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Het perpetuum mobile bestaat en heet Neerhoff en Bakker

Gestaalde kaders en peilloos cynisme, dat lijkt me een aardige samenvatting van wat de heren
Neerhoff en Bakker namens Lex Hagenaars op dit Freethinker Forum laten zien. Sommigen menen
dat bestuur en redactie dat allemaal moeten lezen en au serieux zouden moeten nemen. Zo af en
toe reageer ik op zaken die door de heren op dit forum aan de orde worden gesteld maar – u
kunt het allemaal nalezen – slechts hoon en dedain is dan mijn deel. Leest u alle draadjes op dit
deel van het Forum er maar eens op na, als u daar tenminste nog zin en moed voor op kunt
brengen. Naar mijn mening is De Vrije Gedachte te gast op dit forum maar ik schaam me wel
voor het beeld dat de heren Neerhoff en Bakker hier van de vereniging schetsen. En ze zijn
niet te stoppen of tevreden te stellen. Wanneer iemand anders het lef heeft hen te weerspreken,
wordt die prompt weggeblazen en met minachtende bewoordingen opzij geschoven. 

Ze maken de kachel met je aan als je het recht op beledigen onzin vindt omdat er al vrijheid van
meningsuiting is. Ze praktiseren meerdere keren daags hun credo dat je vooral niet fatsoenlijk
moet zijn en besteden veel zorg en energie aan het zo constant en zwaar mogelijk beledigen van
anderen, vooral uiteraard bestuur en redactie. Maar wanneer ze zelf eens een figuurlijke draai om
de oren krijgen, is de wereld te klein. Leest u maar eens de continuing story van Neerhoff over
zijn Erasmus-essay; mijn god, wat is die man beledigd! En ziet u? Hij kan daar absoluut niet
tegen, hij blijft maar moord en brand schreeuwen. En bij David Bakker is het al niet anders, als hij
niet kan zeuren over wat de redactie hem persoonlijk wel niet aangedaan zou hebben, neemt hij
het prompt op voor een nieuw slachtoffer van de redactie. Slachtoffers van de redactie kunnen
immers niet voor zichzelf spreken, die hebben een Robin Hood als David Bakker nodig om
gerechtigheid af te dwingen. En Lex Hagenaars heeft ook al zo’n giga probleem met het
beledigen waarvan hij zo’n voorstander is: hij moet helemaal terug naar 2006 toen
ondergetekende de euvele moed gehad schijnt te hebben onze nationale arabist – u weet wel die
man die niet over oplossingen gaat maar vooral aan de wereld kwijt wil dat links niet deugt – te
beledigen. Van enig voorval van latere datum kan hij mij kennelijk niet beschuldigen, maar die
vermeende belediging van Hans Jansen, oei, die schijnt erin gehakt te hebben!

Elders op dit forum is te lezen dat het driemanschap Victor Onrust uit hun midden verwijderd
heeft. Wat men ook van Victor Onrust mag vinden, men kan hem met de beste wil van de wereld
niet verwijten het debat of de discussie te mijden. Maar dat is precies wat de heren Hagenaars,
Bakker en Neerhoff niet willen. Zij houden helemaal niet van een serieuze discussie, dat is
allemaal te politiek correct en te fatsoenlijk. Zij willen vooralsnog slechts twee zaken: het doen
verwijderen van de voorzitter en de hoofdredacteur. Een voorzitter die nota bene door Lex
Hagenaars zelf is voorgesteld maar waarvan hij kennelijk al na een paar weken spijt had. We
moeten dus toch wel wat vraagtekens plaatsen bij het beoordelingsvermogen van deze ex
voorzitter.

Voor het plegen van hun coup hebben ze ruim de kans gekregen op de laatste Algemene Leden
Vergadering maar die kans hebben ze op een onnavolgbare wijze verprutst: twee kandidaten uit
hun midden trokken zich zonder nadere uitleg terug, twee andere namen van de oorspronkelijke
lijst van 6 bleken daar ten onrechte op terecht gekomen te zijn maar niemand wil ons vertellen
hoe dat kon; de laatst overgebleven kandidaat voor een bestuurszetel, Victor Onrust, hebben zij
inmiddels uit hun beweging gesmeten, een motie van teleurstelling jegens het bestuur trokken ze
in en de wel in stemming gebrachte motie tegen de redactie kreeg zegge en schrijve nul
voorstemmen. Ik heb zelden een sprekender voorbeeld van een nederlaag gezien. En dan toch
maar vol blijven houden dat bestuur en redactie niet deugen. En maar blijven beweren dat de
leden van deze vereniging domoren zijn die niet begrijpen wat vrijdenken inhoudt. Ik vind dat

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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even knap als verbijsterend.

En met zulke lieden zouden wij maar in gesprek moeten blijven gaan? Geen denken aan. Wat hier
gebeurt is kwaadwillige vuilspuiterij van lieden die kennelijk niets beters te doen hebben. We
spreken hen ongetwijfeld weer op de nieuwe Algemene Leden Vergadering in 2011 en we
wachten dat maar eens rustig af. En als bezoekers van dit Forum werkelijk menen dat hen door
de heren Bakker en Neerhoff een evenwichtig beeld wordt voorgeschoteld van de gang van zaken
binnen De Vrije Gedachte, dan zij dat maar zo. Wij van onze kant staan open voor discussie met
ieder die dat wil, maar wij laten ons niet door een paar schreeuwers te pas en vooral te onpas ter
verantwoording roepen op welk forum dan ook.

Ik denk dat de leden zelf wel kunnen begrijpen dat dit geen hoofdredacteur is...(En zeker niet van
een vrijdenkersverenigingsblad!).

Kennelijk heb ik met mijn Erasmus kritiek een gevoelige zenuw geraakt. Zou Erasmus dan tóch
het icoon van het (crypto)christelijke/humanistische fatsoen zijn? 

In dat geval valt Enno Nuy's reactie onder de standaardreflex als een taboe doorbroken wordt.
Smullen voor een vrijdenker zou je zeggen. De verlichtingsfilosoof Pierre Bayle (1647-1706)
merkte immers ook al op dat niets zo moeilijk is dat alles wat sinds lang geloofd wordt opnieuw
kritisch te bekijken, vooral als zo'n geloof is geworteld in de traditie en in alle boeken wordt
onderschreven.

Maar kan Enno Nuy nu eindelijk eens komen met inhoudelijke kritiek, ipv zichzelf zo te laten
gaan?

Nee, ik begrijp het niet eigenlijk. Ik ben al een tijd lid van DVG omdat ik op een positieve manier
met atheïsme om wilde gaan. Een vereniging van vrijdenkers leek me ideaal, maar man man, wat
een gekissebis. Dat je het niet eens bent met een bepaalde gang van zaken, dat kan. Ik sta ook
niet achter alle standpunten van de ANWB of vereniging Eigen Huis, maar toch ben ik blij dat ze er
zijn en daarom ben ik er lid van. 

Dit spugen van gal komt zó onprofessioneel over, het maakt het er voor bestaande en potentieel
nieuwe leden nou niet aantrekkelijker op. 
Tegen m’n kinderen zou ik zeggen: “Stoppen met ruziemaken en ga lekker met elkaar spelen, dat
maakt het leuker en gezelliger voor iedereen. En misschien wil het vriendje van de overkant dan
ook nog wel komen spelen.”.

En ik maak niet voor niets de vergelijking met kinderen. Omdat je dure woorden gebruikt en
mooie zinsconstructies kan gebruiken is dit op de man spelend gedrag niet minder kinderachtig.
Dus stoppen met deze anti reclame als de vereniging je lief is.

Geeft niet. Maar kom 28 augustus naar de bijeenkomst die we organiseren dan zullen we het
haarfijn uitleggen.

Locatie: Grand Café Carré & Zalencentrum De Poort van Kleef, Mariaplaats 7, Utrecht (tegenover
het Utrechtse Conservatorium, op een steenworp afstand van het station en Hoog Catharijne)
Datum: zaterdag 28 augustus 2010
Zaal open: 10.30 uur
Aanvang discussie: 11.00 uur 
Afsluiting: ca. 14.00 uur 
Aanmelden: Laat van te voren even weten dat u komt door een mail te sturen naar Lex

Kiwi schreef:
Nee, ik begrijp het niet eigenlijk.
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Hagenaars: a.hagenaars@wxs.nl of Fred Neerhoff: flneerhoff@xs4all.nl of stuur een brief naar De
Vrije Gedachte, t.n.v. D.W. Bakker, A.C. Hagenaars of F.L. Neerhoff, Postbus 1087, 3000 BB
Rotterdam.

David Bakker, Lex Hagenaars en Fred Neerhoff

@Enno

Ik moet je helaas gelijk geven. En dat niet omdat ik vind dat er niets aan de hand is maar omdat
met name de heren Bakker en Hagenaars en in mindere mate Neerhoff de strategie hebben
gekozen om steeds maar door te gaan op fatsoen en censuur en de oude koeien waar dat op
gebaseerd is, terwijl dat nog steeds maar een marginaal probleem is. De "ergste" vorm van
censuur heb ik zelf ondervonden maar ik maak daar geen punt van. Ik herhaal hier nog maar een
keer dat ik een en ander maal heb geprobeerd ze op andere gedachten te brengen, zowel op dit
forum als daarbuiten maar helaas. Bij Neerhoff komt de verwarring goed tot zijn recht: 

"Vrijheid van meningsuiting" is echter geen ideologie, "politiek correct denken" wel (enigszins
dan). Dat laatste is een probleem maar ik heb nog niet gemerkt dat er censuur gepleegd wordt
als ik die ideologie aanval. Met de vrijheid van meningsuiting op dit forum en in de Vrijdenker
valt het dus nog wel mee.

Er is wel eens wat gebeurd maar niet voldoende om je zo druk over te maken. Voor wat betreft
de 2e motie, die is bij mijn weten niet in stemming gebracht (misschien is er gevraagd of er nog
behoefte was om die in stemming te brengen) of een groot aantal aanwezigen moet dat gemist
hebben. Dat zou weinig zin gehad hebben zonder de eerste maar ik zou er in ieder geval toch wel
voor gestemd hebben en ik denk een aantal anderen ook wel.

Dat neemt niet weg dat ik grote bezwaren heb tegen de redactionele koers van "de Vrijdenker",
zowel inhoudelijk als redactioneel (leesbaarheid en kwaliteit). Ook vind ik dat jij soms last hebt
van wat ik "selectief lezen" (zie De kunst van het zorgvuldig lezen) noem en misschien ook wel
van een selectief geheugen. Dat is niet zo heel bijzonder en geen reden om je voor lasteraar en
leugenaar uit te maken.

Het geheel overziend vind ik dat het zo langzamerhand wel genoeg is met discussies over dit
onderwerp en de manier waarop die gevoerd wordt. Mij ontbreekt de tijd en de lust om hier een
opsomming aan te leggen van alle bijdragen van Bakker & Neerhoff die herhaling van zetten over
dit onderwerp in min of meer "onvriendelijke" bewoordingen bevatten. Ik doe bij deze een beroep
op de moderatie om te kijken of er wat aan te doen is want ik vind het inderdaad een droevige en
onwaardige vertoning worden voor DVG. Ik neem aan dat de heren B & N nu wel een emmer
"fatsoensrakkerij" over mij uit zullen gaan storten en juist uit zijn op het ingrijpen van de
moderatie. Het zij zo.

Genoemd conflict is ideologisch van aard en betreft de vrijheid van meningsuiting. En juist dit
conflict zou INHOUDELIJK ruim baan moeten krijgen in De Vrijdenker. Maar in plaats daarvan valt
het onder selectieve CENSUUR van dit tijdschrift dat bij uitstek pal zou moeten staan voor het vrije
woord.

Mijn stelling is dan ook dat het politiek correcte denken de sluipmoordenaar is van het vrije woord
en eerste oorzaak is van de huidige politieke situatie van verwarring en versplintering.

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

Het freethinker forum is geen geschikt kanaal voor het bespreken van onenigheden in het bestuur
van DVG. 
Er is onder de moderatoren/admins geen draagvlak voor het modereren van dit soort
onderwerpen; simpelweg omdat het niet hun zaak is; ze staan er buiten. Freethinker is er ter
verdediging en verbreiding van de vrijdenkersgedachte en slechts in die geest kan een
samenwerking zinvol zijn omdat DVG immers dezelfde doelen nastreeft. Bespreking van interne
problemen van een vereniging behoren niet tot de doelstellingen en in die zin kan ik de
moderatoren alleen maar gelijk geven.
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Ik zie hooguit ruimte voor besprekingen en aankondigingen van activiteiten, lezingen en uitgaven
van DVG, discussie over artikelen in DV en de geschiedenis van DVG/Dageraad. Voor behandeling
van klachten en interne strubbelingen zal men een ander kanaal moeten zien te vinden. Dat kan
op de website van DVG zélf zijn, of een ander forum.

Eén dezer dagen zullen we de topics die dit soort onderwerpen behandelen sluiten. In het
klachtenforum zal tijdelijk één draad toegestaan worden waar men het gal mag spuwen over deze
beslissing van de moderatoren.

'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)

Hehe , eindelijk...stelletje gefrustreerde penopauze's

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

Beste Marcel Klein, alias Devious,

Mag ik je er op wijzen dat wij een net artikel over interne problemen aan de redactie van De
Vrijdenker hebben aangeboden. Door redacteur Enno Nuy is dat artikel niet geplaatst maar op
Freethinker gezet. Je collega moderator Kitty merkte hier het volgende over op: 

"Re: Fatsoensrakkerij
door Kitty » 11 jun 2010 15:51 
Op zijn minst zou er een linkje in de Vrijdenker geplaatst moeten worden die verwijst naar dit
artikel. Ik vind het eigenlijk wel laf van een vrijdenkersvereniging om een artikel als dit niet
gewoon in het blad te plaatsen. En eerlijk gezegd hangt het mij ook wel de keel uit dat ons mooie
forum vooral wordt gebruikt voor moddergooien van en naar DVG. Ik had gehoopt op een
vruchtbare samenwerking, niet op gebruikt worden als een vergaarbak voor grieven en kritiek die
ook nog eens zorgvuldig uit DVG zelf worden gehouden door artikelen met kritiek niet te
plaatsen. 

En dit is geen reactie van het beheer van Freethinker, want ik weet niet eens op dit moment hoe
de rest hier over denkt, maar mijn geheel persoonlijke mening."

Omdat jij deel uitmaakt van de redactie is je opmerking dat het FT-forum geen geschikt kanaal is
tegelijkertijd een verwijt aan jezelf. Ik verzoek je dan ook om ons artikel “Van vrijdenkerij naar
fatsoensrakkerij” in de eerstvolgende editie van De Vrijdenker alsnog te plaatsen.

Devious schreef:
Het freethinker forum is geen geschikt kanaal voor het bespreken van onenigheden in het bestuur
van DVG. 
Er is onder de moderatoren/admins geen draagvlak voor het modereren van dit soort
onderwerpen; simpelweg omdat het niet hun zaak is; ze staan er buiten. Freethinker is er ter
verdediging en verbreiding van de vrijdenkersgedachte en slechts in die geest kan een
samenwerking zinvol zijn omdat DVG immers dezelfde doelen nastreeft. Bespreking van interne
problemen van een vereniging behoren niet tot de doelstellingen en in die zin kan ik de
moderatoren alleen maar gelijk geven.

Devious schreef:
Ik zie hooguit ruimte voor besprekingen en aankondigingen van activiteiten, lezingen en uitgaven
van DVG, discussie over artikelen in DV en de geschiedenis van DVG/Dageraad.
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Laatst bijgewerkt door David Bakker op 18 jun 2010 09:22, in totaal 1 keer bewerkt.

Re: Het perpetuum mobile bestaat en heet Neerhoff en Bakker
door siger » 18 jun 2010 08:38

Laatst bijgewerkt door siger op 18 jun 2010 08:42, in totaal 1 keer bewerkt.
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Re: Het perpetuum mobile bestaat en heet Neerhoff en Bakker
door siger » 18 jun 2010 08:43

Laatst bijgewerkt door siger op 18 jun 2010 08:45, in totaal 1 keer bewerkt.
siger
Superposter
Berichten: 9949
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Valt het je niet op dat er vanuit DVG nauwelijks mededelingen worden gedaan over
vrijdenkersbijeenkomsten. Is hier ooit een bestuurslid actief geweest? Gisteren heeft DVG een
lezing georganiseerd. Waarom staat er geen mededeling daarover op Freethinker? Je kan je
afvragen of de samenwerking vanuit DVG ooit een serieuze insteek heeft gehad. 

Je weet heel goed dat de website van DVG geheel geblokkeerd is voor reacties.

Met vriendelijke groet,

David Bakker

Devious schreef:
Voor behandeling van klachten en interne strubbelingen zal men een ander kanaal moeten zien te
vinden. Dat kan op de website van DVG zélf zijn, of een ander forum. Eén dezer dagen zullen we
de topics die dit soort onderwerpen behandelen sluiten. In het klachtenforum zal tijdelijk één
draad toegestaan worden waar men het gal mag spuwen over deze beslissing van de moderatoren.

@David Bakker,
Steek wat van je energie in begrijpend lezen:

"Bespreking van interne problemen van een vereniging behoren niet tot de [FT]
doelstellingen"

Toch niet te ingewikkeld?

Er zijn tal van andere mogelijkheden om het internet te benutten voor jullie diskussie. Creëer
bvb. een mailgroep met de geinteresseerden. Daal nu eindelijk eens neer uit jullie
zelfverheerlijkende extase en bezin je over een goede methode om jullie bestuursproblemen aan
te vatten. Dit is er dus geen.

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

Sigers Weblog

Probeer jij eerst eens goed te lezen. Wij sturen een stuk naar de redactie dat vervolgens hier
wordt geplaatst. Vervolgens ga jij ons verwijten dat wij een en ander hier gaan bespreken. Goed
lezen. Best moeililjk.

siger schreef:
@David Bakker,
Steek wat van je energie in begrijpend lezen:

"Bespreking van interne problemen van een vereniging behoren niet tot de doelstellingen"

Toch niet te ingewikkeld?

Nee, ik moet dit niet lezen. Discussieer elders over je bestuur. Het is geen zaak van FT, en er zijn
kanalen genoeg.

David Bakker schreef:
Probeer jij eerst eens goed te lezen.
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Site Admin
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Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

Ons conflict met DVG is wel degelijk van ideologische aard; is wat ons betreft geen persoonlijk
conflict. En het betreft wel degelijk de vrijheid van meningsuiting.

Victor Onrust schreef:
"Vrijheid van meningsuiting" is echter geen ideologie, "politiek correct denken" wel (enigszins dan).
Dat laatste is een probleem maar ik heb nog niet gemerkt dat er censuur gepleegd wordt als ik die
ideologie aanval. Met de vrijheid van meningsuiting op dit forum en in de Vrijdenker valt het dus
nog wel mee.

Ik verwijt je hier in ieder geval niets. Het is volkomen logisch dat je er hier dan op reageert. Dat
begrijp ik.
Dit is iets waarvan we nu proefondervindelijk hebben moeten leren dat het niet passend is op dit
forum. Dit forum is daarvoor niet geschikt; een kwestie van 'al doende leert men.'

Gegroet.
(Ik sluit nu deze draad. In het klachtenforum is ruimte om te reageren op deze beslissing.)

David Bakker schreef:
Probeer jij eerst eens goed te lezen. Wij sturen een stuk naar de redactie dat vervolgens hier wordt
geplaatst. Vervolgens ga jij ons verwijten dat wij een en ander hier gaan bespreken.

'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)

Gesloten
onderwerp
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