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Geen CENSUUR op website DVG

De beschuldiging van CENSUUR hebben wij uiteraard goed onderzocht. Ofschoon besloten is het
interactieve deel van de website wél te modereren, heeft niemand in de gewraakte teksten
ingegrepen. Er verdwenen vanaf een zeker moment wél plukken tekst van onze website en op een
gegeven moment bleek de site helemaal niet meer toegankelijk. In samenwerking met onze
provider en cloudprovider hebben we kunnen vaststellen dat onze website door een groep
hackers is aangevallen en platgelegd. Grote stukken tekst zijn daarbij verloren gegaan. Inmiddels
hebben we alles tot 4 november grotendeels kunnen herstellen. Ons webteam is momenteel
doende alle veiligheidsprocedures nog eens door te nemen om te zien of daar nog verbeteringen
in aangebracht kunnen of moeten worden. Misschien is het een idee om bij een onverhoopt
volgend voorval eerst goed navraag te doen in plaats van direct een beschuldiging in KAPITALEN
te plaatsen?

Onzin.

Eerst werden mijn oorspronkelijke reacties nr. 3 en nr. 5 verwijderd, waarna ik een nieuwe reactie
nr.4 plaatste. Vervolgens werd deze reactie eveneens verwijderd, om vervangen te worden door
de reactie nr.4 van Jan Bontje zelf. 

Deze laatste reactie nr.4 bleef onaangetast terwijl nog twee volgende korte reacties nr.5 en nr.6
van Lex Hagenaars eerst nog werden verwijderd om uiteindelijk gevolgd te worden door een
slotje op dit thema van Jan Bontje.

Nadien verwees ik op de drie nog toegankelijke thema’s naar viewtopic.php?
f=59&t=8566#p252056 waardoor een ieder werd geattendeerd op de CENSUUR op de website
van De Vrije Gedachte.

Geweldig Fred, hou jij maar lekker vol. Ga maar lekker door met je ongefundeerde
beschuldigingen, jij groeit alleen zolang je denken kunt dat er een complot jegens jou/jullie
bestaat. Hoe ziek kun je zijn!

Aangezien de website nu weer functioneert kun je alsnog je bijdragen daar plaatsen Fred. Dat
moet geen probleem zijn omdat er dus geen censuur is, en dan vermeld je erbij wanneer je ze
oorspronkelijk had geplaatst. Opgelost.

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

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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Nee, de website van De Vrije Gedachte is voor mij ontoegankelijk.

Zó irrationeel en zó giftig als jij reageert heb ik het zelden meegemaakt!

enno nuy schreef:
Geweldig Fred, hou jij maar lekker vol. Ga maar lekker door met je ongefundeerde
beschuldigingen, jij groeit alleen zolang je denken kunt dat er een complot jegens jou/jullie
bestaat. Hoe ziek kun je zijn!

Ik geloof helemaal niks van dit verhaal over hackers. Hackers die er op uit waren de bijdragen van
Neerhoff te verwijderen zeker. Wat een schimmige toestand.

Fred: in het onderwerp hier met de titel "Verbannen van Ontdek Islam?
" oid op een van de laatste pagina's staat hoe je toegang kan krijgen tot websites waar je ip
geband is en hoe je daar weer kan posten. Welkom op internet.

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

Ik ben niet gebanned. Welkom in de open vereniging die De Vrije Gedachte heet!

Denk je nou echt dat we hier gewoon maar een potje zitten te liegen? Jullie reacties spreken
boekdelen. Ik hoop dat je er gelukkig mee wordt. Zeg Bakker, ik meen ergens gelezen te hebben
dat je overweegt te gaan emigreren naar Israel; wanneer vertrek je?

David Bakker schreef:
Ik geloof helemaal niks van dit verhaal over hackers. Hackers die er op uit waren de bijdragen van
Neerhoff te verwijderen zeker. Wat een schimmige toestand.
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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.  

WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker en 0 gasten

Ja, dat denk ik inderdaad! 

En zolang je mijn algoritmische analye van hierboven niet weerlegd hebt, blijf ik bij mijn
beschuldiging van CENSUUR.

enno nuy schreef:
Denk je nou echt dat we hier gewoon maar een potje zitten te liegen?

Ik ga helemaal niks weerleggen. Ik noem jullie meestal het Bakker-Neerhoff tribunaal: jullie
stellen je op als OM en rechter tegelijk. De beschuldigingen vliegen je om de oren, jullie leveren
er steevast de in jullie totaal verziekte ogen meest plausibele verklaring en toedracht bij en
completeren het geheel met een eis en voor het gemak doe je er dan tevens het bijbehorende
vonnis bij. Tjonge jonge, wat moeten jullie gelukkige lieden zijn. En dat laat dan ook nog eens
zogenaamd per ongeluk e-mails rondsturen waaarin jullie keihard oproepen het bestuur en
redactie in diskrediet te willen/zullen brengen. En dat is precies waar jullie nu al bijna twee jaar
mee bezig zijn. Vrijdenkers? Jullie?

fred neerhoff schreef:

enno nuy schreef:
En zolang je mijn algoritmische analye van hierboven niet weerlegd hebt, blijf ik bij mijn
beschuldiging van CENSUUR.

Wat klets je dan nog?

enno nuy schreef:
Ik ga helemaal niks weerleggen.

Ik geloof dat de tijd rijp is om het zwartboek te actualiseren.

Ik ben voor volledige openheid over deze kwestie. Daarom meld ik - voordat ik word beschuldigd
van hacken - het volgende. Vorige week kwam ik via de homepage
http://www.devrijegedachte.nl/ bij een inlogpagina terecht: http://www.devrijegedachte.nl/wp-
login.php. Ik dacht, laat ik me eens registreren. Dat deed ik en vervolgens kreeg ik van
wordpress@devrijegedachte.nl een inlogcode toegezonden. Dit was 15 december om 14.31.
Vervolgens logde ik in en klaarblijkelijk kwam ik terecht in het CMS-systeem van de website van
De Vrije Gedachte. Ik heb daar wat rond gekeken maar kon verder niks doen omdat ik niet
daartoe bevoegd was.

Ten slotte vraag ik me af namens wie Enno Nuy bovenstaande mededeling over het hacken doet.
Namens het bestuur? Is hij de persvoorlichter van De Vrije Gedachte?
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
door els » 21 dec 2010 12:25

Laatst bijgewerkt door els op 21 dec 2010 12:35, in totaal 2 keer bewerkt.

els
Unstoppable!
Berichten: 400
Geregistreerd: 18 feb 2005
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
door els » 21 dec 2010 12:30

els
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
door enno nuy » 21 dec 2010 15:43

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

Geen CENSUUR op website DVG

Ik weet niet of ik me ergens mee bemoei waarvan ik niet weet hoe de vork in de steel zit, maar ik
weet wel dat de volgende artikelen van de website van de Vrije Gedachte verdwenen zijn, maar ze
staan nog wel in de google cache, dus als ze zoek zijn kun je ze daar ophalen.

Ons volkslied: http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:Urwl98IPmQoJ:www.devrijegedachte.nl/%3Fm%3D201012+%22Onlangs+liet+VVD+coryfee

Goena Goena http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:jTr_3dwmfQ4J:www.devrijegedachte.nl/%3Fp%3D1438+%22Het+wemelt,+ook+te+onzent

Halal: staan we dat toe? http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:YQiF5yHe2e8J:www.devrijegedachte.nl/%3Fp%3D1414+%22Halal:+staan+we+dat+toe%3F

Kerstmis: de oorsprong http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:ERxVh5lB2fYJ:www.devrijegedachte.nl/%3Fp%3D1408+%22Kerstmis:+de+oorsprong%22+

Was Sokrates een humanist? http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:PbOCCgHZwwkJ:www.devrijegedachte.nl/%3Fp%3D1399+%22Was+Sokrates+een+humani

Dat viel me op omdat ze in mijn feed staan, maar ze waren niet meer te benaderen.
De afbeeldingen zie je ook, die staan blijkbaar nog gewoon op de server.

Sorry... Freudiaans vergeten:

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

David Bakker schreef:
Ik ben voor volledige openheid over deze kwestie. Daarom meld ik - voordat ik word beschuldigd
van hacken - het volgende. Vorige week kwam ik via de homepage http://www.devrijegedachte.nl/
bij een inlogpagina terecht: http://www.devrijegedachte.nl/wp-login.php. Ik dacht, laat ik me eens
registreren. Dat deed ik en vervolgens kreeg ik van wordpress@devrijegedachte.nl een inlogcode
toegezonden. Dit was 15 december om 14.31. Vervolgens logde ik in en klaarblijkelijk kwam ik
terecht in het CMS-systeem van de website van De Vrije Gedachte. Ik heb daar wat rond gekeken
maar kon verder niks doen omdat ik niet daartoe bevoegd was.

Ten slotte vraag ik me af namens wie Enno Nuy bovenstaande mededeling over het hacken doet.
Namens het bestuur? Is hij de persvoorlichter van De Vrije Gedachte?

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
door fred neerhoff » 21 dec 2010 15:59
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
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David Bakker
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
door els » 21 dec 2010 17:45
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Unstoppable!
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
door David Bakker » 21 dec 2010 19:42

David Bakker
Unstoppable!
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
door els » 21 dec 2010 19:48
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Unstoppable!
Berichten: 400
Geregistreerd: 18 feb 2005
21:22

Een loyaal lid van de vereniging had deze fout in het systeem direct bij zijn vereniging gemeld.
Als je David Bakker heet, doe je eerst 6 dagen niets en dan zet je die mogelijkheid om in te
breken op een openbaar forum. Veel misselijker kan het allemaal niet. De schijnheilige
kwaadaardigheid druipt hier van af.

Het is een voor de hand liggende vraag wie er belang had bij zo'n inbraak. Drie keer raden!

Ik meld als loyaal lid voortdurend misstanden bij de vereniging. Ik heb zelfs bijgedragen aan de
totstandkoming van een zwartboek waarin misstanden worden beschreven. Maar er wordt door
het bestuur niets mee gedaan.

enno nuy schreef:
Een loyaal lid van de vereniging had deze fout in het systeem direct bij zijn vereniging gemeld. Als
je David Bakker heet, doe je eerst 6 dagen niets en dan zet je die mogelijkheid om in te breken op
een openbaar forum. Veel misselijker kan het allemaal niet. De schijnheilige kwaadaardigheid
druipt hier van af.

Ik heb me ook me ook maar even geregistreerd. Het ziet eruit als een gewone inlogpagina
waarmee je in je eigen profiel komt, ik kan me niet voorstellen dat je van hieruit veel kwaad kan.
Het is hetzelfde als inloggen bij freethinker, daar kun je ook niet veel als je geen rechten hebt.
Die pagina moet er misschien zijn voor beheerders die willen inloggen. 
Het is heel normaal dat je een link vindt naar een inlogpagina. Als je niet wil dat mensen
registreren kun je die beter weghalen. 

Ik kan David niet ezien als een kwaadaardig iemand eigenlijk. 

Een loyaal lid van de vereniging had deze fout in het systeem direct bij zijn vereniging gemeld. Als
je David Bakker heet, doe je eerst 6 dagen niets en dan zet je die mogelijkheid om in te breken op
een openbaar forum. Veel misselijker kan het allemaal niet. De schijnheilige kwaadaardigheid
druipt hier van af.

Het leek mij voor zover ik dat kan beoordelen - in tegenstelling tot hetgeen Enno beweert - ook
geen systeemfout.

els schreef:
Ik heb me ook me ook maar even geregistreerd. Het ziet eruit als een gewone inlogpagina
waarmee je in je eigen profiel komt, ik kan me niet voorstellen dat je van hieruit veel kwaad kan.
Het is hetzelfde als inloggen bij freethinker, daar kun je ook niet veel als je geen rechten hebt. Die
pagina moet er misschien zijn voor beheerders die willen inloggen. 
Het is heel normaal dat je een link vindt naar een inlogpagina. Als je niet wil dat mensen
registreren kun je die beter weghalen. 

Ik kan David niet ezien als een kwaadaardig iemand eigenlijk. 

Nee, er staat gewoon 'registreren - inloggen' op de voorpagina.  
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
door enno nuy » 21 dec 2010 20:17

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

Re: Geen CENSUUR op website DVG
door David Bakker » 21 dec 2010 20:23

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

Re: Geen CENSUUR op website DVG
door MNb » 21 dec 2010 21:49

MNb
Diehard
Berichten: 1601
Geregistreerd: 23 mei 2010
13:17

(Waarschijnlijk is er expres voor zulke lelijke smilies gekozen opdat mensen ze niet gebruiken. 
)

Behalve de gebruikelijke insinuaties vertikt heer Bakker het om inhoudelijk in te gaan op de vraag
wat je van een loyaal verenigingslid mag verwachten. Helemaal niets dus. Inmiddels hebben
meerdere mensen ingelogd op ons CMS. Bedankt Bakker, fijn om zo iemand in je vereniging te
hebben. Je bent nu wel heel konkreet bezig met wat jullie enkele maanden geleden al
aankondigden: "breng de vereniging in diskrediet".

Kan jij deze bewering over het in diskrediet brengen van de vereniging staven met bewijs?

Nee, dat kan je niet want het is onjuist.

enno nuy schreef:
Je bent nu wel heel konkreet bezig met wat jullie enkele maanden geleden al aankondigden:
"breng de vereniging in diskrediet".

Als neutrale buitenstaander zeg maar - voor geen van beide kibbelpartijtjes voel ik sympathie -
heb ik eveneens de nodige moeite met het hackverhaal.
De oproep van David Bakker - volledige openheid - is nogal pathetisch. Alsof het hier een
omkoopschandaal rond de Kunneging betreft. Niettemin is de reactie van Enno Nuy nog veel
zwakker. Het is kinderlijk eenvoudig Neerhoff's beschuldiging te weerleggen: zijn reacties, die in
de andere draad terug te vinden zijn, zoals Enno Nuy ook heeft gelezen, keurig terugplaatsen
waar ze hoorden.
Nee, ik sluit me aan bij Siger. Ik noem mij geen vrijdenker meer, om elke associatie met dit
ruzieclubje te vermijden.

David Bakker schreef:
Ik geloof helemaal niks van dit verhaal over hackers. Hackers die er op uit waren de bijdragen van
Neerhoff te verwijderen zeker. Wat een schimmige toestand.

enno nuy schreef:
Denk je nou echt dat we hier gewoon maar een potje zitten te liegen?

fred neerhoff schreef:
Ja, dat denk ik inderdaad! 
En zolang je mijn algoritmische analye van hierboven niet weerlegd hebt, blijf ik bij mijn
beschuldiging van CENSUUR.

David Bakker schreef:

Kan jij deze bewering over het in diskrediet brengen van de vereniging staven met bewijs?

Nee, dat kan je niet want het is onjuist.

enno nuy schreef:
Je bent nu wel heel konkreet bezig met wat jullie enkele maanden geleden al aankondigden:
"breng de vereniging in diskrediet".
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
door fred neerhoff » 22 dec 2010 01:15

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

Re: Geen CENSUUR op website DVG
door fred neerhoff » 22 dec 2010 03:58

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

Re: Geen CENSUUR op website DVG
door The Prophet » 22 dec 2010 08:41

The Prophet
Diehard
Berichten: 2767
Geregistreerd: 09 mei 2007
13:24

Re: Geen CENSUUR op website DVG
door David Bakker » 24 dec 2010 17:43

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

Deze hele draad (maar niet de enige) is voldoende bewijs dat de heren Neerhoff, Nuy en Bakker in
eendrachtige samenwerking de vereniging in diskrediet proberen te brengen - en met groot
succes wat mij betreft.

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

Gezien vorige posts heb je je geloofwaardigheid in dit opzicht al lang verspeeld.

DVG-slotje op 15 dec. 15:07 (lokale tijd deze site) niet gezien? Maar na al dit rumoer over
CENSUUR zal men mijn oorspronkelijk gecensureerde reacties nr's. 3 en 5 na de reparatie van de
DVG-site vast wel willen herplaatsen.

MNb schreef:
Als neutrale buitenstaander

MNb schreef:
Het is kinderlijk eenvoudig Neerhoff's beschuldiging te weerleggen

Dit hebben wij nooit beweerd! Zou ook vreemd zijn voor loyalisten van DVG. 

Vind je het niet eens tijd worden om je excuses voor al jouw enormiteiten aan te bieden?

enno nuy schreef:
"breng de vereniging in diskrediet".

Wat een dolle boel weer. Ik verdenk jullie (kamp Bakker en kamp Nuy) ervan om samen te zweren
in dit hilarische feuilleton. Alles voor het publiek, waarvoor dank.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Als je bedenkt dat op de oude DVG-website zomaar opeens hele jaargangen forumteksten
verdwenen en dat Jan Bontje daar ook bij betrokken was. 

Als je bedenkt dat Enno Nuy, in de hoedanigheid van de redacteur van De Vrijdenker, door hem
als ongewenst beschouwde kopij herhaaldelijk zegt niet te hebbben ontvangen wegens een
"computerstoring" 

MNb schreef:
De oproep van David Bakker - volledige openheid - is nogal pathetisch. Alsof het hier een
omkoopschandaal rond de Kunneging betreft.
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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.  

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

Als je bedenkt dat het duo Bontje/Nuy in de redactie voortdurend aan het censureren en
andermans artikelen aan het ondermijnen is.

Als je bedenkt dat er nu op de nieuwe DVG-website reacties zijn weggehaald en de site opeens
uit de lucht verdwijnt en als verklaring daarvoor een "aanval van hackers" wordt gegeven.

Als je bedenkt daarbij wederom de namen van Bontje en Nuy opduiken.

Dan kan je mijn oproep tot volledige openheid en het verzoek om een onafhankelijk onderzoek
niet pathetisch noemen.

Gesloten
onderwerp
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Re: Geen CENSUUR op website DVG
door fred neerhoff » 16 jan 2011 13:10

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

Geen CENSUUR op website DVG

Ik neem aan dat jullie toestaan dat Jan Bontje door de mazen van jullie veiligheidsprotocol kan
glippen? Want hoe moet ik anders zijn recente manipulaties op de DVG-site onder "Bidden op
straat" uitleggen?

Eerst is de bijdrage nr. 11 van Lex Hagenaars gewist: 

10. Wim Aalten zegt: 

15 januari 2011 om 12:17
Doe geen moeite Lex, je constateert zelf al dat het je toch niet lukt.

11. Jan Bontje zegt: 
16 januari 2011 om 11:04 

Ik zie zojuist dat de laatste reactie (onder nr. 11.) van Hagenaars door het programma als spam
werd beschouwd en daardoor automatisch verwijderd werd. Daar zijn bijdragen zeer
belangwekkend zijn, verzoek ik Hagenaars zijn tekst opnieuw te plaatsen. Excuus voor de evt.
overlast.

En dan verschijnt er een nieuwe reactie nr. 11 van Jan Bontje:

10. Wim Aalten zegt: 

15 januari 2011 om 12:17 
Doe geen moeite Lex, je constateert zelf al dat het je toch niet lukt.

11. Jan Bontje zegt: 

15 januari 2011 om 21:05 
Ik citeer me zelf: “Hoewel ik me resoluut en onvoorwaardelijk distantieer van het Front National
en vergelijkbare politieke bewegingen in Frankrijk en West-Europa (waaronder Nederland),…” Ook
een rassist als Le Pen zegt wel eens iets waar je mee eens kan zijn. Feit is dat zijn rassisme v e r
w e r p e l ijk is en dat ik me DUS van hem distantieer. Hij is beslist geen medestanders van
vrijdenkers.
[Het is overigens niet Le Pen (de oprichter van het Front National) maar zijn dochter, Marine Le
Pen, die ik aanhaalde.]

12. Jan Bontje zegt: 

16 januari 2011 om 11:04 
Ik zie zojuist dat de laatste reactie (onder nr. 11.) van Hagenaars door het programma als spam
werd beschouwd en daardoor automatisch verwijderd werd. Daar zijn bijdragen zeer

enno nuy schreef:
Ons webteam is momenteel doende alle veiligheidsprocedures nog eens door te nemen om te zien
of daar nog verbeteringen in aangebracht kunnen of moeten worden.

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley

 

Uitgebreid zoeken

Gesloten
onderwerp

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8577&start=30#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8577&start=30#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8577&start=30#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8577&start=30#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8577
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8577&start=15
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=258344
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=258344
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20111218GeencensuuropwebsiteDe%20Vrije%20GEdachte/Geen%20CENSUUR%20op%20website%20DVGpagina3.mht/viewtopic.php#p258344
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=258344#p258344
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=258344
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20111218GeencensuuropwebsiteDe%20Vrije%20GEdachte/Geen%20CENSUUR%20op%20website%20DVGpagina3.mht/viewtopic.php
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8577&start=30#
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&t=8577
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8577&start=30&view=print
http://www.freethinker.nl/
http://www.freethinker.nl/forum/search.php
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=8577
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=8577
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=8577


Re: Geen CENSUUR op website DVG
door fred neerhoff » 16 jan 2011 16:38

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

Re: Geen CENSUUR op website DVG
door David Bakker » 16 jan 2011 17:11

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

Re: Geen CENSUUR op website DVG
door fred neerhoff » 16 jan 2011 17:21

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

Re: Geen CENSUUR op website DVG
door fred neerhoff » 16 jan 2011 21:09

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

belangwekkend zijn, verzoek ik Hagenaars zijn tekst opnieuw te plaatsen. Excuus voor de evt.
overlast.

Waaruit blijkt dat Jan Bontje zijn nieuwe reactie nr. 11 tussen de eerdere reacties nr. 10 en nr. 11
kon plaatsen.

En als klap op de vuurpijl:

12. Jan Bontje zegt: 
16 januari 2011 om 11:04

Ik zie zojuist dat de laatste reactie (onder nr. 11.) van Hagenaars door het programma als spam
werd beschouwd en daardoor automatisch verwijderd werd. Daar zijn bijdragen zeer
belangwekkend zijn, verzoek ik Hagenaars zijn tekst opnieuw te plaatsen. Excuus voor de evt.
overlast.

13. fred neerhoff zegt: 
16 januari 2011 om 13:39

Zie viewtopic.php?f=59&t=8577

Reageer

Dat veranderde in:

12. Jan Bontje zegt:
16 januari 2011 om 11:04 

Ik zie zojuist dat de laatste reactie (onder nr. 11.) van Hagenaars door het programma als spam
werd beschouwd en daardoor automatisch verwijderd werd. Daar zijn bijdragen zeer
belangwekkend zijn, verzoek ik Hagenaars zijn tekst opnieuw te plaatsen. Excuus voor de evt.
overlast.

Reageer

Zodat mijn laatste bericht nr. 13 nu ook al is gewist!

Nr. 13 dat ben ik:

13. David Bakker zegt: 
16 januari 2011 om 16:32 

Jan, je knutselt er lekker op los he?

DVG-voorzitter Anton van Hooff weet nu wat hem te doen staat!

Vervolg

Nu is ook David's reactie nr. 13 gewist, en vervangen door:

13. Jan zegt: 
16 januari 2011 om 20:40 

Reacties die niet over dit onderwerp gingen of op de man speelden, heb ik, in lijn met de d o e l s
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t e l l i n g van deze website en met het o n d e r w er p , verwijderd. Men kan mij persoonlijk
mailen indien men iets te klagen heeft.

DVG-voorzitter Anton van Hooff is eindverantwoordelijk!

Dit draadje eens overziend, heb ik voorlopig wel weer voldoende gezien.
De keren dat ik iets lees op dit (De Vrije Gedachte) forum is het ruzie.
Ik denk dat deze antireclame mij en andere meelezers er van zal weerhouden om iets met deze
vereniging te willen.....

Succes.

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World

73 Jim .--. . .---- .-. . .- PE1REA
Email, put amsat dot org behind the call

Om er eens een complottheorie tegen aan te gooien: volgens mij zijn Van Hooff en Neerhoff
eendrachtig bezig een voorheen respectabele vereniging te gronde te richten.

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

Het zal niet de laatste keer zijn dat de logica je volstrekt ontgaat!

Ik heb mijn zoon een lidmaatschap geschonken indertijd, in de hoop en verwachting dat hij er van
zou kunnen leren en zichzelf verder zou kunnen ontwikkelen...maar GVD wat een kolerebende! Ik
heb iig voor de laatste keer betaald! Het doet dit forum mi ook geen goed....wat een
antireclame......wat een aanfluiting!!!!

Jim schreef:
Dit draadje eens overziend, heb ik voorlopig wel weer voldoende gezien.
De keren dat ik iets lees op dit (De Vrije Gedachte) forum is het ruzie.
Ik denk dat deze antireclame mij en andere meelezers er van zal weerhouden om iets met deze
vereniging te willen.....

Succes.

Niet door toorn doodt men, maar door lachen!

http://www.youtube.com/watch?v=At9Ujm7RqU8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=38zU20PPHp0
http://wikilivres.info/wiki/Nineteen_Eighty-Four/Appendix_-_The_Principles_of_Newspeak

Voor een vereniging met een traditie als die van De Vrije Gedachte (DVG) is het huidige bestuur &
redactie onder voorzitterschap van Anton van Hooff inderdaad een ernstige aanfluiting. Erger nog,
er wordt regelrecht verraad gepleegd aan elk basaal idee van fairness. 
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In plaats van openheid te betrachten, verschuilt Anton van Hooff zich achter een gesloten
bastiljon. Het is bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om op de DVG-site te reageren. Zelfs als er keer
op keer intern melding wordt gemaakt van bewijsbare, ernstige FRAUDE - zoals nu weer door
CENSUUR- pleger, DVG-redactielid Jan Bontje -, zelfs dàn weigert voorzitter Van Hooff
maatregelen te treffen. Sterker nog, bij zo'n melding is het gebruikelijk geworden dat degene die
de fraude meldt, door deze voorzitter wordt geschoffeerd! 

Onder zulke omstandigheden is er geen andere weg dan de publiciteit te zoeken en misstanden
in het openbaar te brengen. Daar komt nog bij dat Anton van Hooff er persoonlijk voor heeft
gezorgd dat wij (dwz. David Bakker, Lex Hagenaars en ikzelf) uitgesloten zijn van de reguliere
verenigingkanalen ( zie daarvoor onze Nieuwsbrief van augustus jl, te vinden via
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_98.pdf ). Dat komt er praktisch op neer dat
bestuur & redactie via het verenigingsorgaan De Vrijdenker volop toegang hebben tot het gehele
ledenbestand, terwijl wij genoegen moeten nemen met dit openbare forum, waarop slechts een
kleine minderheid DVG-leden actief is.

Gesloten
onderwerp
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