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Maandblad DVG en freethinkerforum discussies

Een selectie van de DVG maandblad artikelen zetten we op de nieuwe DVG site. Daaronder
kunnen mensen een reactie plaatsen. Dat zou ook al een discussieplek kunnen zijn. Daarnaast
kunnen we een verwijzing naar het freethinker forum aanbrengen op de dvg site onder het
artikel, zodat discussie ook daar gevoerd kan worden (dan blokken we de reactiemogelijkheid).
Dan zou er op het freethinker forum gelijk een onderwerp aangemaakt kunnen worden dat gaat
over dat artikel.

The time you enjoy wasting is not wasted time - Bertrand Russell

Dat laatste lijkt mij de meest werkzame optie. Want indien de discussie eerst bij jullie gevoerd
wordt en dan over zou springen naar FT, dan is de kop en staart van de discussie niet zo
duidelijk. Dus reacties blokken en dan hier discussiëren zou dan duidelijk moeten zijn. Het is wel
handig om het artikel waarop gereageerd wordt dan goed aan te geven, met een linkje of een
kopie ervan boven de discussie.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Het lijkt me inderdaad wel handig om de discussies hier te voeren, aangezien hier meer
gediscussieerd wordt. De leden van het DVG forum kunnen zich natuurlijk altijd hier aanmelden.
Op die manier komt ook FT wat dichter bij DVG, aangezien die link tot nog toe altijd maar vrij
summier is gebleven.

Edwards: Why the big secret? People are smart. They can handle it.
Kay: A person is smart. People are dumb, panicky dangerous animals and you know it. 
Men in Black

Dat is wel een aandachtspunt. Je kunt op ons forum niet als gast reageren. Dus een linkje naar de
discussie is niet voldoende, men moet zich op freethinker als lid registreren om hier mee te
kunnen doen. Dat zou dus gemeld moeten worden op de site van DVG. Gasten kunnen hier
namelijk alleen lezen. Dit willen wij graag zo houden, omdat wij destijds met redenen hebben
gekozen voor geregistreerde leden bij het plaatsen van berichten.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

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 de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Ja dat is een goed punt, registreren om te reageren...
Aan de ene kant is het belangrijk om laagdrempelig te kunnen reageren,
Aan de andere kant: het is een kleine moeite.

Verder vind ik dat als mensen iets willen uiten naar anderen toe, dat ze dat dan best onder eigen
naam mogen doen. Een vrijdenker met een masker op heeft toch iets tegenstrijdigs.

Dus...Eens met discussie voeren op freethinker forum (dus ook registreren).

The time you enjoy wasting is not wasted time - Bertrand Russell

Ook daar moet een vrijdenker vrij in kunnen zijn.

chrissmissaert schreef:
Verder vind ik dat als mensen iets willen uiten naar anderen toe, dat ze dat dan best onder eigen
naam mogen doen. Een vrijdenker met een masker op heeft toch iets tegenstrijdigs.

Mensen die sterke overtuigingen hebben zonder dat daar bewijzen voor zijn, horen in de marge van de
maatschappij thuis en niet in de paleizen van de macht. (Sam Harris)

Heel veel op ons forum gebruiken een nickname, ik zelf ook. Het is vrije keuze of je onder je
eigen naam of onder een nick reageert. Het kan een bescherming van privacy zijn, of een
bescherming van lijf en leden indien er nogal felle anti Islam discussies woeden. Het is niet zo
heel vreemd dat mensen graag onder een nick reageren. Van de groep die zich bevindt in het
afgeschermde FTO zijn de echte namen doorgaans wel bekend. Maar op een open internetforum
is enige voorzichtigheid niet overdreven en dit heeft weinig met vrijdenker zijn te maken. Maar
gewoon met eigen keuze.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Belangrijk punt, ik denk dat vrijdenken ook inhoudt dat je handelt vanuit het besef dat je
verantwoordelijkheid neemt voor je uitingen.
Maar ik ga er niet te moeilijk over doen. Feit dat mensen zich moeten registreren geeft al iets van
een verantwoordelijkheidsgevoel. En praktisch gezien snap ik die behoedzaamheid ook zeker wel.

The time you enjoy wasting is not wasted time - Bertrand Russell

Registreren is op een actief forum als dit onontbeerlijk. Je zou binnen één dag een chaos krijgen
van heb ik jou daar. Alle moderatoren zouden gillend wegrennen.
-Wat betreft nicknames - is eigenlijk een beetje een traditie in forumland, maar mijn eigennaam
is reeds lang geen geheim meer (Marcel Klein). Iedereen is natuurlijk vrij om zich te registreren
onder welke naam zij of hij maar wil.
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'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)

Eens maar het is om moverende redenen niet altijd verstandig vrijuit te spreken over elk
onderwerp. Niet alle gesprekspartners zijn even vrijdenkend. Met de enkele JG die zich in het
weekend bij mij aandinet heb ik geen moeite maar er zijn overtuigden die nog een stuk minder
gezellig zijn. Daarnaast geen zin om in dagelijks leven aangesproken te worden op hetgeen ik op
het forum debiteer, hoezeer ik daar ook achter sta.

Verder lijkt registeren mij een moment van overdenking waarbij al te impulsieven mogelijk
afhaken. DIt laatste zie ik als gunstig en daarnaast is bij registratie commiteren aan de
forumregels van kracht zodat er bij misverstanden over het betamelijke op teruggevallen kan
worden.

chrissmissaert schreef:
Verder vind ik dat als mensen iets willen uiten naar anderen toe, dat ze dat dan best onder eigen
naam mogen doen. Een vrijdenker met een masker op heeft toch iets tegenstrijdigs.
Dus...Eens met discussie voeren op freethinker forum (dus ook registreren).

Wie atheïsme een geloof noemt kan tot niets bekeerd worden

Plaats een reactie
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