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Extra- ALV op 22 januari 2011

‘Het weerbarstige woord’
aspecten uit de geschiedenis van de vrijdenkers.
Voorprogramma voorafgaand aan de extra Ledenvergadering van De Vrije Gedachte op 22
januari 2011.

12.30-13.00: ontvangst met koffie/thee
13.00 – 13.35 
Het licht van de waarheid: propaganda en vrijdenken in vogelvlucht
De geschiedenis van de vrijdenkersbeweging is sterk verbonden met publicitaire en
propagandistische activiteiten. Aan de hand van enkele markante publicaties – ‘Dominee, Pastoor
of Rabbi?’, Vrijdenkers Radio Omroep? – schets historicus Bert Gasenbeek in vogelvlucht de
geschiedenis van de vrijdenkersbeweging.

13.35 – 14.05
De actualiteit van de islamkritiek door Anton Constandse
Anton Constandse (1899-1985) zette zich levenslang in voor het vrije denken. Aanvankelijk stond
de strijd tegen de godsdienst centraal. Begrijpelijk, in het interbellum (1918-1940) en ook daarna
was er sprake van een politiek, althans van pogingen, tot confessionalismering van de
samenleving en van debatten met gelovigen. Na 1945 en vooral vanaf de zestiger jaren is er
sprake van deconfessionalisering en secularisatie. Het vormende aspect kwam bij Constandse
centraler te staan. Evenzo begrijpelijk, binnen de samenleving werden godsdienst en
wereldbeschouwing - en de geestelijke strijd hierover - van steeds minder betekenis. De felheid
was er uit.
Thans is er een nieuwe felheid ontstaan rond het islamdebat. Ongetwijfeld zou Constandse van
de partij zijn geweest. Rudolf de Jong, historicus en kenner van het anarchisme en van Anton
Constandse, vraagt zich af of wij nu nog iets aan hem hebben voor onze stellingname nu in dit
debat?

14.05 – 14.25
Beelddatabank Vrijdenken: honderd duizend pagina’s vrijdenkersliteratuur online.
In 2004 werd het grootschalige Metamorfozeproject waarin veel vrijdenkerspublicaties uit de
periode 1856-1950 werden verfilmd en gedigitaliseerd, opgeleverd in de online Beelddatabank
Vrijdenken. Na enige tijd van het internet te zijn geweest gaat de Beelddatabank in 2011 weer
online. Voormalige projectleider en promovendus Wouter Kuijlman presenteert de Beelddatabank.

Gratis en vrij toegankelijk voor leden en niet-leden

14.25-15.00 uur: pauze met koffie/thee

15.00- 17.00 uur Extra Algemene Ledenvergadering
(alleen toegankelijk voor leden van DVG)

1.opening en toelichting van de voorzitter Anton van Hooff 
2.bestuursvoorstel om kantoor en boekerij in Rotterdam op te heffen en in te trekken bij de

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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Universiteit voor Humanistiek in Utrecht (het stuk zal op onze web site en via de elektronische
nieuwsbrief te raadplegen zijn; leden die het stuk toegestuurd willen krijgen, vragen het aan bij: 
info@devrijegedachte.nl

3.rondvraag 
4.sluiting 

Locatie: Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht (gebouw Universiteit voor Humanistiek)

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Lijkt me interessante bijeenkomst. Aandacht voor Anton Constandse lijkt me op zijn plaats. In dit
verband nog even een citaat uit een blog van Carel Brendel
http://www.hetverraadvanlinks.nl/Vrijdenkers.htm

“Tijdens de discussie over de SP-brochure Gastarbeid en Kapitaal schreef Constandse in 1983 het
volgende over de Nederlandse moslims: “Als ze wel hechten aan hun geloof, en vooral dan aan de
gebruiken die daarmee samenhangen, vallen ze in de categorie van onze Drentse, Veluwse en
Zeeuwse gereformeerden, met taboes en bijgeloof van eeuwen geleden. Het aantal analfabeten
onder hen is groot, ze laten zich manipuleren door feodale leiders en leveren mede de
fascistische overvallers op hun lotgenoten. Het is onzin om over te lopen van eerbied voor zulke
vormen van ’cultuur‘, waar we zelf na eeuwen strijd mee hebben afgerekend, enkele
onderontwikkelde gebieden uitgezonderd, die ons zwarte zeden en beklagenswaardige
gehandicapten leveren, zoals slachtoffers van polio. Men moet zich indenken, welke getto’s er
zullen ontstaan van verouderde, en voor ons gevaarlijke immigranten, als we niet alleen hun
gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun discriminatie van vrouwen, hun
patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen, hun stamveten. Waarom
van nieuwkomers aanvaarden, wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?
De islam is zeer autoritair, nog meer dan jodendom en christendom, die in elk geval nog variaties
en interne tegenstellingen kennen. Er zijn tal van orthodoxe islamieten, die veeleer racistisch of
fascistisch genoemd kunnen worden dan vrijzinnige Nederlanders die hen kritiseren.”

Waar ik even over heen las (het staat er heel sneaky) is het volgende: 2.bestuursvoorstel om
kantoor en boekerij in Rotterdam op te heffen en in te trekken bij de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht; (het stuk zal op onze web site en via de elektronische nieuwsbrief
te raadplegen zijn); 

Ik vraag me af of dit een goed voorstel is. Ik vind dat het onderscheid tussen vrijdenkers en
humanisten steeds onduidelijker wordt. Dit blijkt o.a. uit de activiteiten die DVG organiseert
(regelmatig in samenwerking met het humanistisch archief). Het eigen DVG geluid is steeds
minder te horen. Ook door het politiek-correcte beleid (= o.a. beperken van de vrijheid van de
vrijheid van meningsuiting, wees voorzichting dat je niemand beledigt) van het huidige bestuur
gaan we steeds meer op humanisten lijken (Humanisme = surrogaat christendom). Is het bestuur
een fusie met het Humanistisch Verbond aan het voorbereiden? Wordt DVG in de uitverkoop
gedaan? Is dit het einde van de vrijdenkerij als georganiseerde beweging in Nederland?

Ik heb begrepen dat het onder de vorige voorzitter beleid was om afstand te houden van het
humanistisch verbond. 

Dit voorstel moet heel goed met de leden worden besproken naar mijn mening. En de leden
moeten ook heel goed worden ingelicht. In dit verband is het wel apart dat de aankondiging nog
niet op de website van De Vrije Gedachte staat.

Zeker. Vooral de rol van het DVG-bestuurslid Floris van den Berg met zijn eco-humanistische
ideologie is zeer discutabel.

David Bakker schreef:
Ik vind dat het onderscheid tussen vrijdenkers en humanisten steeds onduidelijker wordt.
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WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker en 0 gasten
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Tja, hoe staan vrijdenkers ten opzichte van het Humanistisch verbond en zijn aanverwante
organisaties?
Ik zie het HV steeds meer kleur bekennen. Zo zijn ze hedenmiddag aanwezig in 'De Brakke Grond'
waar men een gezamelijke vuist gaat maken tegen het beleid van rechts.
Ik lees:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/8747316/__Links_Nederland_bijeen__.html?
sn=binnenland,buitenland

Links Nederland bijeen in Amsterdam 
Wel aanwezig is een lange lijst maatschappelijke organisaties als FNV Abvakabo, Landelijke
Cliëntenraad, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, Humanistisch Verbond, IKV Pax
Christi, Greenpeace, Natuurmonumenten, Jeugdsportfonds en het COC.

Wie in de Islam zijn hersens gebruikt zal zijn hoofd moeten missen.
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