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Malle Anton en zijn vervreemde vrienden

Hieronder de volledige tekst van een door Lex Hagenaars ingezonden brief voor De Vrijdenker. De
essentie van zijn reactie is opgenomen in de rubriek "Lezers reageren". Wij hebben in De
Vrijdenker (juni 2010) aangegeven dat de volledige tekst op dit forum zou worden gepubliceerd.
Bij deze dus.
De redactie van De Vrijdenker.

Malle Anton en zijn vervreemde vrienden

Anton denkt dat Theo van Gogh niet door zijn gebruik van het vrije woord is omgekomen. Een
vreemde opvatting, omdat de moordenaar toch heel duidelijk aangaf, wat hem bezielde. Anton
staat niet alleen, hij heeft medestanders, zoals Enno, Paul en Jan, de redactie zullen we ze
noemen. Chris is hem ontvallen, die werd het te heet onder de voeten. Ik refereer aan een dom
stukje in De Vrijdenker van mei 2010 op pagina 24.

Meteen de kop al: "Vrijdenken staat vrij", een duister zinnetje. Wie of wat staat? Wat is vrij? En wat
is Vrijdenken? Anton voelt zich aangevallen en neemt zijn vrienden daarin mee, zij zijn ook
aangevallen. Floris van den Berg is de dader, hij moet op de pijnbank, met zijn familie en
kinderen. Een onaangenaam tafereel, eerlijk gezegd. Pak je Anton en zijn vrienden aan, dan volgt
er straf, de pijnbank. Net als Theo, die ook gestraft moest worden, "net goed" is het motto.

Dat Theo natuurlijk niet om die ´geitenneukerij´ werd gedood, maar om een film die de Islam
direct in het hart trof, is Anton en zijn vreemde vrienden geheel ontgaan, terwijl dat feit toch in
alle kranten heeft gestaan. In die film werd de omgang met geweld met name jegens vrouwen en
ongelovigen aan de orde gesteld, het scenario was van Ayaan Hirsi Ali, ook al iemand die Anton
niet ziet zitten. Als je een gedachte hebt, een vrije inval, bv. dat het niet helemaal pluis is met de
Islam, dan is het devies van Anton en zijn vriendjes: mondje toe. Want de vrijheid een mening te
uiten, is voor deze malle, onze mooie vereniging voorzittende pias taboe, streng verboden. 

Je moet je mond houden over de Islam, ook al vallen jou allemaal vrije gedachten in, die
gedachten, Vrijdenker, daar hoeft u zich niet schuldig over te voelen, mits je je mond maar
houdt.

Soms, als Anton of zijn vrienden het goeddunkt, kun je een enkele gedachte wel eens uiten, maar
niet te vaak. Anton is een politicus, hij behandelt graag de zaken die op dat moment niet aan de
orde zijn, zo heeft hij ontdekt dat Theo door het gebruik van die naam ´geitenneukers´ erg
onbeleefd was. Groot nieuws, waar de persen van de Gelderlander even voor werden stilgezet...

Theo heeft zijn moordenaar schade toegebracht, hem pijn gedaan. Beleefdheid, respect.
Vrijdenken, best moeilijk, lijkt mij.

En Ian Buruma, Grenzen aan Vrijheid, van De Sade tot Wilders, dat zou ik zeker lezen, maar niet
omdat Anton het een ´evenwichtige beschouwing´ noemt. Nee, om die vrijheid, onbegrensd,
zoals u zult begrijpen. 

Lex Hagenaars, oud voorzitter De Vrije Gedachte. O.a. bestuurslid van de Uitgeverij 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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[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 ]

Ook zo'n laffe streek om dit artikel niet in De Vrijdenker te plaatsen.

Dit stuk zit vol ad hominems en oneerlijke vergelijkingen en is pure moddergooierij. Iedere
zichzelf respecterende redactie zou dit weigeren.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Heb je het stuk waarop gereageerd wordt wel gelezen?

The Prophet schreef:
Dit stuk zit vol ad hominems en oneerlijke vergelijkingen en is pure moddergooierij. Iedere
zichzelf respecterende redactie zou dit weigeren.

De artikelen 'Malle Anton en zijn vervreemde vrienden' van Lex Hagenaars en het artikel 'Het leed
van een voorzitter' van Victor Onrust (zie: viewtopic.php?f=59&t=7828) zijn reacties op
onderstaande column van Anton van Hooff in De Vrijdenker van mei 2010:

Vrijdenken staat vrij
Column van Anton van Hooff, voorzitter van De Vrije Gedachte

Volgens Floris van den Berg is de vrijheid van expressie de kernwaarde van het vrijdenken. Dat is
het uitgangspunt en het einde van een – onnodig – lang artikel onder de titel ‘Don’t shoot the
messenger’ (vorige De Vrijdenker p. 47 e.v.). Daarin worden allerlei mensen op de korrel
genomen: Enno Nuy, Paul en Jeroen Hopster en Rik Pinxten, voorzitter van de Vlaamse
humanisten. Ook ik krijg een veeg uit de kan al kon Floris niet meer het stuk opvissen waarin ik
het recht op beledigen aanvocht. Laat me dan nog eens mijn standpunt duidelijk maken. De
kernwaarde van het vrijdenken is natuurlijk niet de vrijheid van uiting, maar precies wat het
woord vrijdenken zegt: vrijheid van denken. ‘Die Gedanken sind frei’ zegt een lied uit de
negentiende eeuw. De spreuk gaat terug tot Cicero (106-43 v.o.j.): Liberae sunt enim nostrae
coginationes (Vrij zijn immers onze gedachten; Rede voor Milo 79). Een mens mag alles denken
zonder zich schuldig te hoeven voelen. Veel van zijn gedachten zal hij wijselijk voor zich houden
– seksuele fantasieën, aanvechtingen tot moord… Sommige, gewaagde denkbeelden zal hij alleen
in besloten kring met geestverwanten delen. Alleen dictaturen zoals de DDR snuffelden ook aan
de keukentafel en in het liefdesbed naar de gezindheid (zie de prachtige film Das Leben der
Anderen). Andere ideeën zal de vrijdenker willen verkondigen om een publiek debat te
ontketenen. Hier is het grote goed van de vrijheid van meningsuiting in het geding.
Ontegenzeggelijk is het vrije denken soms gediend met het uiten van provocerende denkbeelden.
Maar welk idee zit er achter de betiteling ‘geitenneukers’ voor moslims? Verwachtte Van Gogh dat
de volgelingen van Mohammed zouden reageren met ‘Ja, daar heb je een punt, Theo. We hebben
inderdaad een probleem met bestialiteit’? Natuurlijk wilde Van Gogh de moslims gewoon op de
kast hebben. Deze egocentrist was nu eenmaal een enorme treiteraar die het heerlijk vond als hij
anderen kwaad maakte. Zelf kon hij natuurlijk nergens tegen, net als tegenwoordig G. Wilders van
de Partij voor Verbod en Verbanning (PVV).
Een paar uur nadat van Gogh was omgebracht, belde de redactie van de Gelderlander mij: zag ik
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kans mijn column van de volgende ochtend te vervangen door een beschouwing over de moord?
Bliksemsnel moest ik mijn gedachten ordenen. Natuurlijk was het afschuwelijk dat iemand om zo
iets futiels werd afgemaakt. Maar was hij ook een martelaar van het vrije woord? Ik voorzag dat
velen dat van hem zouden maken. Mijn antwoord was toen en is nog steeds: nee, hij was een
pestkop, die in zijn gebrek aan empathie niet in de gaten had welke pijn zijn woorden anderen
bezorgden.
Want woorden kunnen wel degelijk lijden veroorzaken. Het woord ‘beledigen’ – met de wortel
‘leed’- drukt dat uit. Welke vrijdenker is er in mensennaam op uit iemand pijn te doen? In mijn
vrije, maar geheime gedachten droom ik er wel eens van om Floris van den Berg op de psychische
pijnbank te leggen. Nee, Enno, de Hopsters en ik zullen hem niet met geweld dreigen. We gaan
hem, zijn vrouw en kinderen gewoon een paar uur lang op de gemeenste manieren uitschelden.
Natuurlijk zal hij met een glimlach alle beledigingen over zich heen laten gaan. Als we hem en de
zijnen met de smerigste woorden onder de gordel raken, zal hij zichzelf citeren en mompelen
‘Vrijheid van expressie kan helaas pijn doen’. Geloof je het zelf, Floris?
Een evenwichtige beschouwing geeft Ian Buruma, Grenzen aan de vrijheid. Van De Sade tot
Wilders, uitgave: Maand van de filosofie april 2010, ISBN 978
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Heb je niks anders in te brengen?

Kankermiddagje? Wat bedoel je hiermee? 

Best stoer anoniem schelden.

steen schreef:
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

David Bakker schreef:

steen schreef:
Nou hebben jullie uiteindelijk toch nog de aandacht van 
Joe Hun en van Se Prophet dat is beter dan niks.
Van Harte gefeliciteerd.!
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Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.
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Ga naar:     Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.  

WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker en 0 gasten

Fantastisch dat je mij nu beschuldigd te schelden!

Je weet heel goed wat ik bedoel. Je naam staat onder de uitnodiging.

En zo heet ik nou eenmaal, daar kan ik ook niks aan doen.

met vriendelijke groet, Steen
en iedereen een prettige vakantie

Kankermiddagje? Wat bedoel je hiermee? 

Best stoer anoniem schelden.

Misschien komen ze wel naar jullie kankermiddagje in Utrecht.

met vriendelijke groet, Steen
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Ik weet ook wel welke middag je bedoelt. Alleen de kwalificatie 'kanker' kan ik niet geheel
plaatsen.

Is Steen je voornaam of achternaam?

Fijne vakantie

steen schreef:
Fantastisch dat je mij nu beschuldigd te schelden!

Je weet heel goed wat ik bedoel. Je naam staat onder de uitnodiging.

En zo heet ik nou eenmaal, daar kan ik ook niks aan doen.

met vriendelijke groet, Steen
en iedereen een prettige vakantie

Gesloten
onderwerp
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