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Derde nieuwsbrief

Tijdens de Anton Constandse lezing zaterdag 18 september jl. hebben wij aan de bezoekers onze
derde nieuwsbrief uitgedeeld. Deze nieuwsbrief is inmiddels online gezet: 
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_100.pdf

Nadere info over ons conflict
Inmiddels is de volgende informatie beschikbaar:
1. Onze nieuwsbrief van juli 2010: http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_97.pdf 
2. Onze nieuwsbrief van augustus 2010:
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_98.pdf
3. Onze nieuwsbrief van september 2010:
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_100.pdf
3. ‘Naar een open vereniging’, een essay over vrijdenkerij door Fred Neerhoff (als speech
uitgesproken tijdens de bijeenkomst van 28 augustus 2010):
http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_99.pdf
4. Een blog over ons conflict door Carel Brendel, schrijver van “Het verraad van links”: zie:
http://www.hetverraadvanlinks.nl/Vrijdenkers.htm

Daarnaast kunt u bij ons per e-mail (a.hagenaars@wxs.nl of flneerhoff@xs4all.nl) opvragen: a)
een zwartboek met een beschrijving van misstanden binnen de vereniging en, b) de speech die
Lex Hagenaars op de bijeenkomst van 28 augustus jl. heeft gehouden.

Beste David Bakker,

Tussen zaken die zich afspelen tussen bestuur en leden formuleer ik één mening. Zijn de
persoonlijke belangen van dien aard, dat de vereniging de "Vrije Gedachte" hier ondergeschikt aan
is?

De uitspraak dat het centraal stellen van de vrijheid van meningsuiting in elke omstandigheid zou
moeten plaatsvinden; lijkt mij vragen om moeilijkheden. Er zal altijd een afweging moeten worden

komt er kort gezegd op neer dat de vrijdenkerij een eigen
merite heeft, en niet - zoals in het vrijdenkersmanifest staat
verwoord - identiek is aan een atheïstisch humanisme; dat de
strijd voor de vrijheid van meningsuiting onder elke omstandigheid
centraal behoort te staan, en dat De Vrije Gedachte
zich niet behoort te verschuilen achter politiek correct fatsoensjargon
maar inzichtelijke analyses zou moeten bieden.
Tevens pleiten wij voor een meer evenwichtige religiekritiek die
zich niet langer exclusief op het christendom richt, maar daar
evenzeer de islam en het hindoeïsme bij betrekt. Fred Neerhoff
heeft dit ideologische conflict nader uitgewerkt in een notitie
(zie punt 3 hieronder).

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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gemaakt of het artikel past binnen de achtergrond van de vereniging en haar leden. En of er geen
sprake kan zijn van ernstige schade aan public relations. Het dient geen betoog dat racistische en
opruiende teksten niet passen bij een ordentelijke vereniging, die meer wil bieden dan
verantwoording afleggen in een rechtszaal.

In de laatste editie van de "Vrijdenker"staat een goed geschreven stuk over de Islam. Maar gezien
de teneur dat Islamkritiek gepaard kan gaan met persoonlijke aanvallen. Die het leven van
personen behoorlijk en blijvend kan ontregelen. Past hier een grote mate van zorgvuldigheid in.
Waarbij je ook nog de expertise van de redactie mee moet laten weten. Het monotheïsme strekt
zich uit over een groot gebied. Kennis hierover begint bij datgene waar de meesten goed mee
bekend zijn.

Mvg,

Piet.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

De uitspraak dat de vrijheid van meningsuiting centraal zou moeten staan is volgens mij geen
oproep om racistische en opruiende teksten in bijv. "De Vrijdenker" te plaatsen. Ik denk dat je het
meer zou moeten zien dat DVG op zou moeten komen voor de vrijheid van meningsuiting in de
samenleving. Als bijv. een cartoonist door een politiemacht van 10 man van zijn bed wordt gelicht
en gearresteerd vanwege enkele onschuldige tekeningen zou DVG bijv. een vlammend protest
kunnen laten horen.

Dit begrijp ik niet.

Beste David, Sorry maar dit stuk heb ik weer teruggezet. In eerste instantie op de wijzig toets
gedrukt wat citeer moet zijn. Als er iets ontbreekt dan is dit hier het gevolg van. @Piet

PietV. schreef:
Tussen zaken die zich afspelen tussen bestuur en leden formuleer ik één mening. Zijn de
persoonlijke belangen van dien aard, dat de vereniging de "Vrije Gedachte" hier ondergeschikt aan
is?

Dat roept dan de vraag op of er grenzen zitten aan de vrijheid van meningsuiting, en zoja,
waar leggen we die grens.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Hoe kan een vrije gedachte ondergeschikt zijn aan het persoonlijke belang? Dan ondermijn je
toch de grondvoorwaarde voor het vrije denken? 

Tussen zaken die zich afspelen tussen bestuur en leden formuleer ik één mening. Zijn de
persoonlijke belangen van dien aard, dat de vereniging de "Vrije Gedachte" hier ondergeschikt aan
is?
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Deze uitspraak staat in tegenspraak met déze uitspraak: 

Je komt dan bij het vraagstuk of je de cartoons van Nekschot moet plaatsen bij de categorie
racisme of juist bij het vrije denken. Hierover verschillen de meningen en zelfs het openbaar
ministerie geeft hier onduidelijkheid door vast te stellen dat enkele cartoons terdege racistisch
zijn, maar vervolgens afziet van vervolging. Spreken we hier over vrijheid van mening of over
oproepen tot haat? 

Toch een atheïstenclubje.  

Kwestie Nekschot bewijst dat dit moeilijk ligt. 

Absoluut, wat niet wegneemt dat een fatsoenlijke wijze van discussie de meeste inhoud en
gehoor oplevert.

In een multiculturele samenleving kun je ook niet anders meer. Echter dé Islam of hét Hindoeïsme
bestaat niet. Deze grote religies zijn onderverdeeld in tegen over elkaar staande stromingen met
verschillende opvattingen. Wil je de discussie hierover als serieus beschouwen dan is kennis
omtrent de verschillende stromingen een noodzaak. Anders krijg je eenheidsworsten. Het
Christendom is nog steeds zeer sterk vertegenwoordigd in de politiek. Zeker nu Mark Rutte

De uitspraak dat de vrijheid van meningsuiting centraal zou moeten staan is volgens mij geen
oproep om racistische en opruiende teksten in bijv. "De Vrijdenker" te plaatsen. Ik denk dat je het
meer zou moeten zien dat DVG op zou moeten komen voor de vrijheid van meningsuiting in de
samenleving. Als bijv. een cartoonist door een politiemacht van 10 man van zijn bed wordt gelicht
en gearresteerd vanwege enkele onschuldige tekeningen zou DVG bijv. een vlammend protest
kunnen laten horen.

De uitspraak dat het centraal stellen van de vrijheid van meningsuiting in elke omstandigheid zou
moeten plaatsvinden; lijkt mij vragen om moeilijkheden. Er zal altijd een afweging moeten worden
gemaakt of het artikel past binnen de achtergrond van de vereniging en haar leden. En of er geen
sprake kan zijn van ernstige schade aan public relations. Het dient geen betoog dat racistische en
opruiende teksten niet passen bij een ordentelijke vereniging, die meer wil bieden dan
verantwoording afleggen in een rechtszaal.

komt er kort gezegd op neer dat de vrijdenkerij een eigen
merite heeft, en niet - zoals in het vrijdenkersmanifest staat
verwoord - identiek is aan een atheïstisch humanisme;

dat de
strijd voor de vrijheid van meningsuiting onder elke omstandigheid
centraal behoort te staan,

dat De Vrije Gedachte
zich niet behoort te verschuilen achter politiek correct fatsoensjargon
maar inzichtelijke analyses zou moeten bieden.

Tevens pleiten wij voor een meer evenwichtige religiekritiek die
zich niet langer exclusief op het christendom richt, maar daar
evenzeer de islam en het hindoeïsme bij betrekt.
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concessies wil aanbieden aan de SGP voor wat gedoogzeteltjes. Daar gaat mijn koopzondag! 

Ik bedoel hiermee de al maandenlange discussie. Zijn de problemen hiermee op te lossen? Want
op den duur gaat dit ten koste van de vereniging. En is dat niet het verkeerde uitgangspunt. Op
een zeker moment moeten de gelederen weer gesloten worden. Want hoe lang kan deze situatie
voortduren. Tot het moment dat "De vrije gedachte" ten onder gaat aan interne problemen. Of zie
je dit anders?

PietV. schreef:
.
Tussen zaken die zich afspelen tussen bestuur en leden formuleer ik één mening. Zijn de
persoonlijke belangen van dien aard, dat de vereniging de "Vrije Gedachte" hier ondergeschikt aan
is?

Dit begrijp ik niet.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Dat bewijst mijn eerdere stelling dat het vrije denken zich niet laat knechten binnen een hokje,
Piet. Je ziet hoe moeilijk het is de definitie van de vrije gedachte op één lijn te krijgen.

Dit is een aloud probleem. Je hebt te maken met mensen die verschillende achtergronden
hebben. Maar je hebt zeker een houvast nodig om ergens op terug te kunnen vallen. Dat er
ruimte is voor verschillende interpretaties zul je blijven houden. Echter de statuten zijn wel
duidelijk en bieden voldoende aanknopingspunten. En over hokjes gesproken. Gezien de vele
discussies en onderlinge tegenstellingen zitten vrijdenkers niet vast in hokjes. Je komt ze tegen in
verschillende politieke stromingen. Sommigen staan aan de kant van de Palestijnen en anderen
aan de kant van Israël. Er bestaat niet zoiets als de ideale vrijdenker. Maar dat verlet niet om
dingen te toetsen en te proberen om de vinger op de juiste plek te leggen. Vaak met de
wetenschappelijke methode. En gezwam in de ruimte tot een minimum te beperken.

F001 schreef:
Dat bewijst mijn eerdere stelling dat het vrije denken zich niet laat knechten binnen een hokje,
Piet. Je ziet hoe moeilijk het is de definitie van de vrije gedachte op één lijn te krijgen.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

PietV. schreef:
.
Ik bedoel hiermee de al maandenlange discussie. Zijn de problemen hiermee op te lossen? Want
op den duur gaat dit ten koste van de vereniging. En is dat niet het verkeerde uitgangspunt. Op
een zeker moment moeten de gelederen weer gesloten worden. Want hoe lang kan deze situatie
voortduren. Tot het moment dat "De vrije gedachte" ten onder gaat aan interne problemen. Of zie
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Ik denk dat de voorzitter zijn persoonlijke belangen zwaarder laat wegen dan het belang van de
vereniging. Waarom denk je dat er al 3 bestuursleden zijn opgestapt?

Wij stellen problemen aan de orde die binnen de vereniging spelen: zoals censuur,
fatsoensrakkerij, leugen en bedrog, politieke correctheid, het disfunctioneren van de redactie etc..
Als niemand dit aan de orde stelt blijft er weinig over van vrijdenkerij. Conflicten zijn niet leuk,
het schrikt mensen af, ze vinden het eng. We merken ook op dat sommige leden de neiging
hebben om zeer gezagsgetrouw (lees trouw aan het bestuur) te zijn. Is dat des vrijdenkers?

Maar soms zijn conflicten noodzakelijk om tegenstellingen bloot te leggen. Natuurlijk zijn er
zachte heelmeesters die alles met de mantel der liefde willen bedekken. Maar onder die mantel
blijven de wonden wel stinken. Dus zolang de door ons geconstateerde misstanden blijven
bestaan blijven wij strijden. Natuurlijk hoop ik wel dat de misstanden snel tot een einde komen.

Nog een slotopmerking. Stel je eens voor dat jij en de andere mensen achter deze site zouden
beslissen om morgen alle forumteksten op freethinker te verwijderen. Wat zouden de deelnemers
aan dit forum daarvan vinden? Uiteraard zou dat als schofterig worden ervaren. Immers, mensen
steken al jaren energie in discussies, en bovendien bevatten die forumdiscussies een schat aan
informatie (denk ook aan verwijzingen naar literatuur en andere websites). Maar dit is dus wel
gebeurd bij De Vrije Gedachte.

je dit anders?

Het mag duidelijk zijn dat het grootste probleem ontstaat doordat onvoldoende is vastgelegd wat
vrijdenken of een vrijdenker nu eigenlijk is. 

Vreemd genoeg neemt het nieuwsbrief-gezelschap daar feitelijk genoegen met de huidige vrij
vage definitie en wil zelfs die niet hard toepassen evenals bijvoorbeeld de voorzitter. Iedereen die
van zichzelf vindt dat hij een vrijdenker is kan lid worden. Nu heb ik daar nog niet zo'n bezwaar
tegen maar op het moment dat iemand van passief (luisterend) lid over gaat in de actieve modus
mag inderdaad gevraagd worden of zijn bijdragen binnen de kaders van het vrijdenken passen.
Een en ander maal heb ik al gesteld dat het streven naar waarheid misschien wel het belangrijkste
kenmerk zou moeten zijn (ps: daarmee wordt niet bedoeld dat de vrijdenker zoiets als de
absolute waarheid kan bezitten). Het relativeren van waarheid (ieder zijn eigen waarheid) is voor
mij in vrijdenkerstermen een doodzonde. Dat relativeren maakt tegelijkertijd iedere
meningswisseling onmogelijk. Je kunt altijd eindigen met: nou, dat is jou waarheid en ik houd
lekker vast aan de mijne. 

Dit veroordeelt het NB-gezelschap tot het roepen dat de vrijheid van meningsuiting in het geding
is en dat er censuur gepleegd wordt en tot het spelen op de persoon. Er wordt zelfs gezegd dat
ieder lid het recht zou hebben om in het verenigingsorgaan te publiceren. Als erkend zou worden
(zoals hierboven ook door PietV) dat het de taak van een redactie of moderatie is om te selecteren
en toe te zien op een optimale meningswisseling, dan zou je gewoon kunnen stellen dat
redactie/bestuur of wie dan ook zijn legitieme werk slecht doet. Maar daarvoor moet je dan
inhoudelijke gronden aangeven. Een algemeen beroep op de vrijheid van meningsuiting is
onvoldoende en zelfs enigszins potsierlijk. Als je zelf je handen niet vuil wil maken aan een
duidelijker invulling van het "vrijdenken" en wat daar wel of niet binnen past dan houd je een
probleem. 

Dit wil nog niet zeggen dat ik vind dat redactie (en in het verlengde daarvan de voorzitter) zijn
werk goed doet. Ik ben het eens dat zij (gedeeltelijk) plaats moeten maken voor anderen. Het
probleem zit hem hier in dat, omdat veel leden niet met een duidelijk beeld van het vrijdenken
werken (omdat dat al een tijdje ontbreekt) en ze zich in meerderheid ook niet erg informeren over
wat er in de vereniging gebeurt (zoals op de afgelopen ledenvergadering bleek) er onvoldoende
draagvlak is voor maatregelen. Daarom zal je eerst de discussie op gang moeten brengen over
wat vrijdenken eigenlijk is of zou moeten zijn.

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

Victor Onrust schreef:
Er wordt zelfs gezegd dat ieder lid het recht zou hebben om in het verenigingsorgaan te
publiceren.

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=237137
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237137
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100922Derdenieuwsbrief/Derde%20nieuwsbriefpagina1.mht/viewtopic.php#p237137
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=237137#p237137
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3972
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=237137
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3972
http://onrust.2fd.eu/
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3972
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3972
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=237140
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237140
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100922Derdenieuwsbrief/Derde%20nieuwsbriefpagina1.mht/viewtopic.php#p237140
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=237140#p237140
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=237140
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100922Derdenieuwsbrief/Derde%20nieuwsbriefpagina1.mht/viewtopic.php#wrap
http://onrust.2fd.eu/
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100922Derdenieuwsbrief/Derde%20nieuwsbriefpagina1.mht/viewtopic.php#wrap


Re: Derde nieuwsbrief
door Victor Onrust » 24 sep 2010 15:30

Victor Onrust
Unstoppable!
Berichten: 263
Geregistreerd: 07 feb 2010
23:23

Re: Derde nieuwsbrief
door David Bakker » 24 sep 2010 15:40

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

Re: Derde nieuwsbrief
door F001 » 24 sep 2010 18:45

F001
Banned
Berichten: 464
Geregistreerd: 24 aug 2010
08:59

Wie heeft dat gezegd? Wij niet in ieder geval. Overigens vind ik wel dat ieder lid er in beginsel
recht op heeft om gehoord of gelezen te worden. Dat spreekt voor zich. Maar ingezonden
stukken moeten uiteraard wel op kwaliteit worden beoordeeld. Nu worden stukken waar de
redactie het inhoudelijk niet mee eens is niet geplaatst, ondermijnd of van een naschrift voorzien.
Weet je nog dat een artikel van jou niet werd geplaatst omdat de moreel zeer hoogstaande
"hoofdredacteur" er op morele gronden bezwaar tegen had?

Ik kan het niet meer vinden maar weet vrij zeker het gelezen te hebben. Verder het gaat er niet
alleen om de stukken op kwaliteit de beoordelen maar vooral ook op relevantie.Wat je opmerking
over het niet plaatsen van mijn stuk betreft voordat daar misverstanden over ontstaan: De
hoofdredacteur wilde het plaatsen met een voor mij onaanvaardbaar en ondermaats naschrift van
de redactie. De meerderheid van de redactie wilde het vervolgens niet plaatsen zonder naschrift.

David Bakker schreef:

Wie heeft dat gezegd? Wij niet in ieder geval. Ingezonden stukken moeten uiteraard op kwaliteit
worden beoordeeld. Nu worden stukken waar de redactie het inhoudelijk niet mee eens is niet
geplaatst, ondermijnd of van een naschrift voorzien. Weet je nog dat een artikel van jou niet werd
geplaatst omdat de moreel zeer hoogstaande "hoofdredacteur" er op morele gronden bezwaar
tegen had?

Victor Onrust schreef:
Er wordt zelfs gezegd dat ieder lid het recht zou hebben om in het verenigingsorgaan te
publiceren.

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

Relevantie is ook relevant idd.

Dat is wat ik bedoel. De lezer wordt regelmatig niet de ruimte gegund om onbevangen over een
artikel na te denken. Nee, gelijk moet de mening van de redactie er achteraan. Een totaal gebrek
aan professionaliteit en objectiviteit.

Victor Onrust schreef:
Verder het gaat er niet alleen om de stukken op kwaliteit de beoordelen maar vooral ook op
relevantie.

Victor Onrust schreef:
Wat je opmerking over het niet plaatsen van mijn stuk betreft voordat daar misverstanden over
ontstaan: De hoofdredacteur wilde het plaatsen met een voor mij onaanvaardbaar en ondermaats
naschrift van de redactie. De meerderheid van de redactie wilde het vervolgens niet plaatsen
zonder naschrift.

Piet V schreef: En over hokjes gesproken. Gezien de vele discussies en onderlinge tegenstellingen
zitten vrijdenkers niet vast in hokjes. Je komt ze tegen in verschillende politieke stromingen.
Sommigen staan aan de kant van de Palestijnen en anderen aan de kant van Israël. Er bestaat niet
zoiets als de ideale vrijdenker. Maar dat verlet niet om dingen te toetsen en te proberen om de
vinger op de juiste plek te leggen. Vaak met de wetenschappelijke methode. En gezwam in de
ruimte tot een minimum te beperken.
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Bij die mening sluit ik me aan. Ik denk dat het juist gezond is voor het vrijdenken dat die ruimte
bestaat. Ik ben zelf een enorme liefhebber van wetenschapsartikelen. Echter, hierdoor ben ik mij
ook gaan realiseren dat niet elke theorie of hypothese zaligmakend hoeft te zijn. Op de dag van
vandaag wordt hier in de media onzorgvuldig mee omgegaan, deels natuurlijk uit sensatiezucht.
Ik kan binnen sommige filosofische stromingen idem het vrijdenken ontdekken. Denk aan iemand
als Nietze.

Ik heb toch wel enige moeite met het gemak waarmee diametraal tegenover elkaar staande
politieke standpunten door zich vrijdenkers noemenden kunnen worden ingenomen. Dat gaat er
langs dat een vrijdenker zich verplicht heeft om zoveel als mogelijk (wetenschappelijke) feiten op
tafel te krijgen en dan een standpunt in te nemen. Zijn er onvoldoende feiten of te veel
tegenstrijdigheden dan zou een vrijdenker zich van een oordeel moeten onthouden of hoogstens
een voorzichtige voorkeur uit kunnen spreken. Het lijkt me hier niet de plaats om dit uitgebreid te
doen. Voor mijzelf toegepast op Israël vs Palestijnen kom ik tot een kritische voorkeur voor Israël.

F001 schreef:

Bij die mening sluit ik me aan. Ik denk dat het juist gezond is voor het vrijdenken dat die ruimte
bestaat.

Piet V schreef: ... zitten vrijdenkers niet vast in hokjes. Je komt ze tegen in verschillende
politieke stromingen. Sommigen staan aan de kant van de Palestijnen en anderen aan de kant
van Israël.

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")
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Derde nieuwsbrief

Ik heb er geen moeite mee. "Vrijdenken" is geen dependance van het Politburo. Op het forum heb
ik mijn standpunten gegeven over het Palestijnse vraagstuk. Die hellen sterk over naar de
Palestijnse kant. Maar daar hoeven we niet verder over uit te wijden. Maar hier zijn argumenten
voor! En dit is wel een kenmerk van "vrijdenken". Gezwam in de ruimte valt hier buiten. Dus
iemand die meent een onderwerp te openen over roze kobolden en het nut hiervan voor de
gemeentereinigingsdienst, plaatsen we maar buiten het begrip. En over oordeelsvorming is ook
iets over te zeggen. Jij creëert een ideaal beeld wat niet strookt met de werkelijkheid. Mensen
neigen al snel naar een conclusie. Ook al zijn de feiten schaars en is de discussie hierover nog
lang niet afgerond. En dat lijkt mij geen probleem, als iemand zijn mening maar bij kan stellen.
Op grond van de informatie die nog volgt. 
Samenvatttend: Vrijdenken is geen monocultuur, waar de meningen op voorhand vastliggen.
Echter de discussie moet wel van bepaalde punten uitgaan. Anders krijg je fantasievolle debatten
die je nergens kunt verankeren. En veel van deze zaken zijn vastgelegd in de richtlijnen.

Maar als iemand mij vraagt ben jij een vrijdenker? Dan is mijn antwoord: nee. Het is een sprookje.

Ik probeer slechts vanuit rationele grondbeginselen deel te nemen aan een gesprek. Maar ook
mijn overtuigingen zijn gekleurd, cultureel bepaald en doorspekt met elementen die je kunt
plaatsen onder ervaringsdeskundigheid.

Groeten,

Piet.

Victor Onrust schreef:

Ik heb toch wel enige moeite met het gemak waarmee diametraal tegenover elkaar staande
politieke standpunten door zich vrijdenkers noemenden kunnen worden ingenomen. Dat gaat er
langs dat een vrijdenker zich verplicht heeft om zoveel als mogelijk (wetenschappelijke) feiten op
tafel te krijgen en dan een standpunt in te nemen. Zijn er onvoldoende feiten of te veel
tegenstrijdigheden dan zou een vrijdenker zich van een oordeel moeten onthouden of hoogstens
een voorzichtige voorkeur uit kunnen spreken. Het lijkt me hier niet de plaats om dit uitgebreid te
doen. Voor mijzelf toegepast op Israël vs Palestijnen kom ik tot een kritische voorkeur voor Israël.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Victor Onrust schreef:
Het mag duidelijk zijn dat het grootste probleem ontstaat doordat onvoldoende is vastgelegd wat
vrijdenken of een vrijdenker nu eigenlijk is. Een en ander maal heb ik al gesteld dat het streven
naar waarheid misschien wel het belangrijkste kenmerk zou moeten zijn (ps: daarmee wordt niet
bedoeld dat de vrijdenker zoiets als de absolute waarheid kan bezitten). Het relativeren van

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: Derde nieuwsbrief
door PietV. » 27 sep 2010 18:17

PietV.
Site Admin

Een echte vrijdenker streeft naar waarheid, stelt Victor Onrust maar het lijkt mij op voorhand
onwaarschijnlijk dat daarover ooit consensus zal bestaan. Ik ken een boel integere en serieuze
maar wel gelovige mensen die ook zeggen op zoek naar waarheid te zijn. Als je het begrip
waarheid niet mag relativeren dan suggereer je dat er een absolute waarheid zou bestaan. 

Ik accepteer nu juist wel die betrekkelijkheidszin maar alles heeft zijn grenzen en bij mij ligt die
grens bij het willen aanvaarden van de godsidee, bij het dogmatisch denken. Neerhoff stelt dat
een vrijdenker in politiek opzicht een onafhankelijke positie inneemt; jij stelt dat men op basis
van feitenonderzoek naar waarheid moet streven. Ik geloof niet in de onafhankelijke positie van
de vrijdenker in politiek opzicht. Tegelijkertijd verbaast het mij dat jij in het conflict tussen Israel
en de Palestijnen voorlopig meent dat Israel het gelijk aan haar zijde heeft. Ik kom op basis van
feitenonderzoek tot een diametraal ander standpunt: Israel is verworden tot een theocratie en
voert door middel van onder meer het nederzettingenbeleid een politiek van ethnic cleansing uit.
En wat mij daarnaast verbaast is dat een vrijdenker het voor Israel opneemt terwijl de staat Israel
is gebouwd en gebaseerd op een religieuze (!) claim uit lang vervlogen tijden.

Voorts stel je dat de redactie van het maandblad De Vrijdenker niet deugt en (gedeeltelijk)
vervangen zou moeten worden. De argumenten lever je er niet bij. Ik begrijp dat niet, hoe zit het
dan met die waarheid? Het zwartboek van Bakker, Neerhoff en Hagenaars - die ik beschouw als
zelfbenoemde aanklagers én zelfbenoemde rechters - is te potsierlijk voor woorden, broddelwerk
zogezegd. Maar zelfs als jouw impliciete maar niet onderbouwde oordeel juist zou zijn, denk je
dan werkelijk dat een volgende redactie niet ook tegen kritikasters aanloopt?

Het begint een beetje naar gestaalde kaders te ruiken. Wie gaat wie eigenlijk de maat nemen? In
een vereniging is dat toch uitsluitend en alleen de algemene leden vergadering? Jullie kunnen wel
blijven roepen dat de leden zich niet laten informeren over wat er echt binnen de vereniging
gebeurt maar misschien zijn jullie zelf wel erg ver afgedwaald van wat de meeste leden beweegt
om lid van deze club te zijn. Het maandblad is van de vereniging, dus van haar leden en juist
daarom tref je er de meest diverse artikelen in aan, divers van thema, divers van abstractieniveau
en divers van kwaliteit. 

Wij zullen in het redactiestatuut een bepaling opnemen inzake een maximale termijn voor
redacteuren en dat aan de vereniging voorleggen bij de komende ALV. Ik zal als hoofdredacteur
pas wijken wanneer mijn maximale termijn erop zit of zoveel eerder als de ALV dat wenselijk
acht. En waarom? Omdat ik dit werk leuk vind, ik beleef er plezier aan en ik laat me niet wegjagen
door zelfbenoemde aanklagers/rechters.

waarheid (ieder zijn eigen waarheid) is voor mij in vrijdenkerstermen een doodzonde. Dat
relativeren maakt tegelijkertijd iedere meningswisseling onmogelijk. Je kunt altijd eindigen met:
nou, dat is jou waarheid en ik houd lekker vast aan de mijne. 

Als erkend zou worden (zoals hierboven ook door PietV) dat het de taak van een redactie of
moderatie is om te selecteren en toe te zien op een optimale meningswisseling, dan zou je
gewoon kunnen stellen dat redactie/bestuur of wie dan ook zijn legitieme werk slecht doet. Maar
daarvoor moet je dan inhoudelijke gronden aangeven. Een algemeen beroep op de vrijheid van
meningsuiting is onvoldoende en zelfs enigszins potsierlijk. Als je zelf je handen niet vuil wil
maken aan een duidelijker invulling van het "vrijdenken" en wat daar wel of niet binnen past dan
houd je een probleem. Ik ben het eens dat zij (gedeeltelijk) plaats moeten maken voor anderen.
Het probleem zit hem hier in dat, omdat veel leden niet met een duidelijk beeld van het vrijdenken
werken (omdat dat al een tijdje ontbreekt) en ze zich in meerderheid ook niet erg informeren over
wat er in de vereniging gebeurt (zoals op de afgelopen ledenvergadering bleek) er onvoldoende
draagvlak is voor maatregelen. Daarom zal je eerst de discussie op gang moeten brengen over wat
vrijdenken eigenlijk is of zou moeten zijn.

Ik stel voor dat je tijdens de eerstvolgende ALV gaat uitleggen waarom het broddelwerk is.

enno nuy schreef:
Het zwartboek van Bakker, Neerhoff en Hagenaars - die ik beschouw als zelfbenoemde aanklagers
én zelfbenoemde rechters - is te potsierlijk voor woorden, broddelwerk zogezegd.

enno nuy schreef:
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Beste Enno,

Ik wandel even tussen de loopgraven door. En vermeldt als recent lid, maar even dat het blad "De
Vrijdenker" mij aangenaam heeft verrast. Het is " liefdewerk, oud papier". Maar inhoudelijk
gevarieerd en de artikelen zijn uitermate helder en goed geschreven. En ook belangrijk goed
uitgezocht. Wees voorzichtig met het maximaliseren van de termijn. Het belangrijkste criterium
moet motivatie en inbreng zijn. Loopt dit terug dan kan een redactielid in eerste instantie zelf tot
het besef komen dat hij een stap terug zal moeten doen.

Mvg,

PIet.

Het maandblad is van de vereniging, dus van haar leden en juist daarom tref je er de meest
diverse artikelen in aan, divers van thema, divers van abstractieniveau en divers van kwaliteit. 

Wij zullen in het redactiestatuut een bepaling opnemen inzake een maximale termijn voor
redacteuren en dat aan de vereniging voorleggen bij de komende ALV. Ik zal als hoofdredacteur
pas wijken wanneer mijn maximale termijn erop zit of zoveel eerder als de ALV dat wenselijk acht.
En waarom? Omdat ik dit werk leuk vind, ik beleef er plezier aan en ik laat me niet wegjagen door
zelfbenoemde aanklagers/rechters.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

David schreef:

Als lid van DVG heb ik er in de eerste plaats behoefte aan dat David, Fred en Lex in de
eerstvolgende ALV hun verhaal doen. Natuurlijk hoor ik dan ook graag de zienswijze van de
andere direkt betrokkenen.
En natuurlijk wil ik daar, net als waarschijnlijk heel veel andere leden, ook mijn visie graag geven
op wat gepasseerd is en wat we van de toekomst van DVG verwachten. Ik kijk er naar uit omdat
het "gedoe" van de laatste tijd lang genoeg heeft geduurd.

Ik stel voor dat je tijdens de eerstvolgende ALV gaat uitleggen waarom het broddelwerk is.

ALLEDAAGS VRIJDENKEN: 
Ik ben van mening dat vrijdenken veel breder dan nu het geval is in de samenleving thuis hoort. Het hoort bij
vrije en verantwoordelijke mensen. 
Vrijdenken is niet alleen een intellectuele bezigheid, het is in mijn visie vooral ook de basis voor ons dagelijks
denken en handelen.

Ik ga niet uitgebreid citeren maar proef in reacties van PietV als Enno de voor mij bekende
ranzigheid als je zegt dat er iets als waarheid is en dat dat een criterium is waarmee je in
discussies en in het leven staat. Er vallen meteen kreten als "politbureau" en "ik ken gelovigen die
menen de waarheid te bezitten". Ik kan dergelijke uitlatingen zo langzamerhand alleen maar zien
als moedwillig niet lezen wat ik schrijf. Uit angst dat men misschien wel eens met de billen bloot
moet en van standpunt moet veranderen omdat men zich heeft laten overtuigen. Het getuigt van
een dogmatische afscherming van het eigen gelijk. Alleen gelooft men in dit geval in zichzelf of is
men zijn eigen politbureau.

Inderdaad: het ergens over eens worden is niet gemakkelijk. En soms is er of hebben we (de
deelnemers aan een informatiewisseling) te weinig informatie om tot een standpunt te komen.
Maar daarom maar het streven als verdacht in de hoek zetten: dat is echt erg.

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

Ik begrijp niet goed waarom je nu met zo'n term als ranzigheid aan komt zetten, alleen maar
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omdat ik over sommige zaken anders denk dan jij. Natuurlijk is het begrip waarheid een
belangrijk begrip, al was het maar omdat we het te pas en te onpas gebruiken. Maar ik vraag me
oprecht af of het nou zo'n geschikt begrip is om meningsverschillen mee te slechten.

Ik heb er geen probleem mee dat jij een bepaalde opvattig hebt over het conflict tussen Israel en
de Palestijnen maar ik durf op voorhand wel te beweren dat nimmer aangetoond zal kunnen
worden dat jouw opvattingen daarover dichter bij de waarheid liggen dan de mijne. Een dergelijke
waarheid bestaat immers niet, althans, dat is mijn overtuiging.

Dat neemt niet weg dat je, ondanks meningsverschillen, met elkaar in gesprek moet blijven en
inderdaad, als je tot de konklusie moet komen dat je aanvankelijke mening op te weinig
informatie was gestoeld, siert het een mens om die mening bij te stellen. Ik heb er geen moeite
mee te bekennen dat ik weleens een standpunt heb ingenomen dat ik later toch echt moest
bijstellen. Ik hoop dat iedereen die ervaring heeft.

Ik heb het streven naar waarheid nergens en nooit als verdacht in een hoek gezet en zal dat ook
nimmer doen. Maar als je het relativeren van het begrip afwijst, nogmaals, dan suggereer je dat
er ergens een absolute waarheid zou bestaan. Ik geloof daar niet in, net zoals John Gray in
'Strohonden' dat begrip verwerpt. Ik ga niet zo ver het begrip af te wijzen, daarvoor gebruiken we
het te vaak en in een aantal opzichten is het ook een heel bruikbaar begrip (bijvoorbeeld
waarheidsvinding in strafzaken). Maar ik geloof niet in de werking van het begrip 'waarheid' als
het om politieke meningen of geschillen gaat.

En dat is noch ranzig, noch verdacht.

Gesloten
onderwerp
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