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Ons volkslied door Jan Bontje

Voortaan kunt u hier reageren op de blogs die op http://www.devrijegedachte.nl/ verschijnen. 

Ons volkslied
15 december 2010 door Jan Bontje, op persoonlijke titel 
Door een samenloop van blinde causaliteiten en driften en soms de menselijke wil en stom toeval
(en soms toevallige stomheid) word je geboren en kun je een tijdje rondbanjeren op een blauwe
planeet ergens in de achterhoek van onze Melkweg.

Nu ik er toch ben, maak ik er het beste van, zeg ik dan. Het credo van een atheïst en vrijdenker.

Ik houd van kunst en muziek. Dat schijnt een linkse hobby te zijn, dus blijf ik het zeker doen! Ik
luister op dit moment naar de liedjes die tijdens mijn crematie zullen worden gespeeld. Ik heb
zelf de keuze gemaakt en op een cd gebrand, zodat mijn nabestaanden straks niet hoeven te
raden of zoeken. Ik kan iedereen aanraden zoiets te regelen. Nu hoop ik wel nog een tijdje naar
muziek te luisteren en columns, gedichten en liedjes te schrijven en van allerlei linkse hobby’s te
genieten, maar je kunt maar beter, om de betreurde tekstdichter Willem Wilmink (1936-2003) te
citeren, “op het ergste voorbereid zijn”. Maar de dood is er niet zolang ik er ben en als de dood
er is ben ik er niet meer, zei de Griekse denker Epikouros (Epicurus; 341-270 v.o.j.) al, dus leve
het leven! Dat is misschien wel makkelijk gezegd, maar minder makkelijk gedaan en voor je het
weet is het met je gedaan. Maar daar kunt u zelf vast een boekje over open doen. 

Ik luister ook naar ‘Die Gedanken sind frei’ (De gedachten zijn vrij) in de uitvoering van de
Italiaanse zangeres Milva (Milva (pseudoniem voor Maria Ilva Biolcati; geb. in Goro, Italië, 17 juli
1939), die als bijnaam ‘de rode’ heeft en dat niet alleen om haar rode haar. Zij draagt het hart op
de goede plek en gebruikt haar verstand. Ook dit van oorsprong Duitse boerenlied (dat in de 18de
eeuw door Duitse opstandige studenten opnieuw werd gezongen en het lijflied van vrijdenkers
is), maar dan in een uitvoering van Nena, staat op mijn allerlaatste verlanglijstje. 

Tussen alle bedrijvigheden door hoor ik graag ‘Alle Menschen werden Brüder’ van de dichter en
historicus Friedrich Schiller (1759-1805) op de weergaloze muziek van Ludwig van Beethoven
(1770-1827). Beiden Duitser, maar Beethoven was van Vlaamse afkomst, wat het ‘van’ verklaart.
Ook dit muziekstuk, het slotkoor ‘Ode an die Freude’ (Lofdicht op de Vreugde) van de 9de
Symfonie van van Beethoven, dat universeel is en alle nationalisme en nationaliteiten ontstijgt,
staat op mijn crematielijstje.
In 1985 werd dit slotkoor het officiële Volkslied van de Europese Unie. Wat mij betreft zou dit het
officiële volkslied van de VN moeten worden! Het is dan in elke betekenis van het woord Ons
Volkslied! Er is immers maar één volk: de mensheid, en één land: de wereld, zoals, eeuwen
eerder, de grote Rotterdammer, humanist en kosmopoliet Erasmus (ca. 1466/1469-1536) al
stelde.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld

Ik vind de negende van Van Beethoven zeker niet 1 van zijn beste werken. Hij moest bij het
componeren al behoorlijk doof zijn geweest. En dat slotkoor ontstijgt nauwelijks het niveau van
een schlager. Nee geef mij maar nr. 6 de Pastorale of de strijkkwartetten.

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 Erasmus, tja wat moet je daar van zeggen. Het is niet verwonderlijk dat Leo Molenaar, een
persoonlijke kennis van redacteur Jan Bontje, alle ruimte krijgt om in De Vrijdenker ellenlange
onwetenschappelijke artikelen over DE fatsoensrakker van 16e-eeuws gristelijk Europa te
schrijven. Echt een objectieve redacteur.

Beethovens tiende is nog steeds de beste.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Ik mis hier nog een alternatief gebaar voor de gestrekte rechterarm, passend bij de Grote
Rotterdamse Corporatist Erasmus!

David Bakker schreef:

15 december 2010 door Jan Bontje, op persoonlijke titel 

Er is immers maar één volk: de mensheid, en één land: de wereld, zoals, eeuwen eerder, de grote
Rotterdammer, humanist en kosmopoliet Erasmus (ca. 1466/1469-1536) al stelde.
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Een alternatief voor het Horst Wessellied hebben we al. Bekijk deze mooie opname van de
negende van Beethoven uit 1942 met dirigent Wilhelm Furtwangler. Let op het decor en publiek :
http://www.youtube.com/watch?v=SBT7W7uJ3ds

Ho, ho! Vrijdenkers en atheïsten zijn twee verschillende stromingen. Ik wens als vrijdenker niet
geassioceerd te worden met het atheïsme, Laatstgenoemde beschouw ik als een dogmatische
stroming. 

Verder deel ik de mening dat je inderdaad er het beste van moet maken. Leef in het NU. 

Nu ik er toch ben, maak ik er het beste van, zeg ik dan. Het credo van een atheïst en vrijdenker.

Leg eens uit waarom je jezelf associeert met vrijdenkerij?

F001 schreef:
Ik wens als vrijdenker niet geassioceerd te worden met het atheïsme, Laatstgenoemde beschouw ik
als een dogmatische stroming.

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

WikiP:
1. Dogma binnen een religie:
Een dogma (Grieks: δόγμα, meervoud: δόγματα) is een verzameling doctrines of leringen die als
autoriteit wordt erkend door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een
fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van
dit gedachtegoed verwacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.

2.Dogma buiten de religie:
Terwijl de benaming dogma buiten de religie vaak wordt gebruikt met een kleinerende ondertoon,
refererend aan "gevestigde" concepten met een specifiek standpunt en daarmee met een
bedenkelijke basis. Deze kleinerende ondertoon is nog sterker aanwezig met de term
dogmatisch, die wordt gebruikt om personen te beschrijven met onbuigzame
geloofsovertuigingen die niet open staat voor rationele argumenten

Welke van de twee refereer je aan?

Atheïsme: Een dogmatische stroming.

Een stakker met een bekrompen instelling maakt alles belachelijk;
Hij weet niet, zoals zou moeten, dat hijzelf niet zonder fouten is. 

Hávamál

ach gut.

F001 schreef:
Ik wens als vrijdenker niet geassioceerd te worden met het atheïsme

Atheïsme is een aparte stroming, die andersdenkenden buiten hun bestaande geloofsopvattingen
afwijst. Dat botst met het fundament van het vrijdenken.

Het kritisch afzetten tegen een bestaande religieuze stroming maakt iemand nog niet per definitie
tot een atheïst, maar wel tot een vrijdenker. Veel atheïsten proberen het gedachtegoed van het
vrijdenken in hetzelfde keurslijf te duwen en waar elk andersoortige opvatting voor een gesloten
deur komt te staan. Dat valt bij mij onder de definitie van de dogmatiek. 

Je kunt evenwel geen atheïst zijn en tegelijkertijd niet geloven in een theologische God. Evenwel
kun je de evolutietheorie volgens Darwin op bepaalde punten afwijzen. Als vrijdenker kan en mag
dat. Wat ik vaak bespeur in sommige reacties is dat sommigen dat gegeven niet onder de definitie
van het vrijdenken willen zien. Hun wereldbeeld is vooral zwart-wit. Je gelooft ergens in of je
gelooft niet. Je bent voorstander van de evolutietheorie of een creatonist, etc, etc. Ik zelf vind dat
een beperkte zienswijze. Zo bestaat het atheïsme als de evolutietheorie nog niet zo heel lang en
het zijn relatief erg jonge stromingen te noemen. De theologische God uit de Bijbel is in zekere
zin ook niet eens zo oud te noemen. Men schat dat de ouderdom van de verhalen uit de Bijbel
slechts 800 jaar voor de christelijke jaartelling en dat ze toen zijn opgeschreven. (verwijzend naar
het boek 'de Bijbel als mýthe, door auteurs Silberman en Finkelstein) Daarom is het niet logisch
de discussie alleen op die punten te willen voeren.
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Re: Ons volkslied door Jan Bontje
door siger » 18 dec 2010 14:03

siger
Superposter

Je plaatje is inmiddels grijs gedraaid. Verder on topic!

Jaja, maar leg nu eens uit waarom je jezelf hier associeerde met vrijdenkerij:

Bij elk ontwijkend orakelrondje boor je je geloofwaardigheid dieper de grond in, dat zal je zelf
ook wel begrijpen. Dus graag eens een keer een antwoord op de vraag die je gesteld wordt.

F001 schreef:
Atheïsme is een aparte ....

F001 schreef:
Ik wens als vrijdenker niet geassioceerd te worden met ...

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

Sigers Weblog

Om redenen die ik al eerder opschreef. 

Dat gebeurde al voordat er zoiets als een atheïstische stroming bestond. Om die reden kun je het
vrijdenken als het atheïsme niet vereenzelvigen. De twee kernpunten van het atheïsme is dat er
geen God bestaat en dat evolutie het resultaat is van blinde toevalligheid. Vooral bij het laatste
standpunt ben ik het hardgrondig mee oneens. Binnen het atheïsme bestaat er echter geen
vrijheid om buiten die twee kaders te denken. Binnen het vrijdenken bestaat die mogelijkheid
wel. Gelukkig maar, want anders zou het vrijdenken een statisch inplaats van een dynamisch
geheel zijn 

Zo bestaan er genoeg filosofische stromingen die zich niet binnen een specifiek hokje laten
vastleggen. Zelfs het Boeddhisme (wat geen religie maar een stroming is) valt hierbuiten. Zo kun
je op grond van pure wetenschap delen van Darwin's evolutietheorie afwijzen zonder daarvoor
gelijk een creatonist te zijn. De redenen van opgaaf zijn jullie allen bekend.

Siger schreef: Jaja, maar leg nu eens uit waarom je jezelf hier associeerde met vrijdenkerij:

Het kritisch afzetten tegen een bestaande religieuze stroming maakt iemand nog niet per definitie
tot een atheïst, maar wel tot een vrijdenker.

Je kunt evenwel geen atheïst zijn en tegelijkertijd niet geloven in een theologische God. Evenwel
kun je de evolutietheorie volgens Darwin op bepaalde punten afwijzen. Als vrijdenker kan en mag
dat.

Je hebt nog niets opgeschreven wat geen absurde provocatie om aandacht was. En dit kansje is

F001 schreef:

Om redenen die ik al eerder opschreef.

Siger schreef: Jaja, maar leg nu eens uit waarom je jezelf hier associeerde met vrijdenkerij:

http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=252580
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=252591
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=252591
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20111215OnsvolkslieddoorJanBontje/Ons%20volkslied%20door%20Jan%20Bontjepagina1.mht/viewtopic.php#p252591
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=252591#p252591
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=252591
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=252595
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=252595
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20111215OnsvolkslieddoorJanBontje/Ons%20volkslied%20door%20Jan%20Bontjepagina1.mht/viewtopic.php#p252595
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=252595#p252595
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4177
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=252595
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=4177
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4177
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=252596
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=252596
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20111215OnsvolkslieddoorJanBontje/Ons%20volkslied%20door%20Jan%20Bontjepagina1.mht/viewtopic.php#p252596
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=252596#p252596
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/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3466
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20111215OnsvolkslieddoorJanBontje/Ons%20volkslied%20door%20Jan%20Bontjepagina1.mht/viewtopic.php#wrap
http://home.scarlet.be/rh/blog
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20111215OnsvolkslieddoorJanBontje/Ons%20volkslied%20door%20Jan%20Bontjepagina1.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20111215OnsvolkslieddoorJanBontje/Ons%20volkslied%20door%20Jan%20Bontjepagina1.mht/viewtopic.php#wrap


Berichten: 9949
Geregistreerd: 01 okt 2008
23:13

Re: Ons volkslied door Jan Bontje
door F001 » 19 dec 2010 08:46

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

Volgende

33 berichten • Pagina 1 van 3 • 1 2 3

Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.

Geef de vorige berichten weer: Alle berichten  Sorteer op Berichtdatum  Oplopend  

Ga naar:     Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.  

WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker en 0 gasten

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
phpBB.nl Vertaling

ook alweer voorbij.

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

Sigers Weblog

Dat zijn zwakke inhoudelijke tegenreacties. Hoe kun je het Vrijdenken vereenzelvigen met bv. een
stroming als het atheïsme, indien het Vrijdenken veel ouder mag worden genoemd? Je kunt
(binnen een bepaalde marge) atheïst zijn en vrijdenker, maar het is geen vereiste. Denk aan
grootheden als Lao Tze, Plotinus, Newton maar ook Einstein die allen op hun eigen vakgebied
vrijdenkers waren maar geen atheïsten. 

Vrijdenken ligt mijnsinziens verscholen tussen de marges van al bestaande kaders. Het
atheïstische gedachtegoed behoorde ooit tot het domein van het 'nieuwe denken', maar is
inmiddels verworden tot een bestaande stroming (lees kader) waar een eenduidige definitie van de
term is vastgesteld. Indien men er stoïcijns voor kiest niet van de bestaande term af te wijken is
dat natuurlijk ieders eigen keuze, maar dan biedt het weinig ruimte meer voor het vrijdenken.
(want alles is immers al bepaald en vastgelegd en behoeft volgens deze aanhangers geen
discussie meer) Daarmee zou hun visie van het vrije denken 'af' zijn en dat kan natuurlijk nooit
de bedoeling zijn van het Vrijdenken.
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Ons volkslied door Jan Bontje

Je hebt kennelijke moeite met het begrippenpaar vrijdenken/atheïsme. Verdiep je dan eens in de
notitie http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_99.pdf, en je zult zien dat je een
schijndiscussie voert.

Ik heb dit stuk al eerder doorgenomen, maar ik ben het niet op alle punten eens. Laat ik wederom
een eerder voorbeeld noemen. Vrijdenkers vindt je ook binnen vrijmetselaars en theosofen. Het
zijn idem non-politieke organisaties en ze verbinden zich nergens met religieuze instituten. Toch
zijn ze verre van atheïsten te noemen. Hoewel ze wel terdege kritiek leveren op bestaande
dogmatische religieuze stromingen, vertonen ze een meer opendstaand karakter tegenover
religieuze overtuigingen . 

Daarom blijf ik van mening dat het Vrijdenken nooit binnen één bepaald keursmerk is te vangen.
Want dan verliest het zijn inhoud.

Waarom zwaai je met een woord waarvan je de betekenis niet kent?

F001 schreef:
Daarom blijf ik van mening dat het Vrijdenken nooit binnen één bepaald keursmerk is te vangen.
Want dan verliest het zijn inhoud.

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

Sigers Weblog

Sterker nog, vrijdenkers vind je ook tussen mensen zoals jij.

F001 schreef:
Vrijdenkers vindt je ook binnen vrijmetselaars en theosofen.

Precies. Je begrijpt mijn punt. 

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: Ons volkslied door Jan Bontje
door GayaH » 19 dec 2010 13:35

Stel iemand is een Islam-kriticus. Dan valt degene deels onder de definitie van het vrije denken,
maar louter wanneer iemand iets heeft in te brengen wat inhoud en vernieuwing tot gevolg kán
hebben. Dat is het verschil tussen een Islam-kritici of een Islam-basher die alleen maar roept hoe
fout de Islam is. 

We zien in deze tijd dat het verschil van inhoud elkaar steeds vaker overlapt en dat de oude
scheidslijnen van vroeger eigenlijk amper nog bestaan. Dat maakt een aansluitende definitie over
het vrijdenken steeds moeilijker. Zo zijn er tal van actuele voorbeelden te noemen.

Al kan ter nuancering gezegd worden dat de islam en vrijdenkerij geen gouden combo is. De
meest waarschijnlijke levensbeschouwing voor een vrijdenker is een van de vele vormen van
ongeloof of semi-ongeloof (deïsme, pantheïsme en sommige oosterse filosofieën etc. etc.)

De islam is een van de minst waarschijnlijke levensbeschouwingen voor vrijdenkerij, al is het maar
omdat vrijdenkerij simpelweg strafbaar (in dit leven of het hiernamaals) is voor moslims.

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"

Waarom zouden deze takken semi-ongeloof zijn? Ik beschouw ze inderdaad meer als filosofieën
inplaats van religieuze instituten, echter dat is de Islam ook niet. Toch is laatstgenoemde binnen
veel van haar verschijningsvormen uitgegroeit tot een sociale cohesie vol dogmatische elementen.
Daarom botst het ook met het moderne Westen.

Marinus schreef: De meest waarschijnlijke levensbeschouwing voor een vrijdenker is een van de
vele vormen van ongeloof of semi-ongeloof (deïsme, pantheïsme en sommige oosterse filosofieën
etc. etc.)

*
Hilarisch!

fred neerhoff schreef:

Sterker nog, vrijdenkers vind je ook tussen mensen zoals jij.

F001 schreef:
Vrijdenkers vindt je ook binnen vrijmetselaars en theosofen.

*
*

What is mind? No matter! If you don't mind, it doesn't matter ... 
What is matter? Never mind: Consciousness matters!

Materie ...
... bestaat niet!?!?

*

*
Hoezo is het atheïstische gedachtengoed verworden?

F001 schreef:
<< >>
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Re: Ons volkslied door Jan Bontje
door Marinus » 19 dec 2010 13:37
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Re: Ons volkslied door Jan Bontje
door F001 » 20 dec 2010 15:48

F001
Banned
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Geregistreerd: 24 aug 2010
08:59

Re: Ons volkslied door Jan Bontje
door sarnian » 21 dec 2010 08:33

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

Het atheïstische gedachtegoed behoorde ooit tot het domein van het 'nieuwe denken', 
maar is inmiddels verworden tot een bestaande stroming 
<< >>

*
*

What is mind? No matter! If you don't mind, it doesn't matter ... 
What is matter? Never mind: Consciousness matters!

Materie ...
... bestaat niet!?!?

*

Even een muzikaal intermezzo:

Islam and dogmas, islam and dogmas
Go together like a horse and carriage
This I tell you brother
You can't have one without the other

Islam and dogmas, islam and dogmas
It's an institute you can't disparage
Ask the local gentry
And they will say it's elementary

Try, try, try to separate them
It's an illusion
Try, try, try, and you will only come
To this conclusion

Islam and dogmas, islam and dogmas
Go together like the horse and carriage
Dad was told by mother
You can't have one, you can't have none, you can't have one without the other!

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"

The Voice of Holland? 

Ik heb snel een passend supporters koor geregeld voor deze vrije gedachtes ....

Marinus schreef:
Even een muzikaal intermezzo...
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Re: Ons volkslied door Jan Bontje
door steen » 23 dec 2010 18:52

steen
Unstoppable!
Berichten: 304
Geregistreerd: 11 apr 2010
15:27

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)

Beethoven is een overschat componist. Hij heeft niet zoveel beste werken. Zijn eeuwige geworstel
(doorhalingen, veranderingen die geen verbeteringen bleken etc.) maken dat zijn muziek
gekunsteld klinkt. De meeste van zijn coda's zijn onnodig lang.
Ik heb hem gespeeld als orkestlid. Het vioolconcert (waarmee hij voor de verandering eens niet
worstelde) is mi zijn hoogtepunt, al kan dat ook aan de voortreffelijke Vera Beths hebben gelegen.

Nee, want je beantwoordt Siger's vraag niet. Hij vroeg niet om een historisch exposé en al
helemaal niet naar jouw particuliere opvattingen over het atheïsme, hij vroeg waarom jij jezelf een
vrijdenker noemt. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
Laat ik je daarom een handje helpen. Je antwoordt begint met: Ik associeer mijzelf met vrijdenken
omdat ...
Twee of drie zinnetjes moeten genoeg zijn. Zou dat lukken zonder af te dwalen?

David Bakker schreef:
Ik vind de negende van Van Beethoven zeker niet 1 van zijn beste werken.

F001 schreef:
Dat zijn zwakke inhoudelijke tegenreacties.

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

Dit onderwerp is toch al helemaal naar de verdommenis geholpen dus ga ik daar maar gewoon
mee door.

Een Islam-kriticus die 'deels' onder de definitie van het vrije denken valt?
Wat een ongelofelijke baarlijke nonsens. 
Welke definitie? Waar staat dit?
Je hebt wel hele rare boeken gelezen, maar ik verneem gaarne waar je deze onzin hebt ontdekt.

F001 schreef:
Precies. Je begrijpt mijn punt. 
Daarom blijf ik van mening dat het Vrijdenken nooit binnen één bepaald keursmerk is te vangen.
Want dan verliest het zijn inhoud.
Stel iemand is een Islam-kriticus. Dan valt degene deels onder de definitie van het vrije denken,
maar louter wanneer iemand iets heeft in te brengen wat inhoud en vernieuwing tot gevolg kán
hebben. Dat is het verschil tussen een Islam-kritici of een Islam-basher die alleen maar roept hoe
fout de Islam is.
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Re: Ons volkslied door Jan Bontje
door Rereformed » 23 dec 2010 19:46

Rereformed
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Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.

Geef de vorige berichten weer: Alle berichten  Sorteer op Berichtdatum  Oplopend  

Ga naar:     Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.  

Je gebruikt; 'Stel', dus zul je het allemaal wel zelf verzonnen hebben. 

T'is niet waar! Eerst een defenitie waar iemand 'deels' onder valt en nu dan een 'aansluitende'
definitie? 
Een definitie is over om het even wat al erg moeilijk, laat staan over 'het' vrijdenken of is het nou
toch 'vrije denken', of maakt jou dat verder niet uit?
Ik had hiervoor nog niet zo'n aandacht voor jouw posts gehad. 
En daar ga ik zo snel mogelijk maar weer mee verder.
Ik zou een woordenboek kopen en dan een paar weken besteden aan het opvolgen van een aantal
zeer verstandige opmerkingen hier ter forum aan jou gedaan.

Ik begrijp dat dat antwoord (op sigers vraag) niet meer komt ?
Bedoel je nou keurslijf of toch keurmerk?

Met uiterst vriendelijke groet, Steen

F001 schreef:
We zien in deze tijd dat het verschil van inhoud elkaar steeds vaker overlapt en dat de oude
scheidslijnen van vroeger eigenlijk amper nog bestaan. Dat maakt een aansluitende definitie over
het vrijdenken steeds moeilijker. Zo zijn er tal van actuele voorbeelden te noemen.

STICHTING BROOKE HOSPITAL FOR ANIMALS rek 5568671
WSAP World Society for the Protection of Animals rek 310313
IFAW International Fund for Animal Welfare rek 242
De Dierenbescherming rek 3963156 
CAS international
Varkenbescherming 
Kattenbescherming 
Vis in nood 
Stichting AAP 
Wakker dier
Proefdier vrij

Mijn mening: iemand die meent Beethoven een overschat componist te kunnen noemen overschat
naar alle waarschijnlijkheid zijn eigen deskundigheid en talenten.  

Natuurlijk niet. Ze maakten zijn composities juist tot doordachte juwelen. 

Tja, sommige mensen hebben Bruckner ook altijd te langdradig gevonden. Ik heb zulke kritiek
altijd gezien als een gebrek in de luisteraar. 

Ik wist niet dat je in een orkest hebt gespeeld MNb. Interessant. Wat vind je van het vioolconcert
van Sibelius? Ikzelf heb een conservatorium opleiding als pianist afgerond, en klassieke muziek
was in jongere jaren m'n lust en mijn leven.

MNb schreef:
Beethoven is een overschat componist. Hij heeft niet zoveel beste werken.

Zijn eeuwige geworstel (doorhalingen, veranderingen die geen verbeteringen bleken etc.) maken
dat zijn muziek gekunsteld klinkt.

De meeste van zijn coda's zijn onnodig lang.

Born OK the first time

Gesloten
onderwerp
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Re: Ons volkslied door Jan Bontje
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Re: Ons volkslied door Jan Bontje
door David Bakker » 24 dec 2010 11:32

David Bakker
Unstoppable!
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Geregistreerd: 19 feb 2010
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Re: Ons volkslied door Jan Bontje

Ons volkslied door Jan Bontje

Het probleem is dat sommige deelnemers niet lezen maar louter kritiek geven, omdat andermans
meningen niet met die van hun overeenkomt. Beschouw jij dit als het vrije denken? Andere
mensen dwingen te denken volgens een eigen stramien van opvattingen? Ik noem het juist
dogmatiek en allesbehalve vrijdenken. Onderstaande beantwoord de vraag vrij goed waarom het
atheïsme en het Vrijdenken twee aparte stromingen zijn. 

Dus voor mij bestaat het vrijdenken tussen al bestaande kaders met als doel tot een vernieuwing
te komen. Kritiek op iets bestaands als louter kritiek zonder inhoud (bv. Islambashers) beschouw
ik niet als vrijdenken. Echter, wanneer kritiek leidt tot een veranderende vorm van al iets
bestaands (bv. vrouwenrechten binnen de Islam) spreek je over zoiets als het vrije denken. Dat is
voor mij de kerngedachte van het Vrijdenken.

MNB schreef: Nee, want je beantwoordt Siger's vraag niet. Hij vroeg niet om een historisch exposé
en al helemaal niet naar jouw particuliere opvattingen over het atheïsme, hij vroeg waarom jij
jezelf een vrijdenker noemt. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
Laat ik je daarom een handje helpen. Je antwoordt begint met: Ik associeer mijzelf met vrijdenken
omdat ...
Twee of drie zinnetjes moeten genoeg zijn. Zou dat lukken zonder af te dwalen?

F001 schreef:Ik heb dit stuk al eerder doorgenomen, maar ik ben het niet op alle punten eens.
Laat ik wederom een eerder voorbeeld noemen. Vrijdenkers vindt je ook binnen vrijmetselaars en
theosofen. Het zijn idem non-politieke organisaties en ze verbinden zich nergens met religieuze
instituten. Toch zijn ze verre van atheïsten te noemen. Hoewel ze wel terdege kritiek leveren op
bestaande dogmatische religieuze stromingen, vertonen ze een meer opendstaand karakter
tegenover religieuze overtuigingen . 

Daarom blijf ik van mening dat het Vrijdenken nooit binnen één bepaald keursmerk is te vangen.
Want dan verliest het zijn inhoud.

Beethoven is best een aardige componist, natuurlijk geen Bach - dat is de oppergod -, luister
eens naar zijn strijkwartetten. 

En de symphonien van Bruckner zijn ook phantastisch (denk bijv. aan het langzame deel van de
8e symphonie hoe daar heerlijk langzaam naar dat fantastische orgasme wordt toegewerkt) ,
ofschoon ik heb begrepen dat het voor de violisten in het orkest saai is om te spelen omdat ze
bepaalde strijkbewegingen eindeloos moeten herhalen. Maar ja daar heb ik als luisteraar geen last
van.

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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Interessant punt. Daar heb ik als pianist nooit aan hoeven denken. Het lijkt me dat zoiets voor
een orkestspeler inderdaad een punt is dat de evaluatie van een bepaald stuk flink negatief kan
beïnvloeden.

Sibelius in bepaalde slotdelen van zijn symfoniën kan ook zo eindeloos lang naar een weergaloze
climax toe werken. Bijzonder vind ik dat.

Wat volksliederen betreft, in Finland is er eeuwig een debat gaande waarin mensen voorstellen dat
de slothymne van het orkeststuk Finlandia van Sibelius het volkslied van Finland zou moeten
worden. Meestal is men het er over eens dat die muziek beter het land representeert, maar dat
het stuk te verheven is om voortdurend gespeeld te worden op sportfestijnen.

David Bakker schreef:
...ofschoon ik heb begrepen dat het voor de violisten in het orkest saai is om te spelen omdat ze
bepaalde strijkbewegingen eindeloos moeten herhalen. Maar ja daar heb ik als luisteraar geen last
van.

Born OK the first time
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