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Fatsoensrakkerij

Hieronder de tekst van een door de heren Hagenaars, Bakker en Neerhoff ingezonden brief voor
De Vrijdenker. Deze brief hebben wij niet geplaatst omdat wij in de mei editie de grieven van de
heren reeds uitgebreid hebben gepubliceerd en beantwoord. In de juni editie hebben wij
toegelicht waarom wij deze brief niet hebben gepubliceerd. Wel hebben wij hun oproep om op 28
augustus in Utrecht samen te komen 2 x in de juni editie opgenomen en wij zullen dat herhalen
in de juli editie.

VAN VRIJDENKERIJ NAAR FATSOENSRAKKERIJ 

Vereniging De Vrije Gedachte (DVG) kent een lange, eerbiedwaardige traditie van strijd voor de
vrijheid van meningsuiting en godsdienstkritiek. Het huidige bestuur onder leiding van Anton van
Hooff en de redactie van De Vrijdenker verkwanselen deze traditie door onder het mom van
fatsoen de open en vrije gedachtewisseling binnen de vereniging te frustreren. Hoe nu verder?

Voorgeschiedenis
In een eerder schrijven (d.d. 31 maart 2010) brachten wij, met drie andere DVG-leden, een aantal
zaken onder de aandacht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 april jongstleden
hebben wij een en ander nader trachten toe te lichten. Omdat onze presentatie dermate
belabberd was – hiervoor steken wij de hand in eigen boezem – kwamen onze punten
onvoldoende uit de verf. Uit de reacties van de aanwezigen bleek echter een duidelijke behoefte
aan meer informatie om zo een zelfstandig oordeel te kunnen vormen. Dit vormt voor ons de
belangrijkste reden om dit artikel te schrijven.

Het probleem
Voor onze vereniging is het allerbelangrijkste dat er sprake is van een open en vrije
gedachtewisseling. Deze kan plaatsvinden in ons verenigingsblad De Vrijdenker en op ons
internetforum. Het baart ons zorgen dat bestuur en redactie de vrije gedachtewisseling niet
stimuleren maar voortdurend proberen te ontmoedigen. Hiervoor hebben wij de volgende
aanwijzingen:

1. Het bestuur heeft per 1 maart 2010 het DVG-internetforum gesloten;
2. Het bestuur heeft op de vernieuwde website de mogelijkheid om te reageren geblokkeerd;
3. De redactie van De Vrijdenker is niet-onafhankelijk en niet-objectief;
4. Voorzitter Anton van Hooff wil geen discussie met de leden. 

Opheffing DVG-internetforum
DVG had op haar eigen website een - inmiddels opgeheven - forum dat een flink aantal
vrijdenkers aanzette tot kritisch denken over een scala aan onderwerpen. Regelmatig waren daar
ook kritische “geluiden” te horen over de gang van zaken binnen de vereniging. Geen probleem
voor een vereniging die de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft zou je zeggen.
Immers, zonder kritiek geen vooruitgang. 

Toch heeft het bestuur onder leiding van Anton van Hooff liever geen openlijke kritiek. Bij Anton
van Hooff ontstond dan ook de behoefte aan een zogeheten gemodereerd forum, d.w.z. een
forum waarin moderatoren de discussie in goede banen leiden. Het bestuur besloot daarom het
eigen forum per 1 maart 2010 – ondanks herhaalde protesten van een aantal leden - op te heffen
en een samenwerking met Freethinker aan te gaan. Freethinker is een van DVG losstaand groepje
vrijwilligers dat de website http://www.freethinker.nl/ onderhoudt. 

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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Genoemd bestuursbesluit betekent dat DVG-leden niet meer op de DVG-site met elkaar in
discussie kunnen gaan maar daarvoor moeten uitwijken naar het forum van Freethinker. De
moderatie die DVG-leden daar ondergaan valt buiten elke democratische controle van onze
vereniging. Bovendien is de samenwerking met Freethinker in wezen een fopspeen omdat het
Freethinker forum al langer bestond en het eenieder, dus ook DVG-leden, vrijstond om aan dat
forum deel te nemen. Kortom, het DVG-forum is ons ontnomen en daarvoor is niets in de plaats
gekomen. 

Overigens was het bestuur niet eensgezind in zijn besluit. Bestuurslid Floris van den Berg nam
een duidelijk minderheidsstandpunt in zo blijkt uit zijn artikel “Don’t shoot the messenger” (zie
De Vrijdenker van april 2010, nr. 3) waarin hij schrijft:

"Misschien moet ik toch nog wat schrijven over het vermaledijde forum van De Vrije Gedachte. Het
bestuur heeft - niet eensgezind - besloten om het ongemodereerde forum op te heffen en bij het
gemodereerde Freethinker forum onder te brengen. Ik ben daar resoluut op tegen. Vrijdenkers die
hun eigen vrijdenkersforum moderen zijn als vleesetende vegatariërs. Je kunt niet zeggen pal te
staan voor de vrijheid van meningsuiting en dan bijdragen toetsen op (fatsoens)normen.”

Blokkeren nieuwe website
De nieuwe DVG-website, die in maart van dit jaar in de lucht is gegaan, kende de mogelijkheid
om op weblogs van bestuursleden te reageren. Omdat de voorzitter zegt reacties onzinnig te
vinden is deze mogelijkheid inmiddels ook al geblokkeerd. 

Het opheffen van het forum en ‘het op slot zetten’ van de vernieuwde website zijn onbegrijpelijke
beslissingen, niet alleen in het licht van de vrijheid van meningsuiting, maar ook omdat het
bestuur het werven van jonge leden tot beleidsspeerpunt heeft gemaakt. Een levendige DVG-site
zal jongeren meer aanspreken dan een maandblad waarin discussie plaatsvindt over vraagstukken
als ‘de bestaanszin van het niets’. 

Gebrek aan objectiviteit en onafhankelijkheid redactie
Meer nog dan het bestuur bepaalt de redactie van De Vrijdenker het gezicht naar buiten toe.
Helaas misbruiken redactieleden hun positie door de eigen mening aan de lezer op te dringen.
Wij hebben zelfs concrete aanwijzingen dat de redactie artikelen op niet-objectieve gronden
weigert te plaatsen (NB. Op het forum van Freethinker, onder het thema De Vrije Gedachte, loopt
hier een discussie over). Daarnaast tracht de redactie, zo is onze indruk, artikelen die zij met
tegenzin plaatst “onderuit” te halen door bijvoorbeeld andere auteurs uit te lokken om een
‘negatieve recensie’ te schrijven of door een redactioneel commentaar te plaatsen. Om willekeur
tegen te gaan pleiten wij voor de invoering van een redactiestatuut waarin zaken staan
beschreven als:

- de aan artikelen te stellen eisen en de wijze van aanlevering van de tekst (het format);
- de regels voor het plaatsen van redactionele commentaren;
- de eis dat de auteur vóór plaatsing goedkeuring geeft aan de redactionele versie van zijn of
haar artikel;
- openlijke kandidaatstelling van redactieleden;
- jaarlijkse evaluatie redactie etc.

DVG is niet zo maar een hobbyvereniging waar goedwillende amateurs het clubblad vullen. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld een kantklosvereniging is onze belangrijkste “bezigheid” juist de
uitwisseling van gedachten. Het is daarom van eminent belang dat een onafhankelijke redactie
waarborgt dat het veelvoud aan gedachten en meningen van de leden op evenwichtige en
representatieve wijze zijn weergave vindt in De Vrijdenker. Enige afstand van de redactieleden tot
onderwerpen die auteurs inbrengen is een minimumvereiste.

De voorzitter wil niet in gesprek met de leden
Tijdens de ALV van 17 april jl. heeft voorzitter Anton van Hooff laten weten niet verder te willen
praten over bovengenoemde punten omdat hij dat ziet als een motie van wantrouwen jegens zijn
persoon. Wij vinden deze opstelling onjuist omdat hij op deze wijze elke discussie in de kiem
smoort en bovendien leden van zich vervreemdt in plaatst van met elkaar verbindt.

Fatsoen en politieke correctheid
De problemen vinden hun oorzaak in de steeds grotere rol die fatsoen en politieke correctheid
binnen DVG spelen. Dit leiden wij af uit publicaties in De Vrijdenker waarin auteurs
gepreoccupeerd zijn met de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en zich wel erg veel
zorgen maken over het feit dat mensen beledigd kunnen raken bij het uiten van meningen. We
noemen de volgende publicaties:

- “Mag beledigen?”, Anton van Hooff, De Vrijdenker van april 2009, nr. 3.
In dit artikel keert Van Hooff zich tegen vrijdenkers die vinden dat beledigen soms onvermijdelijk
is;
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- “Spreken is zilver…”, Enno Nuy , De Vrijdenker van december 2009 – januari 2010, nr. 10
In dit artikel maakt zelfbenoemd hoofdredacteur Enno Noy zich druk over de ontsporing van de
vrijheid van meningsuiting;
- “Grenzen aan het recht op beledigen”, Paul Hopster, De Vrijdenker van februari 2010, nr. 1
Redacteur Paul Hopster zet uiteen tot welke geestelijke verwondingen beledigingen kunnen
leiden;
- “Vrijheid niet gebaat bij het recht om te beledigen”, Jeroen Hopster, De Vrijdenker van maart
2010, nr. 2. De zoon van Paul Hopster pleit ook voor een beperking van de vrijheid van
meningsuiting;
- “Vloeken uit godsdienstvrijheid”, Jan van der Gaag, De Vrijdenker van maart 2010, nr. 2
Van der Gaag legt uit dat vloeken onbeleefd is;
- “To insult or not to insult, that’s the question”, Enno Nuy, De Vrijdenker van april 2010, nr. 3
Zelfbenoemd hoofdredacteur Enno Nuy wijst op het belang van goede omgangsvormen en dat
deze op ongemodereerde internetfora ver te zoeken zijn;
- “Vrijdenken staat vrij”, Anton van Hooff, De Vrijdenker van mei 2010, nr. 4
Voorzitter Anton van Hooff zet uiteen dat we wel alles mogen denken maar niet alles mogen
zeggen omdat woorden wel degelijk pijn kunnen veroorzaken;
- “Twee betwiste fundamenten”, Paul Hopster, De Vrijdenker van mei 2010, nr. 4
Redacteur Hopster deelt mede dat er geen recht bestaat op uitschelden, belachelijk maken,
beledigen, vloeken etc..

Deze publicaties brengen ons enigszins in verwarring. Waren we nou lid van een
vrijdenkersvereniging of hadden we ons aangesloten bij de Bond tegen het vloeken? Alle gekheid
op een stokje, mensen worden toch geen lid van DVG om te leren hoe ze zich moeten gedragen?
Nu moet u niet meteen denken dat we zo nodig mensen opzettelijk willen beledigen. Maar we
moeten ons wel hoeden voor zelfcensuur via het mechanisme van politieke correctheid. Juist nu
de vrijheid van meningsuiting zo onder druk staat, is censuur wel het laatste wat DVG moet
bevorderen. 

Buitengewoon kwalijk is dat bestuur en redactie op basis van subjectieve fatsoenscriteria
andersdenkenden de mond snoeren. Het sluiten van het DVG-forum, het blokkeren van de nieuwe
website, de voorzitter die niet met de leden wil praten en de handelswijze van de niet-
onafhankelijke redactie zijn hier sprekende voorbeelden van. Maar zijn het niet juist de
fatsoensrakkers die graag de kat in het donker knijpen?

Verdere discussie?
Wij vinden dat de leden met elkaar in discussie moeten gaan over de door ons gesignaleerde
problemen. Daarom organiseren wij zaterdag 28 augustus a.s. de discussiebijeenkomst “Fatsoen.
Niet doen!”. U bent van harte welkom (toegang gratis):

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
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

[De moderatoren hebben besloten om alle draden te sluiten die betrekking hebben op interne
(bestuurlijke of redactionele) aangelegenheden van DVG. Wij achten dit forum daarvoor niet de
geschikte plaats. Voor meer uitleg zie hier: viewtopic.php?p=208929#p208929 ]

Wat de redactie nu weer verzonnen heeft. Het is te belachelijk voor woorden maar ik verbaas me
nergens meer over. Deze actie past geheel in het patroon van geknoei dat zo kenmerkend is voor
deze redactie.

The Prophet schreef:
Vertel. Wat hebben ze verzonnen.
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Heb je niks anders in te brengen?

Het houdt de gemoederen wel bezig.

Interessant ... ga door.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Heb je niks anders in te brengen?

Joe Hn schreef:
Het houdt de gemoederen wel bezig.

Interessant ... ga door.

Tuurlijk ...

Afbeelding Voor iedereen!

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Wat ze verzonnen hebben is dit artikel niet in De Vrijdenker te plaatsen maar hier. 

Eerst deelt Enno Nuy mede dat de deadline 15 mei is. Ik lever het artikel keurig op tijd in. Vier
dagen later vraag ik of het wordt geplaatst maar daar krijg ik geen antwoord op. En dan vlak
voordat de editie verschijnt zet Nuy het hier neer.

Ze zijn slim hoor. Ze weten dat van alle DVG-leden maar een heel klein gedeelte dit forum
bezoekt.

The Prophet schreef:

Vertel. Wat hebben ze verzonnen.

David Bakker schreef:
Wat de redactie nu weer verzonnen heeft. Het is te belachelijk voor woorden maar ik verbaas
me nergens meer over. Deze actie past geheel in het patroon van geknoei dat zo kenmerkend
is voor deze redactie.
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fred neerhoff
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Re: Fatsoensrakkerij
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steen
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Re: Fatsoensrakkerij
door fred neerhoff » 11 jun 2010 00:35

fred neerhoff
Unstoppable!
Berichten: 486
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Re: Fatsoensrakkerij
door steen » 11 jun 2010 08:09

Ik snap dat je aandacht nodig hebt, maar van deze kinderachtige manier van dwarsliggen wordt
niemand beter. Zelfs jij niet, zou ik zo denken.

Joe Hn schreef:
Tuurlijk ...

Niet slim, maar achter de ellebogen.

David Bakker schreef:
Ze zijn slim hoor. Ze weten dat van alle DVG-leden maar een heel klein gedeelte dit forum
bezoekt.

Oh, wacht even. Ik dacht dat het hier gezet was door jullie. Maar blijkbaar is dat door de redactie
gedaan.
Sorry.

fred neerhoff schreef:

Heb je niks anders in te brengen?

The Prophet schreef:
Vertel. Wat hebben ze verzonnen.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Nou hebben jullie uiteindelijk toch nog de aandacht van 
Joe Hun en van Se Prophet dat is beter dan niks.
Van Harte gefeliciteerd.!
Misschien komen ze wel naar jullie kankermiddagje in Utrecht.

met vriendelijke groet, Steen
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Heb je niks anders in te brengen?

Nee
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Wat kinderachtig!

Onfatsoenlijk, zou ik bijna zeggen.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Gesloten
onderwerp
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fred neerhoff
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Kitty
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Berichten: 15063
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Fatsoensrakkerij

kinderachtig!

Het verbaast mij dat dit stuk op de website wordt gezet in plaats van in De Vrijdenker. Het was
juist de bedoeling dat alle leden dit onder ogen krijgen om te bepalen of er werkelijk een reden
was om kritisch te zijn over bestuur en redactie, en om dit tijdig te lezen en een eigen standpunt
te bepalen. Ik heb niet de indruk dat veel DVG-leden het forum bezoeken. Het gaat om serieuze
kwesties binnen een vrijdenkersvereniging. 

Nu ik in De Vrijdenker lees dat volgens Anton van Hooff Theo van Gogh het min of meer aan
zichzelf te danken heeft dat hij islamitisch is geslacht omdat een woord als geitenneuker
werkelijk heel pijnlijk kan zijn denk ik dat het de hoogste tijd wordt voor zo'n discussie. Ik
bedoel, hoe pijnlijk denkt Anton van Hooff dat het voor mij is om vrouwen de mensenrechten af
te nemen en ze hoerig te noemen als ze hun lichaam niet bedekken? Mag ik nou ook de moslims
de strot afsnijden? Of moet het zo zijn dat je mensen die volwassen en zonder geweld reageren
hard mag beledigen en zelfs hun rechten mag afnemen, maar mensen met lange tenen en lange
messen moet je met alle mogelijke respect en liefde benaderen? 

Wat mij betreft mag dit best eens goed worden doorgesproken, al vind ik het treurig dat dat moet
bij een vrijdenkersbeweging.

Ik vind dat dit stuk maar in de volgende Vrijdenker moet komen, zodat alle leden het te zien
krijgen.

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.

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.

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
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Re: Fatsoensrakkerij
door els » 11 jun 2010 16:51

Laatst bijgewerkt door els op 11 jun 2010 17:10, in totaal 1 keer bewerkt.

els
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Re: Fatsoensrakkerij
door Ali » 11 jun 2010 16:55

Ali
Banned
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Re: Fatsoensrakkerij
door Kitty » 11 jun 2010 16:59

Ons mooie forum,... mmmpffggghhh... ik krijg er tranen van in me ogen tante Kit.

Zelf vind ik de DVG bijdragen over en weer tekstueel bést te pruimen. Lachen ook! 

En niet te vergeten,.. ze vergunnen ons ook een candid inkijkje in de krochten van de vrijdenkers
psyche.

Da's mooi meegenomen dus.

Kitty schreef:
En eerlijk gezegd hangt het mij ook wel de keel uit dat ons mooie forum vooral wordt gebruikt
voor moddergooien van en naar DVG.

Het is maar wat je leuk vindt. Een vorm van gluren bij de buren?

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.

Misschien lopen de gemoederen juist zo op omdat de bepaalde onderwerpen niet zonder
drempels kunnen worden besproken doordat er een of ander taboe op rust. Er wordt dan
emotioneel gereageerd omdat het niet lukt om het ter sprake te brengen. Dit stuk is volgens mij
een voorbeeld van wat er gebeurt als wordt geprobeerd om deze 'politieke correctheid' ter sprake
te brengen. Er wordt over mensen heen gelopen die bepaalde tendenzen aan de orde willen
stellen, omdat het vaak ook persoonlijk wordt en dus gevoelig ligt. 

Het is lastig om het probleem aantoonbaar te maken, want kritiek wordt vaak verward met
'beledigen', en de 'toon' wordt verward met de inhoud, zodat het onduidelijk is waar nou precies
het probleem ligt. Het is mij niet zo duidelijk of het nou niet lukt hierover een brede discussie te
voeren omdat het te emotioneel wordt of omdat het wordt onderdrukt. Maar ik vind het wel een
goed initiatief om hierover een discussiedag te organiseren. Om je goed te kunnen voorbereiden
is het toch beter om het stuk wel in de Vrijdenker te plaatsen, anders wordt nooit duidelijk waar
het nou allemaal om gaat.

Ben ik dan ook een gluurder als ik jouw bijdrages lees?

Sjeesj.

Kitty schreef:
Het is maar wat je leuk vindt. Een vorm van gluren bij de buren?

Nee, want mijn bijdragen zijn gewoon onderdeel van Freethinker, terwijl we het hier hebben over
bijdragen vanuit DVG, die het Freethinker forum mogen gebruiken voor hun bijdragen. De buren
dus die hier een zaaltje hebben gekregen.
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Kitty
Eagle
Berichten: 15063
Geregistreerd: 23 aug 2006
16:31

Re: Fatsoensrakkerij
door Ali » 11 jun 2010 17:14

Ali
Banned
Berichten: 3235
Geregistreerd: 20 sep 2008
00:58

Re: Fatsoensrakkerij
door els » 11 jun 2010 17:55

els
Unstoppable!
Berichten: 400
Geregistreerd: 18 feb 2005
21:22

Re: Fatsoensrakkerij
door David Bakker » 12 jun 2010 17:17

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

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.

Je spit veuls te diep. Vrijdenken kan snel in vrijvitten ontaarden. Veel vrijdenkers zijn een soort
van vrijworstelaars. Ze moeten iets hebben om aan te klampen, in hun wurggreep te krijgen.
Anders dreigen ze weg te kwijnen. Je eigen vrijdenken realiseer je maar al te gauw door de enge
beklemdheid van een collega vrijdenker genadeloos bloot te leggen.

Vrijdenken is een spel, een onontkoombare aandrift voor wie de smaak te pakken heeft en
vielleicht een raison d'être vanwege het besef dat er anders grenzeloze verveling rest?

els schreef:
Misschien lopen de gemoederen juist zo op omdat de bepaalde onderwerpen niet zonder drempels
kunnen worden besproken doordat er een of ander taboe op rust. Er wordt dan emotioneel wordt
gereageerd omdat het niet lukt om het ter sprake te brengen. Dit stuk is volgens mij een
voorbeeld van wat er gebeurd als wordt geprobeerd om deze 'politieke correctheid' ter sprake te
brengen. Er wordt over mensen heen gelopen die bepaalde tendenzen aan de orde willen stellen,
omdat het vaak ook persoonlijk wordt en dus gevoelig ligt. 

Het is lastig om het probleem aantoonbaar te maken, want kritiek wordt vaak verward met
'beledigen', en de 'toon' wordt verward met de inhoud, zodat het onduidelijk is waar nou precies
het probleem ligt. Het is mij niet zo duidelijk of het nou niet lukt hierover een brede discussie te
voeren omdat het te emotioneel wordt of omdat het wordt onderdrukt. Maar ik vind het wel een
goed initiatief om hierover een discussiedag te organiseren. Om je goed te kunnen voorbereiden is
het toch beter om het stuk wel in de Vrijdenker te plaatsen, anders wordt nooit duidelijk waar het
nou allemaal om gaat.

Ali, in De Vrijdenker staan artikelen genoeg die laten zien dat er over allerlei onderwerpen wordt
nagedacht, dus het is niet allemaal zo zorgelijk.

Ik zal niet ontkennen dat denken nog iets anders is als 'met elkaar in discussie gaan', en dat het
ook voor vrijdenkers niet altijd makkelijk is om de emoties of het ego onder controle te houden.
Maar het is toch wel degelijk zo dat iets van de taboesfeer rond religies ook binnen de Vrije
Gedachte sluimert. Dat moet geen poot aan de grond krijgen. 
Overal gaan discussies rond religie en de vrijheid van meningsuiting gepaard met felle emoties.
Dus misschien is dat ook wat we hier zien. Natuurlijk zegt iedere vrijdenker dat alles
bespreekbaar is, maar je ziet nu juist aan allerlei discussies en problemen waar mensen tegenop
lopen dat er toch taboes zijn. 

Het uitschakelen van de comments op de website van de vrije gedachte wekt op mij ook de indruk
van je verschansen achter een muurtje tegen mogelijke weerwoorden.

Kitty schreef:
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.
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Re: Fatsoensrakkerij
door Mariakat » 12 jun 2010 19:05

Mariakat
Diehard
Berichten: 2239
Geregistreerd: 05 jul 2009 14:41
Woonplaats: Zeeland

Re: Fatsoensrakkerij
door fred neerhoff » 13 jun 2010 06:39

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

Re: Fatsoensrakkerij
door siger » 13 jun 2010 08:43

siger
Superposter
Berichten: 9949
Geregistreerd: 01 okt 2008
23:13

Re: Fatsoensrakkerij
door Bertus Bolknak » 13 jun 2010 10:22

Bertus Bolknak

Kitty, de basis voor deze samenwerking was totaal verkeerd. Freethinker is door het bestuur van
DVG misbruikt om een "probleem" (= de kritische gedachtewisseling op de eigen website van
DVG) op te lossen. Als ik jullie was zou ik de samenwerking beëindigen.

Je hebt heel lang het vertrouwen gehad.
Je hebt het heel lang aangezien.
Tegen beter weten in misschien?

Hier had je al een vermoeden
viewtopic.php?f=59&t=7559&start=225#p211084

Direct een vermoeden hebben, zoals ik dat had,
viewtopic.php?f=59&t=7521&p=209160&hilit=mariakat#p209135
Zou je inderdaad niet hebben gesierd als moderator en enthousiast medewerker aan deze
vreemde constructie.

Ik kon dat wel, maar het werd mij toch ook niet in dank afgenomen.
viewtopic.php?f=59&t=7521&p=209160&hilit=mariakat#p209139
(Waarbij ik toch ietwat verkeerd begrepen werd.)

Kitty schreef:
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.

It has often and confidently been asserted, that man's origin can never be known: but ignorance more
frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much,
who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. Ch. Darwin.

Het ligt inderdaad voor de hand dat Freethinker door De Vrije Gedachte op het verkeerde been is
gezet.

Mij is het inmiddels duidelijk (maar wie ben ik) dat enkele DVGers op FT terecht zijn gekomen
met een berg frustraties. Die berg is zo groot dat ze gaan geloven dat de hele wereld er om
draait. 

Misschien hebben ze binnenkort allemaal hun gal uitgespuwd en gaan ze boeiende bijdragen
leveren over de belangrijke thema's van onze samenleving, en er constructieve diskussies over
voeren.

Frustratie is onvrijheid per sé.

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

Sigers Weblog

enno nuy schreef:
VAN VRIJDENKERIJ NAAR FATSOENSRAKKERIJ 

Vereniging De Vrije Gedachte (DVG) kent een lange, eerbiedwaardige traditie van strijd voor de
vrijheid van meningsuiting en godsdienstkritiek. Het huidige bestuur onder leiding van Anton van
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Fatsoensregels zijn m/i nuttig en noodzakelijk om de vrije meningsuiting te begeleiden.
Onfatsoen leidt juist tot wederzijdse polarisatie en destructie, en daardoor juist een toename van
onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting.

Waarom zo in de slachtofferrol gaan zitten, zo lijkt het? 'Forum ontnomen'....Tsjonge....dan zet je
toch zelf een eigen forum op? Zoals dit type hier. 
Is geheel gratis te downloaden op je pc, of bij een 'host'.

Of je nou een zeepkist bent van je eigen overtuigingsbeginselen , zoals hier, of een algemeen
discussieforum over de vrijheid van meningsuiting: modereren moet altijd. Ivm fatsoen en het
JUIST beter laten uitkomen van ieders visie. (zie hierboven).

Lekker repressief zooitje daar, als dit waar is. Geen link te zien, dus: is het ook waar of hebben
we hier te maken met een onvervalst 'Wilderstje'.

Ik dacht dat de belangrijkste bezigheid was: de uitwisseling van de wens tot vrijheid van
meningsuiting, mn door kritiek op daarin onderdrukkende godsdiensten enzo. De strijd tegen
dus...een zeepkist dus.
Ja toch?

Hooff en de redactie van De Vrijdenker verkwanselen deze traditie door onder het mom van
fatsoen de open en vrije gedachtewisseling binnen de vereniging te frustreren. Hoe nu verder?

Opheffing DVG-internetforum
DVG had op haar eigen website een - inmiddels opgeheven - forum dat een flink aantal vrijdenkers
aanzette tot kritisch denken over een scala aan onderwerpen. Regelmatig waren daar ook kritische
“geluiden” te horen over de gang van zaken binnen de vereniging. Geen probleem voor een
vereniging die de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft zou je zeggen. Immers,
zonder kritiek geen vooruitgang. 

Toch heeft het bestuur onder leiding van Anton van Hooff liever geen openlijke kritiek. Bij Anton
van Hooff ontstond dan ook de behoefte aan een zogeheten gemodereerd forum, d.w.z. een forum
waarin moderatoren de discussie in goede banen leiden. Het bestuur besloot daarom het eigen
forum per 1 maart 2010 – ondanks herhaalde protesten van een aantal leden - op te heffen en een
samenwerking met Freethinker aan te gaan. Freethinker is een van DVG losstaand groepje
vrijwilligers dat de website http://www.freethinker.nl/ onderhoudt. 

Genoemd bestuursbesluit betekent dat DVG-leden niet meer op de DVG-site met elkaar in
discussie kunnen gaan maar daarvoor moeten uitwijken naar het forum van Freethinker. De
moderatie die DVG-leden daar ondergaan valt buiten elke democratische controle van onze
vereniging. Bovendien is de samenwerking met Freethinker in wezen een fopspeen omdat het
Freethinker forum al langer bestond en het eenieder, dus ook DVG-leden, vrijstond om aan dat
forum deel te nemen. Kortom, het DVG-forum is ons ontnomen en daarvoor is niets in de plaats
gekomen. .

"Vrijdenkers die hun eigen vrijdenkersforum moderen zijn als vleesetende vegatariërs. Je kunt niet
zeggen pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting en dan bijdragen toetsen op
(fatsoens)normen.”

Blokkeren nieuwe website
De nieuwe DVG-website, die in maart van dit jaar in de lucht is gegaan, kende de mogelijkheid om
op weblogs van bestuursleden te reageren. Omdat de voorzitter zegt reacties onzinnig te vinden is
deze mogelijkheid inmiddels ook al geblokkeerd.

DVG is niet zo maar een hobbyvereniging waar goedwillende amateurs het clubblad vullen. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld een kantklosvereniging is onze belangrijkste “bezigheid” juist de
uitwisseling van gedachten.

Het is daarom van eminent belang dat een onafhankelijke redactie waarborgt dat het veelvoud aan
gedachten en meningen van de leden op evenwichtige en representatieve wijze zijn weergave vindt
in De Vrijdenker. Enige afstand van de redactieleden tot onderwerpen die auteurs inbrengen is een
minimumvereiste.

http://www.freethinker.nl/


Ach, er zijn altijd weer mensen die gedurende het leven zelf moeten ontdekken, dat
fatsoensregels niet op gespannen voet staan met de vrijheid van meningsuiting, maar juist een
bijdrage aan zijn, dat iedereen respectvol kan zeggen wat ie vindt.
Zo te zien zitten de ondertekenaars van deze open brief daarin nog in een persoonlijke groeifase.

Ik proef hier gekleurde invulling door eigen gebrek aan persoonlijke (volwassen) ontwikkeling.

Succes met het voortschrijdende inzicht, wat dit hopenlijk per individu op kan gaan leveren.
Aanbeveling: ga eens in een groep aan emotioneel lichaamswerk doen en leer vooral langs non-
verbale weg de eigen gevoelens, behoeftes, gedachten en gedrag en de werkelijke eigen grenzen
van de individualiteit kennen, dat kon wel eens oneindig meer opleveren dan dit soort puur
verstandelijke uitwisselingen op stoeltyjes en aan tafeltjes. Maar ik heb gemerkt dat dit voor de
meeste 'Vrijdenkers' Terra incognita is, en juist daardoor maar weinig opschiten in dit soort
immaterie en dus elkaar voortdurend de ruimte ontnemen, elkaars vrije mening te mogen uiten.

De voorzitter wil niet in gesprek met de leden
Tijdens de ALV van 17 april jl. heeft voorzitter Anton van Hooff laten weten niet verder te willen
praten over bovengenoemde punten omdat hij dat ziet als een motie van wantrouwen jegens zijn
persoon. Wij vinden deze opstelling onjuist omdat hij op deze wijze elke discussie in de kiem
smoort en bovendien leden van zich vervreemdt in plaatst van met elkaar verbindt.

Fatsoen en politieke correctheid
De problemen vinden hun oorzaak in de steeds grotere rol die fatsoen en politieke correctheid
binnen DVG spelen. Dit leiden wij af uit publicaties in De Vrijdenker waarin auteurs
gepreoccupeerd zijn met de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en zich wel erg veel
zorgen maken over het feit dat mensen beledigd kunnen raken bij het uiten van meningen. We
noemen de volgende publicaties:

- “Mag beledigen?”, Anton van Hooff, De Vrijdenker van april 2009, nr. 3.
In dit artikel keert Van Hooff zich tegen vrijdenkers die vinden dat beledigen soms onvermijdelijk
is;
- “Spreken is zilver…”, Enno Nuy , De Vrijdenker van december 2009 – januari 2010, nr. 10
In dit artikel maakt zelfbenoemd hoofdredacteur Enno Noy zich druk over de ontsporing van de
vrijheid van meningsuiting;
- “Grenzen aan het recht op beledigen”, Paul Hopster, De Vrijdenker van februari 2010, nr. 1
Redacteur Paul Hopster zet uiteen tot welke geestelijke verwondingen beledigingen kunnen leiden;
- “Vrijheid niet gebaat bij het recht om te beledigen”, Jeroen Hopster, De Vrijdenker van maart
2010, nr. 2. De zoon van Paul Hopster pleit ook voor een beperking van de vrijheid van
meningsuiting;
- “Vloeken uit godsdienstvrijheid”, Jan van der Gaag, De Vrijdenker van maart 2010, nr. 2
Van der Gaag legt uit dat vloeken onbeleefd is;
- “To insult or not to insult, that’s the question”, Enno Nuy, De Vrijdenker van april 2010, nr. 3
Zelfbenoemd hoofdredacteur Enno Nuy wijst op het belang van goede omgangsvormen en dat deze
op ongemodereerde internetfora ver te zoeken zijn;
- “Vrijdenken staat vrij”, Anton van Hooff, De Vrijdenker van mei 2010, nr. 4
Voorzitter Anton van Hooff zet uiteen dat we wel alles mogen denken maar niet alles mogen
zeggen omdat woorden wel degelijk pijn kunnen veroorzaken;
- “Twee betwiste fundamenten”, Paul Hopster, De Vrijdenker van mei 2010, nr. 4
Redacteur Hopster deelt mede dat er geen recht bestaat op uitschelden, belachelijk maken,
beledigen, vloeken etc..

Deze publicaties brengen ons enigszins in verwarring. Waren we nou lid van een
vrijdenkersvereniging of hadden we ons aangesloten bij de Bond tegen het vloeken? Alle gekheid
op een stokje, mensen worden toch geen lid van DVG om te leren hoe ze zich moeten gedragen?
Nu moet u niet meteen denken dat we zo nodig mensen opzettelijk willen beledigen. Maar we
moeten ons wel hoeden voor zelfcensuur via het mechanisme van politieke correctheid. Juist nu de
vrijheid van meningsuiting zo onder druk staat, is censuur wel het laatste wat DVG moet
bevorderen.

Buitengewoon kwalijk is dat bestuur en redactie op basis van subjectieve fatsoenscriteria
andersdenkenden de mond snoeren. Het sluiten van het DVG-forum, het blokkeren van de nieuwe
website, de voorzitter die niet met de leden wil praten en de handelswijze van de niet-
onafhankelijke redactie zijn hier sprekende voorbeelden van. Maar zijn het niet juist de
fatsoensrakkers die graag de kat in het donker knijpen?

Verdere discussie? enz. enz.
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Fatsoensrakkerij

Goedzo! 

Bertus Bolknak schreef:
Ach, er zijn altijd weer mensen die gedurende het leven zelf moeten ontdekken, dat fatsoensregels
niet op gespannen voet staan met de vrijheid van meningsuiting, maar juist een bijdrage aan zijn,
dat iedereen respectvol kan zeggen wat ie vindt.
Zo te zien zitten de ondertekenaars van deze open brief daarin nog in een persoonlijke groeifase.

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

Bertus Bolknak heeft een ban op Freethinker. 
Zelfs 2 keer.
In 2008:

En in 2009:

steen schreef:

Goedzo! 

Bertus Bolknak schreef:
Ach, er zijn altijd weer mensen die gedurende het leven zelf moeten ontdekken, dat
fatsoensregels niet op gespannen voet staan met de vrijheid van meningsuiting, maar juist
een bijdrage aan zijn, dat iedereen respectvol kan zeggen wat ie vindt.
Zo te zien zitten de ondertekenaars van deze open brief daarin nog in een persoonlijke
groeifase.

doemaarwat wegens niet opvolgenvan moderatoraanwijzingen

André van Duin gebanned op 26 april wegens het oeverloos kopiëeren van postings van FT naar
een eigen forum met het doel FT in een kwaad daglicht te stellen en het schofferen van het
huidige team van FT.

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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axxyanus
Diehard
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Hij heeft de hinderlijke gewoonte op fora ruzie te zoeken, bij voorkeur met een moderator.
Deze ruzies kopieert hij dan naar zijn eigen forum waar hij zelf denkt de allerbeste moderator van
de wereld te zijn.
Deze ruzies die onvermijdelijk naar een ban leiden worden daar van commentaar voorzien.
Het forum van Bertus Bolknak ( = Songa )
Als je hem beter zou kennen, zou je waarschijnlijk anders reageren.

God bestaat niet.
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.
Bidden is ozo kinderachtig.
De dood is het absolute eindpunt van elk individueel leven.
Als iets niet merkbaar en niet meetbaar is, bestaat het niet.
Alle homeopaten zijn kwakzalvers.

Wie stelt de fatsoensregels vast? Naar mijn mening zijn dat met name de mensen die anderen
vrijheid willen ontnemen. Spinoza werd in de 17e eeuw hoogst onfatsoenlijk gevonden. Slechts
omdat hij uitermate voorzichtig was met het uiten van zijn mening (uiteindelijk durfde hij zijn
Ethica niet te publiceren zelfs niet onder pseudoniem) is hij niet in de gevangenis beland. 

Ik ben lid van een vereniging. Daarom discussieer ik graag op een forum van de vereniging. 

Probeer jij maar eens een reactie te plaatsen: http://www.devrijegedachte.nl/?p=1019#respond

Emotioneel lichaamswerk? Zullen we naar de Jomanda gaan?

Bertus Bolknak schreef:
Fatsoensregels zijn m/i nuttig en noodzakelijk om de vrije meningsuiting te begeleiden. Onfatsoen
leidt juist tot wederzijdse polarisatie en destructie, en daardoor juist een toename van
onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting.

Bertus Bolknak schreef:
Waarom zo in de slachtofferrol gaan zitten, zo lijkt het? 'Forum ontnomen'....Tsjonge....dan zet je
toch zelf een eigen forum op? Zoals dit type hier. 
Is geheel gratis te downloaden op je pc, of bij een 'host'.

Bertus Bolknak schreef:
Lekker repressief zooitje daar, als dit waar is. Geen link te zien, dus: is het ook waar of hebben we
hier te maken met een onvervalst 'Wilderstje'.

Bertus Bolknak schreef:
Succes met het voortschrijdende inzicht, wat dit hopenlijk per individu op kan gaan leveren.
Aanbeveling: ga eens in een groep aan emotioneel lichaamswerk doen en leer vooral langs non-
verbale weg de eigen gevoelens, behoeftes, gedachten en gedrag en de werkelijke eigen grenzen
van de individualiteit kennen, dat kon wel eens oneindig meer opleveren dan dit soort puur
verstandelijke uitwisselingen op stoeltyjes en aan tafeltjes. Maar ik heb gemerkt dat dit voor de
meeste 'Vrijdenkers' Terra incognita is, en juist daardoor maar weinig opschiten in dit soort
immaterie en dus elkaar voortdurend de ruimte ontnemen, elkaars vrije mening te mogen uiten.

Dat hangt er helemaal vanaf hoe men die fatsoenregels wil invullen. Het is niet zo ongewoon dat
gewoon een bepaald onderwerp ter sprake brengen door sommigen al als onfatsoenlijk wordt
beoordeeld. Op die manier kunnen fatsoenregels weldegelijk op gespannen voet staan met de

Bertus Bolknak schreef:
Ach, er zijn altijd weer mensen die gedurende het leven zelf moeten ontdekken, dat fatsoensregels
niet op gespannen voet staan met de vrijheid van meningsuiting, maar juist een bijdrage aan zijn,
dat iedereen respectvol kan zeggen wat ie vindt.
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vrijheid van meningsuiting. Zelfs een schijnbaar onschuldige regel zoals je mening op een niet
beledigende of op respectvolle manier naar voor brengen kan al voor problemen zorgen als een
van de partijen het brengen van bepaalde meningen zelf al als beledigend of onrespectvol ervaart.

Dan maar een open deur intrappen omdat je weer even dwars moest liggen?

axxyanus schreef:

Bertus Bolknak schreef:
Ach, er zijn altijd weer mensen die gedurende het leven zelf moeten ontdekken, dat
fatsoensregels niet op gespannen voet staan met de vrijheid van meningsuiting, maar juist
een bijdrage aan zijn, dat iedereen respectvol kan zeggen wat ie vindt.

Niks daarvan achterklapper.

Duimen omhoog voor Bolknak.

Cluny schreef:
Hij heeft de hinderlijke gewoonte op fora ruzie te zoeken, bij voorkeur met een moderator.
Deze ruzies kopieert hij dan naar zijn eigen forum waar hij zelf denkt de allerbeste moderator van
de wereld te zijn.
Deze ruzies die onvermijdelijk naar een ban leiden worden daar van commentaar voorzien.
Het forum van Bertus Bolknak ( = Songa )
Als je hem beter zou kennen, zou je waarschijnlijk anders reageren.

Mag ik er even op wijzen dat Marcel Klein alias Devious (moderator van Freethinker) door als
redactielid van De Vrijdenker te collaboreren met Enno Nuy hier medeverantwoordelijk voor is.

Kitty schreef:
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.

Zou je het woord "collaboreren" willen verklaren? (ik ken de betekenis wel, maar ik bedoel te
vragen waarom je hier net dat synoniem kiest.)

Ter voorkoming van schuimbekken: als lid van dit forum mag ik zo'n vraag in om het even welke
rubriek stellen, en volgens onze regels heeft een redelijke vraag recht op een onderbouwd
antwoord.

David Bakker schreef:

Mag ik er even op wijzen dat Marcel Klein alias Devious (moderator van Freethinker) door als
redactielid van De Vrijdenker te collaboreren met Enno Nuy hier medeverantwoordelijk voor is.

Kitty schreef:
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.

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

Ik heb bewust voor de term collaboreren gekozen omdat ik vermoedde dat daar een provocatieve
werking vanuit zou gaan. Gezien jouw reactie was dat vermoeden juist.

Collaboreren is op zich een normaal synoniem voor samenwerken maar heeft in de loop van de
geschiedenis een enigszins negatieve klank gekregen. Je zou dus kunnen stellen dat collaboreren
een negatieve vorm van samenwerking is, een samenwerking die geen goeds voortbrengt. En dat
lijkt me hier wel van toepassing.

siger schreef:

Zou je het woord "collaboreren" willen verklaren? (ik ken de betekenis wel, maar ik bedoel te
vragen waarom je hier net dat synoniem kiest.)

Ter voorkoming van schuimbekken: als lid van dit forum mag ik zo'n vraag in om het even welke
rubriek stellen, en volgens onze regels heeft een redelijke vraag recht op een onderbouwd
antwoord.

David Bakker schreef:

Mag ik er even op wijzen dat Marcel Klein alias Devious (moderator van Freethinker) door als
redactielid van De Vrijdenker te collaboreren met Enno Nuy hier medeverantwoordelijk voor is.

Kitty schreef:
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 ben benieuwd wat Marcel Klein (Devious) zelf van deze beschuldiging vindt.

David Bakker schreef:
Mag ik er even op wijzen dat Marcel Klein alias Devious (moderator van Freethinker) door als
redactielid van De Vrijdenker te collaboreren met Enno Nuy hier medeverantwoordelijk voor is.

Het valt mij op dat veel van die vrijdenkers zo'n geprononceerd ego hebben. 

David Bakker schreef:

Mag ik er even op wijzen dat Marcel Klein alias Devious (moderator van Freethinker) door als
redactielid van De Vrijdenker te collaboreren met Enno Nuy hier medeverantwoordelijk voor is.

Kitty schreef:
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.
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Ik zelf ben ook bij de bespreking geweest en heb ook toegestemd in deze samenwerking, dus de
verantwoordelijkheid leg ik helemaal niet bij Devious. Alleen is het heel anders geworden dan de
bedoeling was. Geen plek waar alleen maar criticasters hun woord keer op keer doen, maar een
mogelijkheid om discussie te voeren over interessante artikelen van DVG. En een plek waar de
activiteiten ook konden worden gemeld. Niets is hiervan terecht gekomen en het is nu alleen
maar een plek voor kritiek die niet eens overkomt bij diegenen die het betreft. Dit was dus niet de
opzet die we voor ogen hadden. Ik was dus helemaal niet tegen samenwerking. Maar dit is geen
samenwerking dit is het bieden van een dumpplaats van het vuilnis waar DVG geen raad mee wist.
FT als vuilnisbelt van DVG in plaats van FT als plek voor interessante vrijdenkers discussies vanuit
DVG.

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.

Als je tegen de wind moet lopen gaat je conditie er vanzelf op vooruit.

els schreef:

Het valt mij op dat veel van die vrijdenkers zo'n geprononceerd ego hebben. 

DVG-aangelegenheden horen in eerste instantie op de DVG-site te worden besproken. Dat er op
andere sites ook aandacht is voor DVG is prima maar een DVG hoort gewoon een eigen forum te
hebben.

Kitty schreef:
.
maar een mogelijkheid om discussie te voeren over interessante artikelen van DVG. En een plek
waar de activiteiten ook konden worden gemeld.

Alles goed en wel, maar je moet er toch ook rekening mee houden dat mensen in hun vrije tijd
een druk forum draaiend proberen te houden. Daar hoop je dan wat plezier en energie aan over
te houden, maar als je in plaats daarvan in zo'n strijd terecht komt en ook nog te horen krijgt dat
je 'collaboreert', terwijl je nog maar amper wist dat je in een oorlog verzeild was geraakt, raak je
al je energie kwijt. Het zuigt je gewoon leeg en je komt met tegenzin op je eigen forum. En
daardoor zet je mensen ook op hun achterste benen, dus erg tactisch is het ook niet.
Je kan uiteindelijk ook gewoon vragen wat Devious er nou allemaal van vindt, neem ik tenminste
aan. 

Gesloten
onderwerp
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Fatsoensrakkerij

En iemand moet jou die geven? Vrij handelen is een ander departement?

David Bakker schreef:

DVG-aangelegenheden horen in eerste instantie op de DVG-site te worden besproken. Dat er op
andere sites ook aandacht is voor DVG is prima maar een DVG hoort gewoon een eigen forum te
hebben.

Kitty schreef:
.
maar een mogelijkheid om discussie te voeren over interessante artikelen van DVG. En een
plek waar de activiteiten ook konden worden gemeld.

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

Sigers Weblog

En als de wind gaat liggen blijft er weinig over.

fred neerhoff schreef:

Als je tegen de wind moet lopen gaat je conditie er vanzelf op vooruit.

els schreef:

Het valt mij op dat veel van die vrijdenkers zo'n geprononceerd ego hebben. 

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

Sigers Weblog

De conditie blijft, en bij liggende wind ademt het des te vrijer!

els schreef:
Alles goed en wel, maar je moet er toch ook rekening mee houden dat mensen in hun vrije tijd

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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Woonplaats: Zeeland

Misschien heb je gelijk. Maar wij hebben behoorlijk ons best gedaan om een net, goed
onderbouwd artikel (ik bedoel voor alle duidelijkheid het artikel dat hierboven staat "Van
Vrijdenkerij tot fatsoensrakkerij) te schrijven waarin eigenlijk geen onvertogen woord staat. En als
we dan tot het moment van verschijnen door Enno en zijn trawanten in het ongewisse worden
gelaten over plaatsing, en het uiteindelijk hier wordt geplaatst, dan word ik een beetje pislink. Als
je een beetje integer persoon bent ga je niet bij Enno Nuy in een redactie zitten. Ik kan me
voorstellen dat Devious van te voren niet wist in welke slangenkuil hij terecht zou komen maar
inmiddels moet hem dat duidelijk zijn en kan hij zijn conclusies trekken.

een druk forum draaiend proberen te houden. Daar hoop je dan wat plezier en energie aan over te
houden, maar als je in plaats daarvan in zo'n strijd terecht komt en ook nog te horen krijgt dat je
'collaboreert', terwijl je nog maar amper wist dat je in een oorlog verzeild was geraakt, raak je al je
energie kwijt. Het zuigt je gewoon leeg en je komt met tegenzin op je eigen forum. En daardoor
zet je mensen ook op hun achterste benen, dus erg tactisch is het ook niet.
Je kan uiteindelijk ook gewoon vragen wat Devious er nou allemaal van vindt, neem ik tenminste
aan. 

Aan het vorige bericht kan ik nog toevoegen dat ik me graag in positieve zin zou willen inzetten
voor DVG door bij te dragen aan een mooi verenigingsblad, een levendige DVG-website of
spraakmakende bijeenkomsten. Maar op dit moment is dat met het huidige beleid en bestuur niet
mogelijk. En oppositie voeren vreet ook energie.

Welke conclusies kan Devious trekken? Jullie zijn hier nu eenmaal, en als ik zie hoe frequent hier
geband wordt, zitten jullie hier nog totdat jullie zelf conclusies trekken.

David Bakker schreef:
Ik kan me voorstellen dat Devious van te voren niet wist in welke slangenkuil hij terecht zou
komen maar inmiddels moet hem dat duidelijk zijn en kan hij zijn conclusies trekken.

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

Sigers Weblog

Els heeft gelijk.
We zijn allemaal mensen en Devious zit met zijn hart bij dit forum en waarschijnlijk zou hij dat
ook doen als redacteur van het DVG.

Dat ook hij, net als wij allemaal nog wel eens overgevoelig reageren, ook wel eens de plank kan
misslaan, doet helemaal niets af aan de goede wil.

David Bakker schreef:

Misschien heb je gelijk.

els schreef:
Alles goed en wel, maar je moet er toch ook rekening mee houden dat mensen in hun vrije
tijd een druk forum draaiend proberen te houden. Daar hoop je dan wat plezier en energie
aan over te houden, maar als je in plaats daarvan in zo'n strijd terecht komt en ook nog te
horen krijgt dat je 'collaboreert', terwijl je nog maar amper wist dat je in een oorlog verzeild
was geraakt, raak je al je energie kwijt. Het zuigt je gewoon leeg en je komt met tegenzin op
je eigen forum. En daardoor zet je mensen ook op hun achterste benen, dus erg tactisch is
het ook niet.
Je kan uiteindelijk ook gewoon vragen wat Devious er nou allemaal van vindt, neem ik
tenminste aan. 
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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

Als iets wat aan ons hart gaat niet helemaal gaat zoals wij wensen, en als we dat dan ook
ventileren, wil dat zeker nooit iets zeggen over een eventuele foute intentie.
Dat is de instelling waarmee ik op dit fporum zit.
Zeggen wat ik denk, maar ook tot me door laten dringen, als er eens wat kritiek komt.

Maar dit soort discussies, die al deze tendens hebben vanaf het begin van de "samenwerking",
zijn chronisch.

It has often and confidently been asserted, that man's origin can never be known: but ignorance more
frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much,
who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. Ch. Darwin.

Heb je niks anders in te brengen?

siger schreef:
Jullie zijn hier nu eenmaal, en als ik zie hoe frequent hier geband wordt, zitten jullie hier nog
totdat jullie zelf conclusies trekken.

Wonderlijk genoeg voor veel admins en mods de meest favoriete hardnekkige, edoch compleet
achterhaalde smoes, als iets uit de hand loopt: we doen het maar vrijwillig hoor, dus ons treft dan
nooit blaam.
Het medium internet is de kinderschoenen al ongeveer een decennium ontgroeid, er zitten
dagelijks miljarden mensen op en daar komen er alleen maar bij.

Als je geen tijd of zin hebt om te modereren, moet je je afvragen of je er nog mee door dient te
gaan. Zoja, een zo professioneel mogelijke houding aannemen en e.e.a. adequaat uitvoeren, zo
nee, ermee stoppen en een ander laten doen. Heel simpel.
Anders hopen door dit soort gekwakkel van halfslachtigeheid de problemen zich alleen maar op.

Vrijwilligerswerk doe je (ook, het kan voor sommigen ook louter een 'plicht' zijn) om het eigen
plezier, niet om brood op de plank te krijgen. 
Als je je naderhand vergist blijkt te hebben in wat er allemaal bij komt kijken en het daarom niet
aan blijkt te kunnen, kun je bij de instelling waar gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers ook
nooit aankomen met: het is maar vrijwilligerswerk hoor, dus als 't misgaat, omdat ik geen tijd had
of geen zin, of het werk me eigenlijk niet ligt, ligt dat niet aan mij. 
Dan ga je weg of wordt je door het gezag gezegd, dat je beter kan stoppen.
Het probleem is dat er op de meeste internetfora geen gezag is. Het zijn ALLEMAAL vrijwilligers,
die gewoon eens even lekker achter hun eigen pc thuis moderatortje wilden gaan spelen, tussen
de huiselijke vrije-tijdsbedrijven door.
Daarom zijn internetfora nog steeds een poel van aanmodderen met struisvogelpolitiek, als 't
weer eens misgaat.

els schreef:
Alles goed en wel, maar je moet er toch ook rekening mee houden dat mensen in hun vrije tijd
een druk forum draaiend proberen te houden. Daar hoop je dan wat plezier en energie aan over te
houden, maar als je in plaats daarvan in zo'n strijd terecht komt en ook nog te horen krijgt dat je
'collaboreert', terwijl je nog maar amper wist dat je in een oorlog verzeild was geraakt, raak je al je
energie kwijt. Het zuigt je gewoon leeg en je komt met tegenzin op je eigen forum. En daardoor
zet je mensen ook op hun achterste benen, dus erg tactisch is het ook niet.

Gesloten
onderwerp
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