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Vrijdenkerswandeling door Amsterdam, 15 april a.s.
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Woonplaats: Amsterdam

Vrijdenkerswandeling door Amsterdam, 15 april a.s.

Wanneer: donderdag 15 april 2010, vanaf 10 uur tot ongeveer 17 uur.

Startplaats: Amsterdam Centraal Station, eerste klas wachtkamer, 10 uur.

Kosten: € 17,50 (inclusief bezoek synagoge, Multatulihuis en koffie).

Vrijdenken en samen wandelen, een ideale combinatie

Op donderdag 15 april vanaf 10.00 uur wordt er weer een vrijdenkerswandeling gehouden. In
Amsterdam, Nederlands stad met de verreweg de meeste vrijdenkersmonumenten, wandelen we
met een klein groepje in vier à vijf uur langs tien bezienswaardigheden.

We beginnen om 10 uur op het Centraal Station op het eerste perron, in de eerste klas
wachtkamer (linkeringang), sinds jaren in gebruik als ‘grand café’. U krijgt daar een kopje koffie
aangeboden. Vanaf 10.15 uur lopen we de stad in, over het Damrak, langs Hotel Krasnapolsky,
waar in de roerige dertiger jaren van de vorige eeuw vele vrijdenkersprotestvergaderingen werden
gehouden. En waar in 2006 het 150-jarig bestaan van onze vereniging werd gevierd. Dan langs
de Warmoesstraat, waar De Dageraad werd opgericht, naar de Oudezijdsvoorburgwal 231, langs
het Athenaeum Illustre (de voorloper van de UvA), opgericht in 1632. We lopen door de
Oudemanhuispoort naar het Jonas Daniel Meijerplein. Hij is de eerste rechtskundige die zich
afvraagt in hoeverre de levensomstandigheden en de psychische gesteldheid van de dader deze
tot het door hem gepleegde misdrijf hebben geleid. Daarmee was hij zijn tijd ver vooruit.

We brengen een bezoek aan de aldaar gevestigde Portugees-Israëlietische Synagoge (1670/75).
Benedictus (Baruch) de Spinoza, de grootste Nederlandse filosoof, werd in 1656 werd daar uit de
Joodse gemeenschap verstoten. We krijgen een rondleiding en uitleg. We wandelen dan naar de
Keizersgracht 529, het Amsterdamse woonhuis van John Adams, een vrijdenker die het bracht tot
president van de Verenigde Staten. We staan kort stil bij zijn bijdrage aan het internationale
vrijdenken.

Met onderweg ergens een pauze voor een drankje wandelen we dan de Keizersgracht af langs De
Rode Hoed. Dit is één van de fraaiste zalen voor lezingen van Amsterdam. Vaak zijn er
discussieprogramma’s die ook vrijdenkers zullen aanspreken. Via de Haarlemmerdijk wandelen
we dan naar het Standbeeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis pionier van het socialisme,
stichter van het blad Recht voor Allen, later sociaal-anarchist, geboren te Amsterdam op 31
december 1846. Achter zijn rug bevindt zich het Haarlemmerplein 23, waar dr Willem Drees werd
geboren, een atheist, die zich als ongelovige, agnost, aansloot bij het pas opgerichte Humanisme.
We staan kort stil bij zijn betekenis en behandelen waarom hij die beweging uiteindelijk verliet.

We wandelen nu door de Haarlemmerstraat naar de Korsjespoortsteeg, het Multatulihuis. Multatuli
is onze meest prominente vrijdenker. Na een bezoek aan dit museum beëindigen we de
wandeling om een uur of vijf.

Aanmelden: U kunt zich opgeven door overmaking van € 17.50

op giro 274551 van De Vrije Gedachte onder vermelding van “wandeling 1504”.

Indien mogelijk gaarne bevestiging per e-mail aan: henk.engelsman@hotmail.com (meldt dan ook

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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even waar u van deze wandeling hebt gehoord, bijvoorbeeld van freethinker.nl). 

N.B. Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden. Inschrijving in volgorde van betaling.

Meer weten over illustere vrijdenkers? Kijk dan op http://www.devrijegedachte.nl/ in het menu
onder ‘Over ons’; daar vind u een passage over vrijdenkers van toen.

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

Klinkt een beetje vreemd. Alsof de synagoge pocht met de wijze waarop ze Spinoza behandeld
heeft. Maar dat zal wel aan mij liggen.

We brengen een bezoek aan de aldaar gevestigde Portugees-Israëlietische Synagoge (1670/75).
Benedictus (Baruch) de Spinoza, de grootste Nederlandse filosoof, werd in 1656 werd daar uit de
Joodse gemeenschap verstoten. We krijgen een rondleiding en uitleg.

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

Sigers Weblog

Nee dat klinkt inderdaad een beetje raar, zoals het is geformuleerd. Neem aan dat de rondleiding
daar niet over gaat  maar kom vooral, dan weet je het zeker

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

SPINOZA: vrijdenker & atheïst.

Zoals bekend, liet Multatuli zich inspireren door Spinoza.

En ofschoon hij vaak wordt weggezet als een (vaag soort) panteïst, is Spinoza volgens mij in
werkelijkheid juist een atheïst avant la lettre. Een uitzonderlijk scherp en onverschrokken
vrijdenker, van een formaat die ons land ooit gekend heeft.

Zeer juist. Ik zou er nog een schepje op gooien:
Spinoza was een atheist die niet vermoord wilde worden, en daarom het pantheisme uitvond.
Helaas heeft de B-kant soms meer sukses dan de A-kant.

fred neerhoff schreef:
En ofschoon hij vaak wordt weggezet als een (vaag soort) panteïst, is Spinoza volgens mij in
werkelijkheid juist een atheïst avant la lettre. Een uitzonderlijk scherp en onverschrokken
vrijdenker, van een formaat die ons land ooit gekend heeft.

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

Sigers Weblog
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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

.. zodat hij alleen maar uitgestoten werd en de term 'Spinozist' nog jarenlang als synoniem voor
'ketter' werd gevoerd. Moraal van het verhaal: als je als atheist geen problemen wil krijgen, ga
dan geen boeken schrijven waarin je de vloer aanveegt met traditionele religie! Maar serieus, op
welke studie baseer je deze claim?

siger schreef:
Spinoza was een atheist die niet vermoord wilde worden, en daarom het pantheisme uitvond.

Zou er ook nog een mogelijkheid kunnen zijn dat Spinoza meende wat hij schreef? Dus gewoon
echt een soort pantheïst was? Er wordt nu wel aangenomen dat hij daarvoor koos om het eigen
vege lijf te redden en dus gewoon op en top een atheïst was, maar is dit ook echt hard te maken?
Het zou kunnen natuurlijk, maar is het niet meer een gewilde veronderstelling dan bewijsbaar?

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.

Ik ben een beetje in de war, want ik heb elders in een Spinoza-draad geanwoord.

edit: en wel in viewtopic.php?p=205757#p205757

Natuurlijk is er een mogelijkheid dat Spinoza schreef wat hij meende. Anderen verdedigen die
zienswijze. Er zijn alleen maar "circumstantial" argumenten om daaraan te twijfelen. Maar ik ga er
van uit dat niet iedereen altijd wil sterven voor zijn ideeën. Dat is mijn geloof in de menselijke
rede zeg maar. 

Zou Spinoza "per ongeluk" het startsein voor een atheistische traditie gegeven hebben? 

Het belangrijkste argument is een logisch argument: de god van Spinoza diende in de stellingen
die Spinoza verdedigde nérgens voor. Hij moest er alleen maar zijn, levenloos. Waarom feitelijk?

Om welke reden heeft Spinoza god ingevoerd in de eerste theorie ooit die duidelijk bedacht was
om de natuur zónder godheid te verklaren? Gelooft iemand die het een goed idee vindt om het
ongeletterde volk wijs te maken dat er een god is die hen in het oog houdt, zélf dat er een god
is? (dat laatste onder mijn persoonlijk voorbehoud)

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

Sigers Weblog

De gids tijdens deze vrijdenkerswandeling is overigens Lex Hagenaars.

Plaats een reactie

http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=205721
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1557
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1557
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=205793
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=205793
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7392#p205793
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=205793#p205793
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=205793
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=205799
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=205799
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7392#p205799
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=205799#p205799
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3466
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=205799
http://home.scarlet.be/rh/blog/
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3466
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3466
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=214124
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=214124
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7392#p214124
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=214124#p214124
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=214124
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/viewforum.php?f=58
http://www.freethinker.nl/forum/viewforum.php?f=58
http://www.freethinker.nl/forum/viewonline.php
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7392#wrap
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7392#wrap
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=205757#p205757
http://home.scarlet.be/rh/blog
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7392#wrap
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7392#wrap
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7392
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7392


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
phpBB.nl Vertaling

http://www.phpbb.com/
http://www.phpbb.nl/

	Lokale schijf
	Freethinker • Toon onderwerp - Vrijdenkerswandeling door Amsterdam, 15 april a.s.


	AxNSUyMGFwcmlsJTIwYV9zLmh0bQA=: 
	form1: 
	keywords: Doorzoek dit onderwerp
	input2: 
	keywords_(1): Zoek…
	input2_(1): 


	AxNSUyMGFwcmlsJTIwYV9zLmh0bQA=: 
	form46: 
	st: [0]
	sk: [t]
	sd: [a]
	sort: 


	AxNSUyMGFwcmlsJTIwYV9zLmh0bQA=: 
	form56: 
	f: [58]
	input4: 




