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Aanzet voor een vernieuwde beginselverklaring

Een mogelijke aanzet voor een vernieuwd vrijdenkersmanifest tbv. De Vrije Gedachte:

Uitgangspunt voor het vrijdenken is het ongehinderde denken, vrij van dogma's en andere
belemmeringen voor individuele ontplooiing. Een vrijdenker onderzoekt en beoordeelt de
werkelijkheid op basis van de rede, vrij van traditie, autoriteit of religieus geloof.

Omdat vrijdenkers de rede, ipv. de moraal centraal stellen, zijn nogal wat vrijdenkers
logischerwijs atheïst maar niet vanzelf ook humanist (die stellen juist de moraal, en niet de rede
voorop). Een vrijdenker bestrijkt het hele spectrum van gedachten en ideeën, en laat zijn/haar
agenda niet beperken tot die van de theïst of humanist. Vrijdenkers weten zich actief betrokken
bij de samenleving en hanteren mbt. de moraal de zgn. gulden regel.

Het vernieuwde manifest beperkt zich tot hoofdlijnen. Daarbij dienen de strijd voor de vrijheid
van meningsuiting en van religiekritiek (waaronder het afwijzen van het bovennatuurlijke)
centraal te staan. 

Verder wordt een absolute scheiding tussen kerk en staat nagestreefd, alsmede de instelling
van een democratische republiek . Ook dient het manifest het belang van het recht op
zelfbeschikking (waaronder het recht op zelfdoding), het respect voor de integriteit van het
lichaam en de uniciteit van het individu te benadrukken. En voor zover de mens zich kan
verplaatsen in andere diersoorten zal hij daar passende consequenties aan verbinden.

Juist in een tijd waarin politieke plaatsbepalingen als "links"en "rechts" in betekenis vervagen, zou
De Vrije Gedachte een onafhankelijke positie binnen het gehele politieke spectrum dienen te
bepleiten. De Vrije Gedachte zou zich niet paternalistisch moeten opstellen, en zich moeten
onthouden van het geven van een politiek en moreel advies. 

Tenslotte zou het manifest exclusief als beginselverklaring moeten dienen.

Het werd tijd dat een DVG lid dat punt ter discussie stelde. Ik heb hier herhaaldelijk tegen de
huidige DVG beginsel verklaring geageerd omdat een vrijdenker geen principieel humanist is (of
moet zijn). 

fred neerhoff schreef:
... Omdat vrijdenkers de rede, ipv. de moraal centraal stellen, zijn nogal wat vrijdenkers
logischerwijs atheïst maar niet vanzelf ook humanist (die stellen juist de moraal, en niet de rede
voorop). Een vrijdenker bestrijkt het hele spectrum van gedachten en ideeën, en laat zijn/haar
agenda niet beperken tot die van de theïst of humanist. Vrijdenkers weten zich actief betrokken bij
de samenleving en hanteren mbt. de moraal de zgn. gulden regel.

fred neerhoff schreef:
Verder wordt een absolute scheiding tussen kerk en staat nagestreefd, alsmede de instelling van
een democratische republiek . Ook dient het manifest het belang van het recht op
zelfbeschikking (waaronder het recht op zelfdoding), het respect voor de integriteit van het

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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Die democratische republiek zal wel je eigen witte olifant zijn, het is misschien de conclusie van
jouw denken (en misschien ook van het denken van veel anderen). Maar ik zie geen enkele
ondersteuning om dit tot een beginsel punt te maken, zelfs al prefereer ik persoonlijk ook de
republikeinse staatsvorm. 

Dit is geen echt vrijdenkers beginsel punt. Mag misschien bij sommigen een conclusie zijn.

Helemaal mee eens. Politieke stellingname is gebaseerd op conclusies. Wel is het een typische
vrijdenkers positie dat politiek vrij en openlijk bespreekbaar zou moeten zijn.

===

In een (manifest) beginsel verklaring horen slechts principes thuis, geen conclusies van het eigen
denken.

De rede als centrale gedachte is een vrijdenkers principe. Atheïsme en/of Humanisme zijn daar
en tegen slechts logische conclusies van het vrijdenken.
De moraal volgens de zgn. gulden regel zou een typisch DVG principe kunnen zijn.
De absolute scheiding tussen kerk en staat is ook een goed vrijdenkers principe. Geprefereerde
staatsvormen als democratie en republiek zijn echter meer individuele conclusies. 
Zelfbeschikking is een typische vrijdenker stellingname. Standpunt t.o.v. dieren is echter meer
een persoonlijke conclusie.
Vrijdenken ondersteund geen enkel specifieke politieke stellingname. Wel is het een vrijdenkers
principe dat het iedereen vrij staat over politiek te denken en daaruit conclusies te trekken.

===

Ik ben op dit moment in Engeland, maar zover tijd toelaat zal ik reageren op mogelijke reacties.

lichaam en de uniciteit van het individu te benadrukken.

fred neerhoff schreef:
En voor zover de mens zich kan verplaatsen in andere diersoorten zal hij daar passende
consequenties aan verbinden.

fred neerhoff schreef:
Juist in een tijd waarin politieke plaatsbepalingen als "links"en "rechts" in betekenis vervagen, zou
De Vrije Gedachte een onafhankelijke positie binnen het gehele politieke spectrum dienen te
bepleiten. De Vrije Gedachte zou zich niet paternalistisch moeten opstellen, en zich moeten
onthouden van het geven van een politiek en moreel advies.

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)

Kan je dit wat nader toelichten?

fred neerhoff schreef:
En voor zover de mens zich kan verplaatsen in andere diersoorten zal hij daar passende
consequenties aan verbinden.

Een vrijdenker wijst die politieke stromingen af die iemands vrijdenken beknotten. Ik denk aan
repressie tegen schrijvers, controle van communicatie (van boek tot inernet,) gedachtenpolitie

fred neerhoff schreef:
Juist in een tijd waarin politieke plaatsbepalingen als "links"en "rechts" in betekenis vervagen, zou
De Vrije Gedachte een onafhankelijke positie binnen het gehele politieke spectrum dienen te
bepleiten.
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etc...

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

Sigers Weblog

elke politieke stroming doet dit want politiek is tenslotte gewoon macht vergaren.

siger schreef:
Een vrijdenker wijst die politieke stromingen af die iemands vrijdenken beknotten.

People demand freedom of speech, to make up for the freedom of thought, which they avoid (Kierkegaard)
http://www.youtube.com/watch?v=reXi09Nb6QQ&feature=related

Ik wil hier niet te veel over zeggen, behalve dan dat ik zeker weet dat jij je meer betrokken voelt
bij een aap dan bij een bacterie.

David Bakker schreef:

Kan je dit wat nader toelichten?

fred neerhoff schreef:
En voor zover de mens zich kan verplaatsen in andere diersoorten zal hij daar passende
consequenties aan verbinden.

Erfopvolging is niet in overeenstemming met de rede. Het ligt daarom voor de hand dat de
meeste vrijdenkers sinds jaar en dag republikein zijn.

Een vernieuwde beginselverklaring dient natuurlijk wel binnen de traditie van de vereniging De
Vrije Gedachte te passen.

sarnian schreef:
Die democratische republiek zal wel je eigen witte olifant zijn, het is misschien de conclusie van
jouw denken (en misschien ook van het denken van veel anderen). Maar ik zie geen enkele
ondersteuning om dit tot een beginsel punt te maken, zelfs al prefereer ik persoonlijk ook de
republikeinse staatsvorm.

sarian schreef:
In een (manifest) beginsel verklaring horen slechts principes thuis, geen conclusies van het eigen
denken.

Dat zal best zo zijn. Maar dat maakt de positie van het koningshuis nog geen basispunt voor een
beginsel verklaring voor vrijdenken. Enig standpunt ten opzichte van erfopvolging is een
conclusie van het denken. Zo als ik reeds eerder vermeldde : ook ik prefereer persoonlijk de
republikeinse staatsvorm. Maar ik weet ook het verschil tussen een beginsel en een conclusie ...

fred neerhoff schreef:
Erfopvolging is niet in overeenstemming met de rede. Het ligt daarom voor de hand dat de meeste
vrijdenkers sinds jaar en dag republikein zijn.
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Zo als ik ook reeds eerder vermeldde : In een beginselverklaring horen slechts principes thuis,
geen conclusies van het eigen denken. Dat is eigen aan een beginselverklaring. Dus ook geldig
voor verenigingen als DVG. 
Wat je hier probeert te doen in meerdere punten van je "vernieuwde beginselverklaring" is het
inbrengen van je eigen conclusies en persoonlijke (politieke) voorkeuren, in plaats van je te
houden aan basis principes van de kern van het vrijdenken. 
Vrijdenken is een vorm van filosofisch denken dat conclusies helpt vormen op basis van
wetenschap en feiten, en logica en beredenering. Zonder enige beïnvloeding door traditie,
autoriteit, en/of dogma. 
Dus ook zonder enige beïnvloeding door Fred Neerhoffs en zijn eigen conclusies en voorkeuren
...

Ik wens je veel succes met je "vernieuwde beginsel verklaring" voor DVG. Lijkt mij inderdaad
nodig. Maar houdt op dat proces onnodig te sturen buiten de limieten van een BEGINSEL
VERKLARING !!! 

fred neerhoff schreef:
Een vernieuwde beginselverklaring dient natuurlijk wel binnen de traditie van de vereniging De
Vrije Gedachte te passen.

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)

Ik help het je hopen....

sarnian schreef:
Maar ik weet ook het verschil tussen een beginsel en een conclusie ...

Sterke argumenten, goede onderbouwing... Ik ben overtuigd.

fred neerhoff schreef:

Ik help het je hopen....

sarnian schreef:
Maar ik weet ook het verschil tussen een beginsel en een conclusie ...

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

The Prophet schreef:

Sterke argumenten, goede onderbouwing... Ik ben overtuigd.

fred neerhoff schreef:

Ik help het je hopen....

sarnian schreef:
Maar ik weet ook het verschil tussen een beginsel en een conclusie ...
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Het natuurwetenschappelijke denken is de manifestatie par excellence van het vrijdenken .

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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