebben.
Het is daarom des te opmerkelijker dan Jan Bontje zich hier opeens opwerpt als de grote
verdediger van het joodse belang en anderzijds te kleinzielig is om toe te geven dat Geert Wilders
dat joodse belang met gevaar van eigen leven wèl consequent verdedigt. Zie daarvoor De
vrijdenker van dec. 2010 / jan. 2011 (jrg. 41, nr. 10) en mijn commentaar op freethinker.nl
(viewtopic.php?f=59&t=8490&start=75#p251807).

Om 18:29 bleken reacties nr. 3 en nr. 5 verdwenen, waarop ik aan de DVG-moderator vroeg:

4. fred neerhoff zegt: 
14 december 2010 om 18:29
Waar zijn mijn reacties nr.3 en nr.5 gebleven? Om 12u52 stonden zij hier nog!

Ik ben benieuwd wat het antwoord zal zijn!

Misschien was het niet als censuur bedoeld maar als een aanmoediging tot het zoeken van een
leuke hobby. In het licht van het artikel en de discussie geen slecht idee, me dunkt.

"Luidkeels roepen dat je geen mening hebt is niet interessant.
Het zijn de uitgesproken meningen die een discussie maken."
- Jagang (22 januari 2012)

En zie wat er gebeurde:

4. Jan Bontje zegt: 
14 december 2010 om 19:10
Hagenaars schreef: “Ik vraag mij af of de redacteur van de Vrije Gedachte een definitie van
´multicultureel´ heeft. Ik heb er een opgezocht en geef hem hieronder.
“Multiculturalisme of multiculturaliteit is een maatschappelijke en politieke ideologie waarbij men
uitgaat van gelijkheid van verschillende culturele gemeenschappen binnen een bepaald
afgebakend bestuurlijk gebied. Multiculturalisme wordt als ideologie vaak gecontrasteerd met
assimilatie en integratie.” Tegen die ideologie en zijn toepassing heeft Bolkestein bezwaar
gemaakt, omdat nu eenmaal de ene gemeenschap anders omgaat met bv. Joden of homo´s en
vrouwen dan de andere, en wij daar bepaalde grondrechten die voor iedereen gelden bij willen
hanteren. Bolkestein waarschuwde dus tegen wat ik nu maar even een politiek dogma noem.
Hij bleek gelijk te hebben…

Terzijde merk ik op dat het onjuist is te beweren dat Nederland ´al eeuwen´ multicultureel is,
want dat is niet zo. Verzuild, zeker maar dat toch niet langer dan ruim een halve eeuw, ik denk
dat hier het enthousiasme voor die ideologie, die Bolkestein naar de prullenbak verwees, de
redacteur heeft overmand.”

Mijn reactie: ik schrijf dit uiteraard op persoonlijke titel en niet als redacteur van De Vrijdenker.
Dat is een papieren blad en dit is een website…

Ik schreef “multicultureel” en niet “multiculturalisme”. Dat zijn twee verschillende zaken. Ik me
kennelijk niet duidelijk genoeg gemaakt.
Dus:
-1- Multicultureel is een “is”, een feit, een gegeven. Ik geef een descriptie, beschrijving, van iets
wat is, mijn definitie is dus niet normatief, maar descriptief.
-2- Multiculturalisme, is een “ought” = een ideologie: de opvatting dat iets zo moet zijn, in dit
geval de (foute) bewering dat alle culturen gelijkwaardig zijn. Dat zijn ze nl. niet!
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Ter verduidelijking: feitelijk is Nederland (en is Europa) al sinds de vroege Middeleeuwen
multicultureel in de zin van -1-: verschillende culturen werden gemengd, niet altijd zachtzinnig
(…) waaruit ten slotte, na veel strijd, een “Europese cultuur” is voortgekomen, waarop de V e r l i c
h t i n g, althans in het Westen van Europa, haar stempel heeft gedrukt. Die cultuur, de
[groten]deels seculiere samenleving of de “open society” van nu, de liberale democratie, acht ik s
u p e r i e u r aan culturen als islam, christendom, Jodendom, hindoeïsme, enz. Godsdiensten
immers baseren zich op onhoudbare, achterhaalde, deels zelfs ronduit achterlijke, irrationele,
onwetenschappelijke, uitgangspunten.

Mijn -1- term “multicultureel” is dus beslist ongelijk aan de -2- ideologie dat alle culturen
gelijk(waardig) zijn. Dat -2- “isme” verwerp ik. Dáárin geef ik Bolkestein en jou dus gelijk. 

Ik pleit voor acceptatie van minderheden, ook als ze gelovig zijn, maar wél onder de e x p l i c i e
t e (!) voorwaarde, e i s , dat ze zich houden aan de verworvenheden van de Verlichting, de
seculiere cultuur. Geloof wat je wilt, al is het in kabouters of een kruisdrager of een zwarte
meteoriet, maar laat mij met rust! Ni dieu, ni maitre…
Discrimineren van joden, moslims, christenen, enz. vind ik echter, u i t e r a a r d , verachtelijk. 

Leo Polak (1880-1941) verwees in een radiorede voor de VRO in 1931 terecht op de verdeeldheid
die het geloof zaait. Godsdiensten verdelen de mensen, zetten de mensen tegen elkaar op. Dat
gold en geld voor Jodendom, islam en christendom en andere godsdiensten. 

Ook de islam zal eraan moeten geloven: wij accepteren géén overheersing door de islam, al dan
niet via de sharia. Daarom pleit ik voor een verbod op allerlei joodse en/of christelijke en/of
moslim gebruiken die indruisen tegen “Verlichtingsnormen”. Zoals daar zijn: onderdrukking of
achterstelling van de vrouw t.o.v. de man (islam, Jodendom, SGP), homohaat (bijbel en koran),
verplichte (via de wet aan ons opgelegde) zondagsheiliging (waar gvd de VVD onlangs uit
opportunistische overwegingen (lees: het pluche) mee instemde…, besnijdenis, uithuwelijken,
enz. Maar ook Jodenhaat, als die bijv. in de moskee wordt gepreekt. 

Ik verwerp dus de ideologie -2- van het multiculturalisme en verwijs die, net als Bolkestein, naar
de prullenmand. Maar ik constateer dat we hoe dan ook toch echt multicultureel zijn en dat dit
alleen met geweld ongedaan kan worden (ethnic cleansing). Dat doet Israël bijv., maar ook
Arabische landen en andere autoritaire of dictatoriale staten maken zich er aan schuldig. Denk
aan de onderdrukking van de ‘Berbers’ in Algerije of de Palestijnen in Israël en in Jordanië. 

Bolkestein pleegt volgens de Joden in Nederland (!) capitulatie. Ik denk dat zij het beter weten dan
jij en ik… Ik steun hen daarin. We moeten nóóit buigen voor religieuze aanspraken, van welke
zijde ook, die de seculiere samenleving ondermijnen. Daarvoor vechten de vrijdenkers al meer
dan anderhalve eeuw in georganiseerd verband…

Vanwaar de Censuur dan? Wat is so shocking about this conversation?

"We never judge a statement by its author, but only on its own merit." 
-Rabbi Moshe Chaim Luzzato (1707-1746)

Oorspronkelijke reacties nr.3 en nr.5 zijn van de site verwijderd.

Lex-Legis schreef:
Vanwaar de Censuur dan?

Dat de reactie van 13 december 2010 om 22:38 verwijderd wordt kan ik me nog wel voorstellen,
want dat is alleen maar een flauwe grap (wedden dat Neerhoff nu gaat schrijven dat mijn reactie
nog minder zout bevat? Zulks is zijn gewoonte) Al blijft de site wel in gebreke door nergens een
paar duidelijke modereerregels vast te stellen.
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Re: CENSUUR op site van De Vrije Gedachte
door Ali » 15 dec 2010 01:56

Ali
Banned
Berichten: 3235
Geregistreerd: 20 sep 2008
00:58

Re: CENSUUR op site van De Vrije Gedachte
door F001 » 15 dec 2010 08:35

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

Re: CENSUUR op site van De Vrije Gedachte
door fred neerhoff » 15 dec 2010 11:32

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

Re: CENSUUR op site van De Vrije Gedachte
door fred neerhoff » 15 dec 2010 14:07

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

De reactie van 14 december 2010 om 12:52 had natuurlijk gewoon moeten blijven staan, al staat
er grote onzin over de niet zo vrijdenkende Grote Blonde Leider uit Venlo die de joodse belangen
verdedigt (komt me ongetwijfeld op de volgende flauwe grap van FN te staan - zo is hij nu
eenmaal). Bontje geeft zelf al aan waarom:

Geen van beide reacties overtreden dit criterium. Maw de DVG-moderator is hypocriet dat hij/zij
dit criterium niet toepast als iemand iets schrijft dat hij/zij niet leuk vindt.
Voltaire anyone?

En dat is hét criterium om iemand zijn vrijheid te gunnen: als hij ook een ander vrij laat in zijn
doen en laten.

Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, zal het
dus altijd een gelijkspel worden.

Johan Cruijff

Zoals ik 't opvatte was Bolkestein's advies alleen cynisch bedoeld. In feite is zijn uitspraak toch
gewoon uit te leggen als een verwijt aan de nederlandse politiek?

Of begrijp ik iets niet?

fred neerhoff schreef:

Bolkestein pleegt volgens de Joden in Nederland (!) capitulatie. Ik denk dat zij het beter weten dan
jij en ik… Ik steun hen daarin. We moeten nóóit buigen voor religieuze aanspraken, van welke
zijde ook, die de seculiere samenleving ondermijnen. Daarvoor vechten de vrijdenkers al meer dan
anderhalve eeuw in georganiseerd verband…

Inderdaad cynisme, zoals we dit van Bolkenstein gewend zijn. (ach, de man wordt ook een dagje
ouder) 

Daarbij is het bij nederlandse wet niet verboden joden niet aardig te vinden. Veel huishoudens in
Nederland met een schotel zien dagelijks de mensenrechtenschendingen door Israël op hun
televisie. Deze opgegroeide generatie heeft geen enkele boodschap meer aan het
Holocaustverleden van de joden en deze leerlingen lopen ook uit de klas indien men poogt
hierover onderwijs te geven. Dat is de realiteit. Maar betekent dit dat het klimaat voor joden in
Nederland ondraaglijk is? Ik vind van niet. 

Laat nederlandse joden openlijk afstand nemen van de misdaden gepleegd door deze israelische
regering. Op vergelijkbare wijze dat nederlandse moslims openlijk afstand moeten nemen van het
moslimextremisme. Pas dan kan er weer een klimaat van wederzijds respect ontstaan.

En verder:

5. hagenaars zegt: 
15 december 2010 om 01:07
Voor we verder gaan, waar zijn de reacties van Fred Neerhoff gebleven?

5. hagenaars zegt: 
15 december 2010 om 10:05
Wil je godverdomme die tekst van Fred Neerhoff terugplaatsen!

En toen ging er een DVG-slotje op.
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Re: CENSUUR op site van De Vrije Gedachte
door David Bakker » 15 dec 2010 15:06

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

Re: CENSUUR op site van De Vrije Gedachte
door Lex-Legis » 15 dec 2010 16:57

Lex-Legis
Unstoppable!
Berichten: 228
Geregistreerd: 30 okt 2007
18:03

T.a.v. de heer MNB (correctie privénaam)

Bent u op uw pik getrapt door de heer Neerhoff. Doet dat pijn?

MNb schreef:
Dat de reactie van 13 december 2010 om 22:38 verwijderd wordt kan ik me nog wel voorstellen,
want dat is alleen maar een flauwe grap (wedden dat Neerhoff nu gaat schrijven dat mijn reactie
nog minder zout bevat? Zulks is zijn gewoonte) Al blijft de site wel in gebreke door nergens een
paar duidelijke modereerregels vast te stellen.
De reactie van 14 december 2010 om 12:52 had natuurlijk gewoon moeten blijven staan, al staat
er grote onzin over de niet zo vrijdenkende Grote Blonde Leider uit Venlo die de joodse belangen
verdedigt (komt me ongetwijfeld op de volgende flauwe grap van FN te staan - zo is hij nu
eenmaal). Bontje geeft zelf al aan waarom:

Geen van beide reacties overtreden dit criterium. Maw de DVG-moderator is hypocriet dat hij/zij
dit criterium niet toepast als iemand iets schrijft dat hij/zij niet leuk vindt.
Voltaire anyone?

En dat is hét criterium om iemand zijn vrijheid te gunnen: als hij ook een ander vrij laat in
zijn doen en laten.

En men ziet ook dagelijks dat de mensen rechten in Moslim-Landen worden geschonden. En
bespugen uw kinderen (of familie leden) Moslims op straat? Schelden zij hen uit? Lopen zij de
klas uit als men spreekt over de Geschidenis van de Moslim wereld? Natuurlijk niet. 

Dat dit klimaat een realiteit is neemt niet weg dat er dan maar niets aan gedaan moet worden.

Veel Joden voelen dat anders. Voor ons, Joden, is Holocaust Paranoia een realiteit. Voor
Nederlanders en Nederlandse-Moslims is het mischien allemaal verleden maar voor vele onder
ons is dat niet het geval. Dat leeft in onze gemeenschap en daar komt angst bij. Angst kun je niet
weg redeneren.

“Daar komen die Joden weer met hun Antisemitisme om mensen de mond te snoeren” hoor ik
dan vaak. Hebben zij er ooit bij stilgestaan dat deze claims voor de overgrote meerderhijd van
Joden niet zijn om mensen de mond te snoeren maar voor komen uit een werkelijke angst? Men
kan het Paranoia noemen, en dat is het mischien ook, maar dat neemt niet weg dat voor vele dit
een werkelijke angst is. Een rationele angst of niet, het is een realiteit.

Vijf jaar gelden (toen ik in Nederland woonden) werd ik al bespuugt en uitgescholden. Spuug in
mijn gezicht in de trein naar Amsterdam en, in dat incident, niemand die er iets van zei. In
Amsterdam Centrum heeft ‘iemand’ zelfs een keer Afval over mij uit gegooit, in klaar daglicht.
Natuurlijk waren er veel, zowel Nederlanders als Nederlandse Moslims, die, wanneer zij mensen
hoorden schelden, voor mij opkwamen en ik kan zelf ook prima voor mijzelf opkomen, maar dat
neemt niet weg dat voor vele van ons (op straat herkenbare Joden, die daar bijna dagelijks mee
van doen hebben) Nederland niet de plaats vinden waar wij onze kinderen willen opvoeden, want
wie weet wat de toekomst brengt. Paranoia? Mischien, maar dat neemt niet weg dat er spuug van
mijn gezicht afdroop in die trein. Wie kan met zekerheid zeggen dat er geen aanslag gepleegt

F001 schreef:
Daarbij is het bij nederlandse wet niet verboden joden niet aardig te vinden. Veel huishoudens in
Nederland met een schotel zien dagelijks de mensenrechtenschendingen door Israël op hun
televisie.

F001 schreef:
Maar betekent dit dat het klimaat voor joden in Nederland ondraaglijk is? Ik vind van niet.
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Re: CENSUUR op site van De Vrije Gedachte
door David Bakker » 16 dec 2010 09:18

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

Re: CENSUUR op site van De Vrije Gedachte
door David Bakker » 16 dec 2010 14:19

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

Re: CENSUUR op site van De Vrije Gedachte
door fred neerhoff » 16 dec 2010 14:29

fred neerhoff
Unstoppable!
Berichten: 486
Geregistreerd: 27 jan 2010
10:17
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kan worden op mijn Amsterdamse Synagoge? Neem me niet kwalijk, ik neem dat risico dus niet.

Ik woon in Amerika en in mijn stad hier zijn meer Moslims dan Joden, deze Moslims hebben OOK
een schotel en weten OOK wat er in het Midden Oosten gebeurd. Naast een enkele bom
dreigenemt op onze Synagoge, heb ik hier NOOIT problemen gehad met Moslims. Als ik ze tegen
kom op straat zeggen ze “Shalom” om duidelijk te maken dat zij geen problemen met mij
hebben, en ik zeg “Salaam” terug om ook aan hen het zelfde duidelijk te maken. Zo kan dat ook.

Hoeveel Joden steunen openlijk ALLE Israelische akties in Nederland? Ik ben er niet veel
tegengekomen. Zelfs in mijn Synagoge in Amsterdam waren er alltijd discussies over Israel's
daden, zowel pro als anti. Moet ik met een bordje om mijn nek lopen dat zegt “Ik steun niet alle
Israelische acties” omdat ik anders er om vraag om lasting gevallen te worden? Natuurlijk niet.
Zelfs al zou ik openlijk ALLE daden van Israel steunen omdat ik vindt dat het zelf-verdeging is
dan zou ik nogsteets niet lasting gevallen mogen worden op straat. 

Zelfs als een Nederlander Noord Korea steunt, of een Neo-Nazi is, dan hebben zij het recht om in
Nederland over straat te kunnen gaan zonder lasting gevallen te worden. Moet Greta Duizenberg
haar mening veranderen omdat mensen haar lasting vallen op straat? Natuurlijk niet.

Het gaat niet over wederzijds respect, het gaat er om dat mensen lasting worden gevallen op
straat, en in dit geval zelfs lasting worden gevallen zonder dat de gene weet wat de
desbetrevende Jood van Israel vindt. Dat is de realiteit.

Lex-Legis

F001 schreef:
Laat nederlandse joden openlijk afstand nemen van de misdaden gepleegd door deze israelische
regering. Op vergelijkbare wijze dat nederlandse moslims openlijk afstand moeten nemen van het
moslimextremisme. Pas dan kan er weer een klimaat van wederzijds respect ontstaan.

"We never judge a statement by its author, but only on its own merit." 
-Rabbi Moshe Chaim Luzzato (1707-1746)

@ Lex-Legis

Heel Triest.

Bijkomend probleem is dat je hier niet op een nuchtere manier Islam-kritiek mag bezigen of het
MO-probleem mag bespreken zonder dat de linkse gutmenschen c.q. anti-vrijdenkers je gelijk
als Wilders-aanhanger kwalificeren.

Censuur is tegenwoordig heel normaal in linkse kringen. Zo plaatste ik bij een weblog van Anja
Meulenbelt http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2010/11/27/halsema-wil-links-splijten-maar-
dat-gaat-haar-niet-lukken/comment-page-1/#comment-1490518 een zeer gewaagde reactie
die prompt werd verwijderd:

6. Een echte socialist is anti-godsdienst.
Reactie door David Bakker — maandag 29 november 2010 @ 13.50 

Dit soort praktijken doet mij denken aan die inktzwarte periode in de jaren 30/40 van de vorige
eeuw. Ik ga dit land ontvluchten, te weinig vrijheid. Waar zal ik heengaan? Ik denk Israel, het land
waar de citroenen bloeien.

Zie http://home.kpn.nl/c.brendel/ voor het linkse verraad.

Gesloten
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CENSUUR op site van De Vrije Gedachte

Wel vreemd dat die bijdragen verdwenen zijn toch.
Ik had op de andere topic hierover een paar links naar de artikelen geplaatst. Niet zo handig dat
er nog een draad over loopt, een sukkel als ik vliegt daar snel in. Maar het komt me voor dat er
ook van Jan Bontje een bijdrage is verdwenen, of heb ik poep in mijn ogen?

http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:szuSx_YKSNMJ:www.devrijegedachte.nl/%3Fp%3D1391+de+vrije+gedachte+%22Wat+bez

2.Jan Bontje zegt: 
13 december 2010 om 12:49
1. Ik vind dat we de overheid moeten d w i n g e n ook onze joodse medeburgers te beschermen. 

2. Citaat “Joden in ons land hebben afwijzend gereageerd op Bolkestein advies. Vertrek uit
Nederland is een capitulatie.” Hier ben ik geheel mee eens. Bolkestein bepleit capitulatie. Hij had
Jodenhaters echter moeten duidelijk maken: jullie hebben de grootste fout van je leven begaan
door onze Joodse medelanders aan te vallen. JODENHAAT PIKKEN WE NIET. Van niemand.

3. Elke samenleving is multicultureel; Nederland is het al eeuwenlang. het komt er op aan, dat we –
zeker als vrijdenkers – moeten ijveren voor een ‘open society’ (Karl Popper). Iedereen mag geloven
wat hij wil, als hij zich maar schikt in die open samenleving: geen dwingelandij tegenover anders-
of niet-gelovigen, geen sharia, geen sabbat- of zondagsheiliging, geen gedragingen die de
rechtsstaat aantasten enz.

Bontje had toegang tot de site en kon bijdragen verwijderen. Ook zijn eigen bijdragen.

els schreef:
Maar het komt me voor dat er ook van Jan Bontje een bijdrage is verdwenen, of heb ik poep in
mijn ogen?

O, aha. Nou, in de google cache stond hij nog.
Maar die bijdragen van Fred en Lex waar jullie het over hadden waren dus ook al verdwenen voor
de hele site opeens verdween, dat kun je hier toch wel aan zien. Daar ging het toch om, als ik het
goed begreep?

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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Maar wat is precies je punt? Ik heb geen verstand van dit soort dingen.

els schreef:
O, aha. Nou, in de google cache stond hij nog.
Maar die bijdragen van Fred en Lex waar jullie het over hadden waren dus ook al verdwenen voor
de hele site opeens verdween, dat kun je hier toch wel aan zien. Daar ging het toch om, als ik het
goed begreep?

Tjonge, wat een voorbeeld betreffende de vrije gedachte. 

In de Verlichting werden vrijdenkers wel 'vrije geesten' genoemd , en atheïsten 'ongodisten'.

Het punt is dat ik eigenlijk ook niet snapte wat precies jullie punt is. Ik probeerde het zelf op een
rijtje te krijgen.

Ik denk dat ik het nu beter snap: het gaat erom dat die bijdragen van jullie al aan het verdwijnen
waren voor de site opeens down was en hele artikelen verdwenen waren. Dus denken jullie dat
het daar niets mee te maken heeft en dat het om twee aparte gebeurtenissen gaat. Maar het kan
achteraf best het geval zijn, als ze eerst onderzoeken hoe ze binnen kunnen komen en
vervolgens verder weten te komen. Het is anders wel een hele vreemde samenloop van
omstandigheden. 

Het is niet leuk als je bijdragen zomaar worden verwijderd. Als je toch al baalt vanwege de
middeleeuwse verbanning kan ik me voorstellen dat je hierover overgevoelig bent. 
In dit geval lijkt het me toch logischer dat er een hackersstrategie achter zat... het is alleen wel
toevallig dat ze net Fred te pakken hadden die natuurlijk al emotioneel was. Maar er is ook een
bijdrage van Jan Bontje weg, je kan hem vragen of hij dat zelf had gedaan.

Hopelijk lukt het nog alles terug te plaatsen met bijdragen. Een heel gepruts, daar word je als
beheerder ook niet blij van. Nou ja, biertje erbij, dan gaat het wel, maar het is niet waar je op zit
te wachten.

Wat mij trouwens opvalt is dat jullie uitgestoten zijn vanwege iets met normen, maar dat Enno
ook wel heel erg tekeer kan gaan zeg. Ik dacht dat hij wel heel netjes zou zijn, maar dat is toch
niet zo. Die situatie kan wel weer teruggedraaid worden. Niemand is perfect. Moeten vrijdenkers
eigenlijk tegen een stootje kunnen?

David Bakker schreef:

Maar wat is precies je punt? Ik heb geen verstand van dit soort dingen.

els schreef:
O, aha. Nou, in de google cache stond hij nog.
Maar die bijdragen van Fred en Lex waar jullie het over hadden waren dus ook al verdwenen
voor de hele site opeens verdween, dat kun je hier toch wel aan zien. Daar ging het toch om,
als ik het goed begreep?

els schreef:
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Laatst bijgewerkt door David Bakker op 21 dec 2010 19:38, in totaal 1 keer bewerkt.
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Door alle toestanden zijn we misschien een beetje paranoia aan het worden en borrelen daarom
complottheorien op. Een zo'n complottheorie is dat men onder het verwijt van censuur probeert
uit te komen door een "hack" in scene te zetten en daar ons ook nog eens de schuld van te
geven. Ik geef toe dat het ver gezocht is. Maar bedenk dat op de oude website opeens ook alle
forumteksten van voor zomer 2009 waren verdwenen zonder dat daarvoor ooit verantwoording is
afgelegd. En daar hadden bepaalde mensen belang bij. Jan Bontje bijvoorbeeld zei op dat oude
forum nogal rare dingen. Slechts een klein deel van de teksten hebben we terug kunnen vinden
via de waybackmachine:
http://web.archive.org/web/20071012041622/http:/www.devrijegedachte.nl/ 

Ik heb vandaag het bestuur per brief verzocht de problemen door onafhankelijke IT-specialisten
te laten uitzoeken. Anton van Hooff vond echter dat ik geen spijkers op laag water moest zoeken.

Ik denk dat ik het nu beter snap: het gaat erom dat die bijdragen van jullie al aan het verdwijnen
waren voor de site opeens down was en hele artikelen verdwenen waren. Dus denken jullie dat het
daar niets mee te maken heeft en dat het om twee aparte gebeurtenissen gaat. Maar het kan
achteraf best het geval zijn, als ze eerst onderzoeken hoe ze binnen kunnen komen en vervolgens
verder weten te komen. Het is anders wel een hele vreemde samenloop van omstandigheden. 

Voor een fijngevoelig heer met een teer zieleleven is dit allemaal nogal stuitend als je begrijpt wat
ik bedoel.

Ik begrijp het heel goed. Het grijpt mij zelf ook erg aan. Ik slaap er zelfs slecht van.

Ali schreef:
Voor een fijngevoelig heer met een teer zieleleven is dit allemaal nogal stuitend als je begrijpt wat
ik bedoel.

Beste mensen, laat je niet gek maken. Dit hele verhaal gaat helemaal nergens over. Behalve dan
over een paar lieden die van gekkigheid compleet paranoide zijn geworden. Als je dit soort
volslagen idiote complottheorieen gaat bedenken, dan is het geen wonder als mensen daar slecht
van gaan slapen. En dan de gotspe te suggereren dat er een heus onafhankelijk IT-onderzoek
zou moeten komen. Het is allemaal te zot voor woorden. Van mij zou dat nog mogen ook, David
Bakker, als jijzelf maar de rekening betaalt. Maar ik vermoed zo dat het bestuur jouw suggestie
naast zich neerlegt. Wel zo verstandig. Maareh.... hoe zit dat nou met jouw emigratieplannen?

Ja, ja.

We zijn het eens dat het allemaal wat paranoide is, in combinatie met onbekendheid over
internetveiligheid en hoe hacken werkt. Maar die paranoia komt niet helemaal voort uit
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'gekkigheid' en domheid. Het is ook een samenloop met dingen die werkelijk gebeurd zijn, zoals
het het verdwijnen van dingen die eerder op de website staan, het zonder vermelden aanpassen
van artikelen die in de Vrijdenker worden gepubliceerd, of het officieel uitsluiten van mensen die
zich hierover maar blijven opwinden. 

Dat uitsluiten komt vooral vreemd op mij over omdat zij niet de enige zijn die zich nogal expliciet
opstellen. Degenen die besloten dat zij niet meer mee mogen doen zijn zelf precies zo expliciet.
Zoals ik het zie gaat het hard tegen hard, alleen sommigen plaatsen zichzelf in de positie de
anderen uit te sluiten. Maar het lijkt mij niet slim mensen buiten te sluiten omdat ze per se hun
punt aan de orde willen stellen, bijvoorbeeld het punt dat je niet wil dat een artikel dat wordt
gepubliceerd wordt aangepast zonder de schrijver ervan op de hoogte te stellen. Het gaat daarbij
niet om het aanbieden van excuus, dat lijkt me helemaal niet nodig. Het gaat erom dat je nagaat
of dit inderdaad geen goede zaak is, en of je misschien de procedure hiervoor moet veranderen.

Ik heb geen idee hoe je zulke dingen op moet lossen. Er gaan dingen mis, maar als het wordt
aangekaart lijkt het wel helemaal persoonlijk te worden uitgespeeld, in plaats van te proberen
zakelijk te bekijken of de kritiek klopt, en hoe het moet worden opgelost. 

Het valt mij wel op dat van beide kanten een muur wordt opgetrokken. Dat komt volgens mij niet
doordat maar één zijde bestaat uit spelbrekers en zeurpieten die niet leuk mee willen doen. De
spelbrekers mogen bijvoorbeeld niet meedoen, maar wel zie je bij tijd en wijle stukjes over hen in
de Vrijdenker verschijnen. Dat is voor mij het bewijs dat er bij de 'goeden', als ik zo mag zeggen,
ook zwakheden voorkomen.

Hebben jullie niet een verstandig iemand in jullie midden die op een neutrale manier de boel eens
op een rijtje zet, de klachten evalueert en punt voor punt de boel probeert aan te pakken? Dat
moet toch kunnen onder intelligente vrijdenkers die zich baseren op de wetenschap en rationeel
denken? Op naar een betere toekomst, dat lijkt mij zo mooi voor de vrijdenkerij. 

In maart van dit jaar hebben wij drieën in een gesprek met enkele bestuursleden tevergeefs onze
diensten aangeboden om tot verbetering te komen.

els schreef:
Ik heb geen idee hoe je zulke dingen op moet lossen.

Dat verbaast me niks, het is namelijk helemaal niet neutraal, van beide zijden - eh - kan ik het
niet zo goed volgen, zal ik maar zeggen. Er moet iemand op een objectieve manier tussen zitten
die het niet persoonlijk maakt en bekijkt wat nou de relevante dingen zijn die aan de orde
moeten komen, en mensen niet de gelegenheid geeft de discussie te ondermijnen of te
ontvluchten. In principe moet dat kunnen met volwassen mensen. Er spelen een paar dingen die
wel besproken moeten worden, maar of het nou aan de persoonlijkheden ligt of dat het inmiddels
teveel is geëscaleerd, die dingen zijn onbespreekbaar, en in plaats daarvan is iedereen
onverzettelijk of te emotioneel of maakt het te persoonlijk.
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We hebben zeer recentelijk een nieuw voorstel gedaan.

Okee, ik ben heel benieuwd. Het zal nu toch wel duidelijk zijn dat je niet zomaar mensen kan
uitsluiten van een vrijdenkersvereniging als je zelf ook niet perfect bent in de wijze van
discussiëren. Je moet meningsverschillen niet wegtoveren maar ze oplossen. Je moet het volgens
mij ook niet persoonlijk maken. Ik bedoel, het is prima als iemand zichzelf kandidaat stelt voor
het bestuur of als redactielid voor de Vrijdenker omdat hij denkt dat hij het beter kan, maar dat
moet niet gepaard gaan met moties van wantrouwen. Het moet wel besproken kunnen worden
zonder dat het op oorlog uitdraait. De brief die redactie van de Vrijdenker vorig jaar schreef in
reactie op de motie van David, Lex en Fred was ook beneden de maat. Het was eigenlijk een
bevestiging dat er inderdaad iets mis was. Waarom zou je voor de een fatsoenseisen vast willen
stellen maar aannemen dat je je daar voor jezelf niet aan hoeft te houden?

Je kan niet zomaar anderen de schuld geven van je eigen gedrag, althans niet als je volwassen
bent geworden.

We kunnen beter erkennen dat het heel moeilijk is voor vele vrijdenkers om zich niet emotioneel
te laten meeslepen als hun ideeën of capaciteiten ter disussie worden gesteld. Dan kun je dus niet
de ene helft uitstluiten opdat de andere helft eindelijk rust heeft. Dat lijkt wel een beetje op een
eenheidsreligie. Sla al je vijanden dood en dan zal er vrede zijn.

Wanneer gaan jullie hierover in gesprek, Fred?

Het DVG-bestuur is aan zet.

els schreef:
Wanneer gaan jullie hierover in gesprek, Fred?

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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