
 Eerste ongelezen • 91 berichten • Pagina 1 van 7 • 1 2 3 4 5  ... 7

Überfascist Rob Riemen
door David Bakker » 24 nov 2010 09:24

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

Re: Überfascist Rob Riemen
door siger » 24 nov 2010 10:24

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

Re: Überfascist Rob Riemen
door Mahalingam » 24 nov 2010 11:14

Mahalingam
Unstoppable!
Berichten: 494
Geregistreerd: 22 aug 2007
20:00

Überfascist Rob Riemen

Het is frappant dat Enno Nuy, redacteur van De Vrijdenker, alle ruimte krijgt voor een bespreking
van dat flutboekje van de theoloog Rob Riemen: http://www.freethinker.nl/index.php?
option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1

De PVV en Wilders met fascisme vergelijken is je reinste flauwekul.

Het is juist "links" dat het predikaat fascisme de afgelopen decennia heeft verdiend, denk aan:

- de verbale en fysieke terreur waar de politicus Hans Janmaat aan heeft blootgestaan (zijn vrouw
verloor een been bij een aanslag);
- de demonisering door links van Pim Fortuyn die leidde tot diens dood;
- de goedkeuring van links van de moord op Theo van Gogh (had die maar niet moeten
beledigen);
- het bevorderen van censuur en inperken van de vrijheid van meningsuiting o.a. door het
aanspannen van rechtszaken;
- het samenwerken met en subsidieren van de Islam;
- het wegjagen van Islamkritische mensen als Hirsi Ali;
- verkapt anti-semitisme in de vorm van het innemen van een dogmatisch pro-Palestijns
standpunt;
- het kapen van de kristallnacht herdenking door enge linkse mensen
- etc..

Hoe is links hier meer bij betrokken dan anderen?

David Bakker schreef:
het wegjagen van Islamkritische mensen als Hirsi Ali.

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

Sigers Weblog

Dat weet ik dan ook weer over de denkwereld van Enno Nuy:
"De betoogtrant van Riemen is helder, zijn konklusies onontkoombaar." 
Er zijn de laatste tijd wel meer boeken die - gezien hun onderwerp - best wel eens besprokene
kunnen worden door een redacteur.
Ik denk aan: de Schijn-Elite van de Valsemunters - Bosma, Martin M.
of aan: DE ISLAM, Kritische essays over een politieke religie - Wim van Rooy en Sam van Rooy
Maar de kans daarop acht ik niet groot met de huidige stuurmannen van die club die de zaak

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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naar bakboord laten afdrijven.

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

Denk wel dat het begrip fascisme inflatie kent doordat het te pas en te onpas gebruikt wordt. Zo
van de PVV is een fascitische partij. Hoezo? Nou vanwege de sterke leider en zo. Ja maar dat
wensen of zien andere partijen toch ook graag, toch zal niemand de SP een fascistische partij
noemen.

Wie atheïsme een geloof noemt kan tot niets bekeerd worden

dan gebruiken we voortaan toch gewoon überfascist?

doctorwho schreef:
Denk wel dat het begrip fascisme inflatie kent...

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

Sigers Weblog

Dat geeft het weer zo'n duits tintje terwijl de italianen het uitvonden. Maar ook dan nog is het
denk ik raadzaam de term correct te gebruiken. Nu wordt het vooral gebruikt m onwelvalligen te
diskwalificeren zonder op de inhoud in te hoeven gaan.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme

siger schreef:

dan gebruiken we voortaan toch gewoon überfascist?

doctorwho schreef:
Denk wel dat het begrip fascisme inflatie kent...

Wie atheïsme een geloof noemt kan tot niets bekeerd worden

Mahalingam schreef:
Dat weet ik dan ook weer over de denkwereld van Enno Nuy:
"De betoogtrant van Riemen is helder, zijn konklusies onontkoombaar." 
Er zijn de laatste tijd wel meer boeken die - gezien hun onderwerp - best wel eens besprokene
kunnen worden door een redacteur.
Ik denk aan: de Schijn-Elite van de Valsemunters - Bosma, Martin M.
of aan: DE ISLAM, Kritische essays over een politieke religie - Wim van Rooy en Sam van Rooy
Maar de kans daarop acht ik niet groot met de huidige stuurmannen van die club die de zaak naar
bakboord laten afdrijven.
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Het boek van Martin Bosma heb ik met plezier gelezen. Veel leuke wetenswaardigheden. Zo is het
interessant om te bedenken dat Willem Drees sr. in de jaren '50 van de vorige eeuw Nederland
met 10 miljoen inwoners wel vol genoeg vond en hij emigratie financieel stimuleerde.
Honderduizenden Nederlanders emigreerden naar Australie, Canada etc.. Volgens de maatstaven
die Riemen en Nuy hanteren zou Drees voor dit "uitzettingsbeleid" zeker voor de kwalificatie
fascist in aanmerking komen. Bedenk ook dat de SP in de jaren '80 met het voorstel om
gastarbeiders financieel te stimuleren om terug te keren naar het land van oorsprong, werd
weggezet als een racistische en fascistische partij. Waar is het misgegaan? Volgens Bosma ging
het mis toen Nieuw Links in 1968 aan de macht kwam bij de PvdA. 

Overigens valt er wel een en ander aan te merken op het boek van Bosma. Zo stelt hij dat goede
zaken als democratie uit het christendom voortvloeien. Maar dat is natuurlijk onzin. Democratie
en onze hedendaagse vrijheden hebben we juist te danken aan de strijd tegen het "christendom"
c.q. een door christenen beheerste maatschapij die begon in de 17e eeuw (de Verlichting en dan
met name De Radicale Verlichting, zie de werken van Jonathan Israel).

Het is nogal wrang dat de Verlichting via Immanuel Kant in het spraakgebruik vrijwel als
synoniem geldt voor de hoofdstroom van de zgn. Gematigde Verlichting . Tot Jonathan Israël was
het – onoverbrugbare - verschil tussen de ‘radicale’ en de ‘gematigde’ variant van de Verlichting
zelfs nauwelijks zichtbaar. 

J. Israël maakt in zijn grondige studies een helder onderscheid tussen denkers als Benedictus de
Spinoza en Denis Diderot - die staan voor de radicale variant met een materialistisch atheïsme -
versus gematigde denkers als Voltaire en Jean-Jaques Rousseau, met hun antagonistische idee
van de ratio onder goddelijke betovering. De invloed van de reactionaire natuurmens Rousseau als
vader van de Romantiek reikt zelfs tot het paasheuvel-socialisme en het fascisme. 

Daarentegen is de agenda van de Radicale Verlichting tot op heden onvervuld. De ‘radicale’
denkers meenden net als Darwin na hen, dat alle leven primair wordt voortgestuwd door
irrationele (genots)instincten, dat er geen verschil is tussen geest en materie, terwijl zij de nadruk
legden op de rede als enige hoopgevende factor die bijsturing aan de emoties kan geven.
Hiertegenover staan dan de ‘gematigde’ denkers (gematigd, in de zin van de deur nog op een kier
zetten voor het gristelijk geloof van hun tijd) die op het eerste gezicht weliswaar een rationele
maatschappijvorm voorstonden, maar dan wèl eentje met een potentiële ‘total control’ implicatie.

David Bakker schreef:
Overigens valt er wel een en ander aan te merken op het boek van Bosma. Zo stelt hij dat goede
zaken als democratie uit het christendom voortvloeien. Maar dat is natuurlijk onzin. Democratie en
onze hedendaagse vrijheden hebben we juist te danken aan de strijd tegen het "christendom" c.q.
een door christenen beheerste maatschapij die begon in de 17e eeuw (de Verlichting en dan met
name De Radicale Verlichting, zie de werken van Jonathan Israel).

PVV-Kamerlid Martin Bosma vereert in zijn boek De schijn-élite van de valse munters Willem
Drees jr. (voormalig leider DS ’70) en Willem Drees sr. (oud-premier van de PvdA). Dit tot groot
ongenoegen van Willem B. Drees, kleinzoon en zoon van.

“Nederland is een vol land”, zei Drees jr. ooit op een verkiezingscongres. Maar, zo legt de zoon
vandaag op de opiniepagina van NRC Handelsblad uit, “die zin ging over het geboorteoverschot”.

Drees’ zorg betrof allereerst de bevolkingsgroei, corrigeert de zoon. En over immigratie zei Drees
jr. hele andere dingen dan wat de PVV nu verkondigt. Namelijk dat immigratie open moet staan
voor tal van groepen buitenlanders, allereerst voor hen die asiel zoeken, maar ook voor anderen.

Bij de import van arbeidskrachten maakte Drees jr. echter kanttekeningen, geeft de zoon toe.
Drees jr. zou gesteld hebben dat het niet in de eerste plaats arbeidskrachten zijn, maar mensen.
Een citaat: “Zij hebben recht op goede huisvesting, op de mogelijkheid dat hun gezin komt, op
moskeeën en scholen, op dezelfde voorzieningen als de aanwezige Nederlanders.”

Niet alleen ging het Drees jr. om andere dingen, maakt de zoon hier uit op. “Hij zegt ook iets
anders. Allen die in Nederland aanwezig zijn, hebben dezelfde rechten.” Ook een interview met
Drees sr. in 1984 heeft Bosma verdraaid, meent hij. Drees sr. zegt daarin dat massa-immigratie
het onderwijs bemoeilijkt. Bosma laat echter weg dat Drees sr. ook vindt dat de migranten
redelijk behandeld moeten worden. Bovendien vergelijkt Drees sr. op dezelfde pagina de
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Centrumpartij van Hans Janmaat met de nationaal-socialisten.

Janmaat was overigens fan van Drees sr. Hij vernoemde het wetenschappelijk bureau van zijn
partij naar hem. “Deze misplaatste annexatie is gelukkig na bezwaren van mijn vader ongedaan
gemaakt”, schrijft de zoon. “Nu hebben we een nieuwe poging tot annexatie vanuit een partij met
ideeën die hen beiden zeer zouden hebben tegengestaan.”

Dit verhaal is geplaatst in de NRC van dinsdag 5 oktober 2010.

Bovenstaande reactie betreft geen tekst van Enno Nuy maar van ene Steven de Jong:

http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/kleinzoon-van-drees-wil-niet-dat-de-pvv-de-oud-
premier-eert/

Ja dat schreef Enno ook al. 

Dank je wel David Bakker.

David Bakker schreef:
Bovenstaande reactie betreft geen tekst van Enno Nuy maar van ene Steven de Jong:

http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/kleinzoon-van-drees-wil-niet-dat-de-pvv-de-oud-
premier-eert/

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

Wie hier geheel links verantwoordelijk voor stelt is net zo flut als Rob Riemen.

David Bakker schreef:
Het is juist "links" dat het predikaat fascisme de afgelopen decennia heeft verdiend, denk aan:

- de verbale en fysieke terreur waar de politicus Hans Janmaat aan heeft blootgestaan (zijn vrouw
verloor een been bij een aanslag);
- de demonisering door links van Pim Fortuyn die leidde tot diens dood;
- de goedkeuring van links van de moord op Theo van Gogh (had die maar niet moeten
beledigen);
- het bevorderen van censuur en inperken van de vrijheid van meningsuiting o.a. door het
aanspannen van rechtszaken;
- het samenwerken met en subsidieren van de Islam;
- het wegjagen van Islamkritische mensen als Hirsi Ali;
- verkapt anti-semitisme in de vorm van het innemen van een dogmatisch pro-Palestijns
standpunt;
- het kapen van de kristallnacht herdenking door enge linkse mensen
- etc..

David Bakker schreef:
Zo is het interessant om te bedenken dat Willem Drees sr. in de jaren '50 van de vorige eeuw
Nederland met 10 miljoen inwoners wel vol genoeg vond en hij emigratie financieel stimuleerde.
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Laatst bijgewerkt door MNb op 25 nov 2010 22:13, in totaal 1 keer bewerkt.

Kort geheugen, korte lontjes
door enno nuy » 26 nov 2010 08:54

enno nuy
Experienced
Berichten: 94
Geregistreerd: 28 jan 2010
16:16

Schrijft Bosma er ook bij dat Drees daar in de jaren 60, toen er een tekort aan arbeidskrachten
ontstond, spijt van had? Zo ja, waarom vermeldt Bakker dat niet?

Door wie, waar en wanneer? Ik herinner me vooral dat de SP werd weggezet als een
onbetrouwbare, communistische partij - door de toenmalige geestverwanten van Bosma.
Alweer flut.

Vermeldt Bosma eigenlijk welke bewindslieden verantwoordelijk zijn voor de strenge
immigratiewetten in Nederland? Vast niet, want dat is in strijd met de gebruikelijke PVV-
vooroordelen.
Alweer flut.

Uiteraard heeft een vergelijking van Wilders met het fascisme - beter: extreem rechts - wel
degelijk zin voor wie objectief de overeenkomsten en verschillen wil weten. Zie bijvoorbeeld

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Extreemrechts/inhoud.html

Volgens mij zijn drie van de genoemde criteria niet op Wilders van toepassing.

David Bakker schreef:
Bedenk ook dat de SP in de jaren '80 met het voorstel om gastarbeiders financieel te stimuleren
om terug te keren naar het land van oorsprong, werd weggezet als een racistische en fascistische
partij.

Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, zal het
dus altijd een gelijkspel worden.

Johan Cruijff

Mensen die nu het beeld willen vestigen dat Janmaat de Wilders avant la lettre was kennen de
geschiedenis niet; ze zijn er ook niet in geinteresseerd. Ze willen alleen maar roepen dat links
Janmaat verketterde en zijn vrouw van een been beroofde. Maar de werkelijkheid is dat de afkeer
van Janmaat kamerbreed was, ook de confessionelen en liberalen moesten niets van hem hebben.
Janmaat riep immers al dat Nederland vol was toen de eerste gastarbeiders hier het werk kwamen
doen waar wij zelf geen trek in hadden. Janmaat koesterde een Nederland 'van vreemde smetten
vrij'. Janmaat koesterde donkerbruin gedachtegoed en dat was ook terug te vinden in het volk dat
hij aantrok. Mensen die nu willen doen voorkomen alsof Janmaat een heldere ziener was, die
hebben een kort geheugen, net zo kort als het lontje dat het binnen de kortst mogelijke tijd doet
ontbranden in redeloos geschreeuw. (Kijk alleen maar even naar de titel van deze topic).

Bosma schreef een column in de NRC, dat mag hij elke drie weken doen. Lees het onzinnige en
onsamenhangende arrogante gebral van deze man die slechts één toonsoort kent: alles is de
schuld van links. Zijn column staat bol van de onzinnige vooroordelen, vooral jegens zijn politieke
tegenstanders. Ook denkt hij, o hoogmoed, dat nu wel vele krantenlezers hun abonnement bij de
NRC op zullen zeggen. Van mij mag Bosma schrijven wat hij wil maar het blijft onzin vol
verdraaingen van de werkelijkheid. Zo portretteert hij Hitler als een socialist en in het programma
van de PVV staat zelfs te lezen dat wij het slachtoffer zijn van het (nationaal)socialisme. Ja, dat
zijn nog eens regels om trots op te zijn. Maar de grootste dijenkletser is toch wel, let op
vrijdenkers, dat Bosma schrijft: "wij zijn niet alleen poolitici maar ook zendelingen".

Van Hero Brinkman kun je zeggen wat je wilt maar hij snapt tenminste dat een democratie recht
heeft op democratische partijen. Maar daar denken Wilders en Bosma heel anders over. Ik heb
geen hinder van Schadenfreude nu de ene na de andere PVV-er wat zonden moet opbiechten.
Sommige van die zonden stellen niet zo heel erg veel voor, wie heeft er immers geen balk in het
eigen oog? Het gaat er nu dus ook niet om op morele gronden dit soort kamerleden de laan uit te
willen sturen (ofschoon Wilders en de zijnen om het hardst schreeuwden dat Duyvendak op
moest stappen) maar misschien is het aanleiding om eens een toontje lager te zingen, in te zien
dat het ons niets brengt wanneer we de ander alleen maar op de hoogste toon de maat nemen.

Tot nog toe heeft de PVV ons niets gebracht. Behalve natuurlijk - in een tijd dat we 15 miljard
moeten bezuinigen - 500 animal cops, Pekineesbeschermers. Hoe krijg je het bedacht. Over
politieke prioriteiten gesproken! Ik wens Wilders en Bosma veel wijsheid toe bij het selecteren van
de kandidaten die straks de provincies moeten gaan besturen. Lieve PVV-ers, denk en zeg wat u
goed dunkt maar maak van dit land geen bananenrepubliek.
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Re: Überfascist Rob Riemen
door siger » 26 nov 2010 10:08

siger
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Ik mag toch best een beetje ongenuanceerd zijn. Links is sinds 1968 niet meer wat het geweest
is. Echt links betekent anti-godsdienst en dat je emancipatie van burgers bevordert. Dus niet op
de wijze van Job Cohen (religie is een bindend element) maar de op de wijze van Domela
Nieuwenhuis.

Dank voor de toevoeging. Weet je waarom Drees in 1971 zijn lidmaatschap van de PvdA opzegde?

De SP werd vooral door de CPN o.a. in het blad De Waarheid (Elsbeth Etty) vanwege de brochure
Gastarbeid en kapitaal (1983) volkomen ten onrechte weggezet als een fascistische en
rascistische partij.

Volgens mij niet. Maar je doelt op de vreemdelingenwet van Cohen. Het is overigens niet mijn
bedoeling om Bosma te verdedigen. Zijn boek is lezenswaardig maar wel eenzijdig.

Ok bedankt.

MNb schreef:
.Wie hier geheel links verantwoordelijk voor stelt is net zo flut als Rob Riemen.

MNb schreef:
Schrijft Bosma er ook bij dat Drees daar in de jaren 60, toen er een tekort aan arbeidskrachten
ontstond, spijt van had? Zo ja, waarom vermeldt Bakker dat niet?

MNb schreef:
Door wie, waar en wanneer? Ik herinner me vooral dat de SP werd weggezet als een
onbetrouwbare, communistische partij - door de toenmalige geestverwanten van Bosma.
Alweer flut.

MNb schreef:
Vermeldt Bosma eigenlijk welke bewindslieden verantwoordelijk zijn voor de strenge
immigratiewetten in Nederland? Vast niet, want dat is in strijd met de gebruikelijke PVV-
vooroordelen.
Alweer flut.

MNb schreef:
Uiteraard heeft een vergelijking van Wilders met het fascisme - beter: extreem rechts - wel
degelijk zin voor wie objectief de overeenkomsten en verschillen wil weten. Zie bijvoorbeeld

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Extreemrechts/inhoud.html

Volgens mij zijn drie van de genoemde criteria niet op Wilders van toepassing.

Ik zou nu toch eens eindelijk willen weten of we mogen veralgemenen of niet; of enkel niet als
het over moslims gaat, maar aanbevolen als het over links gaat, of hoe zit dat?

David Bakker schreef:

Ik mag toch best een beetje ongenuanceerd zijn. Links is sinds 1968 niet meer wat het geweest is.
Echt links betekent anti-godsdienst en dat je emancipatie van burgers bevordert. Dus niet op de
wijze van Job Cohen (religie is een bindend element) maar de op de wijze van Domela
Nieuwenhuis.

MNb schreef:
.Wie hier geheel links verantwoordelijk voor stelt is net zo flut als Rob Riemen.
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Überfascist Rob Riemen

Natuurlijk was Janmaat een vette xenofoob, maar zijn politieke invloed was indertijd marginaal.
Toch ook weer niet zò marginaal dat fatsoens-links zijn mini-clubje met alle mogelijke middelen,
inclusief het aanwenden van fysiek geweld, maar uitgezonderd het gebruik van inhoudelijke
argumenten, hem probeerden tot zwijgen te brengen. 

Dat was niet moedig, ook niet politiek effectief, maar wel erg laf. Vooral waar het de aanslag op
zijn leven en dat van zijn vriendin betrof, was het alsof Churchill’s gevleugelde uitspraak the
fascists of the future will be called anti-fascists bewaarheid werd.

enno nuy schreef:
Mensen die nu het beeld willen vestigen dat Janmaat de Wilders avant la lettre was kennen de
geschiedenis niet; ze zijn er ook niet in geinteresseerd.

Niet alleen de stilzwijgende legitimatie van politiek geweld door fatsoens-links kenmerkt het
fascisme, maar ook het corporatistische gedachtengoed van Rob Riemen (directeur van het Nexus
Instituut) heeft meer gemeen met het fascisme dan het anti-islam geluid van Wilders. 

Nuy’s himmelhoch jauchzende bespreking van Riemen’s sprookje van een anti-materialistische
adellijke beschaving geeft dan ook te denken.

Carel Brendel besteedt in zijn nieuwe blog ook aandacht aan Bosma:
http://hoeiboei.blogspot.com/2010/11/twee-spotlights-zetten-volle-licht-op.html

NRC Column Bosma: http://welingelichtekringen.nl/bosma-s-pvv-eerste-column-in-de-nrc-u-
bent-tolerant-totdat-het-u-te-gek-wordt.html

Het politiek-correcte sukkeltje Jan-Dirk Snel heeft zijn abonnement al
opgezegd:http://jandirksnel.web-log.nl/jandirksnel/2010/11/waarom-ik-nrc-handelsblad-
opgezegd-heb-.html

Ja mensen, het tij is aan het keren in dit land. Voorwaar ik zeg u: Het einde van de politieke-
correctheid (PC) is in zicht. Alleen bij vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte waart nog een
ernstige variant van het PC-virus rond. De Oude Dame ziek is ernstig ziek. Maar ik heb goede
hoop dat zij uiteindelijk genezing zal vinden.

enno nuy schreef:
Mensen die nu het beeld willen vestigen dat Janmaat de Wilders avant la lettre was kennen 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

 

Uitgebreid zoeken

Gesloten
onderwerp

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&view=unread#unread
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&start=15#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&start=15#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&start=15#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&start=15#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&start=30
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&start=45
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&start=60
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&start=90
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=249317
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=249317
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina2.mht/viewtopic.php#p249317
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=249317#p249317
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=249317
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=249326
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=249326
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina2.mht/viewtopic.php#p249326
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=249326#p249326
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=249326
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=249348
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=249348
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina2.mht/viewtopic.php#p249348
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=249348#p249348
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=249348
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/report.php?f=58&p=249366
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=249366
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina2.mht/viewtopic.php#p249366
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=249366#p249366
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=249366
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/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina2.mht/viewtopic.php
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&start=15#
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&t=8490
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=8490&start=15&view=print
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina2.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina2.mht/viewtopic.php#wrap
http://hoeiboei.blogspot.com/2010/11/twee-spotlights-zetten-volle-licht-op.html
http://welingelichtekringen.nl/bosma-s-pvv-eerste-column-in-de-nrc-u-bent-tolerant-totdat-het-u-te-gek-wordt.html
http://welingelichtekringen.nl/bosma-s-pvv-eerste-column-in-de-nrc-u-bent-tolerant-totdat-het-u-te-gek-wordt.html
http://jandirksnel.web-log.nl/jandirksnel/2010/11/waarom-ik-nrc-handelsblad-opgezegd-heb-.html
http://jandirksnel.web-log.nl/jandirksnel/2010/11/waarom-ik-nrc-handelsblad-opgezegd-heb-.html
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina2.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.freethinker.nl/
http://www.freethinker.nl/forum/search.php
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=8490
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=8490
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=8490


Re: Überfascist Rob Riemen
door Wim Aalten » 26 nov 2010 20:00

Wim Aalten
Addicted
Berichten: 119
Geregistreerd: 09 feb 2010
18:06

Re: Überfascist Rob Riemen
door siger » 26 nov 2010 20:11

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

Nee Anton Constandse was toch de Wilders avant la lettre? Terecht heeft DVG een lezing naar
hem vernoemd.

Wat is er mis met de titel van dit topic? Ofschoon er in het gedachtegoed van Rob Riemen
fascistische tendenzen zijn aan te wijzen - Neerhoff wees daarop - moet je de term "Überfascist"
natuurlijk wel met een korreltje zout nemen. Als we het over hol geschreeuw hebben dan zou je
eens naar De Vrije Gedachte moeten kijken. Neem bijvoorbeeld onze geliefde voorzitter die niet
veel verder komt dan Wilders "chloorkop" noemen (zie
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=59&t=8228). Ook het blaadje "De Vrijdenker"
biedt weinig verheffends. Denk aan het hysterische anti-Wilders gekrijs in de oktober 2010 editie:

- Rob van Otterloo noemt Wilders in een ingezonden brief een "waterstofperoxydehoofd"; 
- Leon Wecke spreekt in een artikel, waar en passant nog even Göring wordt genoemd, over "de
eerste raszuivere onderbuikregering van Nederland." 
- Ouwe Tukker, Gerhard Elferink, heeft het over nationalistische onderbuikgevoelens, zijn
stokpaardje "de zionistische entiteit Israel" en die rechtse mensen die maar niet willen deugen;
- Anton Mullink, een gefrustreerde ex-priester, noemt Wilders een "ongenuanceerde zionist" 
- Ten slotte nog een onnozel stukje van de "hoofdredacteur" zelve: "Wilders mag iedereen in Den
Haag en daarbuiten schofferen maar is niet bereid zelf eens een belediging te slikken?"

Tja, Wilders werkt blijkbaar als een rode lap op een stier bij onze geliefde vrijdenkers. O wat zou
het toch fijn zijn, lieve mensen, als er een keer een nuchtere analyse van de huidige politieke
situatie in De Vrijdenker zou verschijnen in plaats van dit inhoudsloze gereutel. Daarnaast pleit ik
er voor dat DVG, in plaats van Wilders te verketteren er bij "links" op hamert dat men weer
kritisch naar godsdienst gaat kijken.

geschiedenis niet; ze zijn er ook niet in geinteresseerd.

enno nuy schreef:
Mensen die nu willen doen voorkomen alsof Janmaat een heldere ziener was, die hebben een kort
geheugen, net zo kort als het lontje dat het binnen de kortst mogelijke tijd doet ontbranden in
redeloos geschreeuw. (Kijk alleen maar even naar de titel van deze topic).

Een echte vrijdenker zal kritisch staan tegenover Wilders en zijn politiek. Hij zal het optreden en
de politiek van Wilders soms begrijpen en soms afkeuren. Net zoals ie dat doet met andere
politieke partijen.
Maar hij zal er ook bij "links " en "rechts" (en bij Wilders) op hameren kritischer te zijn tegenover
religie. 
Een vrijdenker is er niet op uit om "links" of "rechts" te bashen, dat is goedkope retoriek van
populisten en gefrustreerden. Een vrijdenker zal "links" en "rechts" beoordelen op basis van
vrijdenkers-uitgangspunten.

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.

Een echt scepticus staat eerst kritisch tegenover zichzelf. Vandaar gaat hij stapje voor stapje
verder.

Wim Aalten schreef:
Een echte vrijdenker zal kritisch staan tegenover Wilders en zijn politiek.

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

Sigers Weblog
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Wim, s.v.p. geen open deuren intrappen. Desalniettemin heeft kritisch zijn op links op dit
moment prioriteit. Het is immers mede door het gebrek aan islam-kritiek ter linkerzijde van het
politieke spectrum dat Wilders de wind in de zeilen heeft.

Wim Aalten schreef:
Een echte vrijdenker zal kritisch staan tegenover Wilders en zijn politiek. Hij zal het optreden en
de politiek van Wilders soms begrijpen en soms afkeuren. Net zoals ie dat doet met andere
politieke partijen.
Maar hij zal er ook bij "links " en "rechts" (en bij Wilders) op hameren kritischer te zijn tegenover
religie. 
Een vrijdenker is er niet op uit om "links" of "rechts" te bashen, dat is goedkope retoriek van
populisten en gefrustreerden. Een vrijdenker zal "links" en "rechts" beoordelen op basis van
vrijdenkers-uitgangspunten.

Je mag altijd kritisch staan tegenover welke partij of politicus ook. Juist daarom wordt nu
bevestigd wat ik al jaren over Wilders opschrijf. Populistische partijen trekken dito randfiguren
aan uit onze samenleving, net als bij de LPF toendertijd. Daarom schrijf ik ook al jaren op dat de
PVV een tweede LPF is. Zie hier mijn gelijk.

Maar imago is niet het grootste probleem voor de PVV. Dat is geschikte en betrouwbare mensen
zien te vinden om op landelijk niveau te kunnen besturen. Wilders zit met een groot probleem,
want die mensen heeft hij niet. Daarom moest Wilders eerder ze afzien van de
gemeenteraadsverkiezingen en nu blijken ook de fractieleden van de PVV-tweede kamerleden een
nachtmerriescenario voor Wilders. Tuurlijk, iedere partij kent zijn rotte appels, maar bij de PVV-
fractie zitten er wel erg veel. Wilders is de regie volledig kwijtgeraakt nu blijkt dat ook zijn
mensen tegen hem hebben gelogen. Hoe betrouwbaar is dan zo;n partij? 

Ik denk dat Wilders zijn ambitie als politicus moet opgeven. Wilders zal als politicus voortdurend
in zijn eigen zwaard vallen. Nu is het een imagoprobleem, maar dadelijk zal het probleem van
besturen en van eerder gemaakte beloften waarmaken een wassen neus blijken. 

Wilders kan beter doen waar hij goed in is. Voortborduren als een voorvechter tegen de
islamisering in Nederland en in Europa. Maar dan niet in de functie als politicus. Deze functie slaat
Wilders voortdurend in de boeien, maar wanneer Wilders dit als onafhankelijk burger (spreker)
doet zal hij veel minder worden tegengewerkt.

Wilders is geen oorzaak, maar gevolg.

F001 schreef:
Ik denk dat Wilders zijn ambitie als politicus moet opgeven.

Heb ik ergens opgeschreven dat Wilders een oorzaak is? 

Ik heb opgeschreven dat Wilders zijn politieke ambities nooit op bestuurlijke wijze zal weten te
realiseren.

F001 schreef:
Ik heb opgeschreven dat Wilders zijn politieke ambities nooit op bestuurlijke wijze zal weten te
realiseren.
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Zo'n vrijblijvende voorspelling dient minimaal gebaseerd te zijn op een doorwrochte politieke
analyse.

Die analyse is vrij simpel te noemen.

Wilders heeft geen mensen weten te vinden die op gemeentelijk niveau het PVV-gedachtegoed
weten uit te voeren. 

De PVV kent geen gekozen partijbestuur, maar alleen Wilders die alles bepaald. Dat kun je niet
volhouden als grote partij met 23 zetels. Zijn eigen fractie heeft Wilders al belogen en veel leden
bleken van onbesproken (verzwegen) gedrag. Hoe wil je dit op landelijk niveau als eenmanspartij
onder controle houden indien je al niet de regie weet te voeren over de tweede kamerfractie?

Veel te simpel, want zo neem je de oorzaak niet weg!

F001 schreef:
Die analyse is vrij simpel te noemen.

Met oorzaak bedoel de reden waarop mensen op de PVV stemmen? Zolang de PVV wegloopt voor
bestuurlijke verantwoordelijk, kunnen ze hun mythe nog hoog houden. Zodra ze zullen moeten
gaan besturen is het sprookje over en uit. Dat blijft mijn vaste overtuiging.

Ja.

F001 schreef:
Met oorzaak bedoel de reden waarop mensen op de PVV stemmen?

Gesloten
onderwerp
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Re: Überfascist Rob Riemen
door Wim Aalten » 30 nov 2010 13:05

Wim Aalten
Addicted
Berichten: 119
Geregistreerd: 09 feb 2010
18:06

Re: Überfascist Rob Riemen
door fred neerhoff » 30 nov 2010 13:32

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

Re: Überfascist Rob Riemen
door Wim Aalten » 30 nov 2010 15:56

Wim Aalten
Addicted
Berichten: 119
Geregistreerd: 09 feb 2010
18:06

Überfascist Rob Riemen

David Bakker schreef:

David, je weet dat ik graag een deurtje open maak dat door anderen uit opportunistische
overwegingen gesloten wordt gehouden.
Naast de rol van links is het belangrijk om ook de rol van religieus en rechts Nederland onder de
loep te nemen als je de huidige situatie wilt duiden.
Het is veel te simpel gesteld als je suggereert dat "het gebrek aan islam-kritiek ter linkerzijde van
het politieke spectrum" de opkomst van Wilders kan verklaren. Wilderianen geven wel graag
"links" de schuld maar dat hoort bij het populistenspel. Naast de verwerpelijke linkse politieke
praktijk spelen ook Wilders z'n christelijk-joodse cultuur en de aanverwante politieke en
economische bewegingen een belangrijke rol in de huidige malaise. En "de beweging Wilders" is
een uitstekende bliksemafleider voor de echte veroorzakers van de problemen.

Wim, s.v.p. geen open deuren intrappen.

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.

Wat zijn dan de echte veroorzakers? En van welke problemen?

Wim Aalten schreef:
En "de beweging Wilders" is een uitstekende bliksemafleider voor de echte veroorzakers van de
problemen.

Ha die Fred,
misschien kunnen wij ook wel een duo vormen,
het duo "trap eens een open deur in en vraag eens naar de bekende weg".
Daar worden we vast heel succesvol mee.

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.

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: Überfascist Rob Riemen
door F001 » 30 nov 2010 16:15

F001
Banned
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Re: Überfascist Rob Riemen
door Lex-Legis » 30 nov 2010 16:43

Lex-Legis
Unstoppable!
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Re: Überfascist Rob Riemen
door fred neerhoff » 30 nov 2010 18:24

fred neerhoff
Unstoppable!
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Geregistreerd: 27 jan 2010
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Re: Überfascist Rob Riemen
door F001 » 30 nov 2010 20:54

F001
Banned
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08:59

Re: Überfascist Rob Riemen
door fred neerhoff » 30 nov 2010 21:02

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

Re: Überfascist Rob Riemen
door F001 » 30 nov 2010 21:10

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

Re: Überfascist Rob Riemen
door fred neerhoff » 30 nov 2010 21:25

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

Maar je geeft geen antwoord op de vraag die fred opschrijf. Ik ben benieuwd naar jullie beide
antwoorden.

Wacht even, ik was in stilte ook aan het afwachten wat je andwoord zou zijn. Ik kan begrijpen hoe
een popular movement als Wilders een bliksemafleider kan zijn (Hoewel ik er niet zoveel van
weet) Maar ik zou ook graag jou andwoord willen weten. Wat /wie zijn de echte veroorzakers van
de problem?

Lex-Legis

Wim Aalten schreef:
Ha die Fred,
misschien kunnen wij ook wel een duo vormen,
het duo "trap eens een open deur in en vraag eens naar de bekende weg".
Daar worden we vast heel succesvol mee.

"We never judge a statement by its author, but only on its own merit." 
-Rabbi Moshe Chaim Luzzato (1707-1746)

Het spijt mij, maar ik voel geen enkele verwantschap met je. Wel valt het mij op dat je nogal eens
loze beweringen doet.

Wim Aalten schreef:
Ha die Fred,
misschien kunnen wij ook wel een duo vormen,

Weer geen antwoord.

Weer?

F001 schreef:
Weer geen antwoord.

Inderdaad, weer geen antwoord. 

F001 schreef:

Inderdaad, weer geen antwoord. 
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Van wie? Wees eens duidelijk.

Fred schreef:

Wat zie ik Fred? Je gevoel voor humor een beetje aan het verliezen.
Juist in een tijd waarin we dat zo nodig hebben. Kom op, er is nog genoeg te lachen.

en

Hoe kun je verwachten dat een onderwerp met als titel de loze bewering “Überfascist Rob Riemen”
uitnodigt tot serieuze debatten? Op een vrijdenkersforum verwacht ik vrijdenkersbijdragen.

Hier mijn definitie van vrijdenken nog maar een keer: 
Een vrijdenker is iemand die zich een beeld, een mening en een visie vormt over de wereld, de
mens en de samenleving op basis van feiten, logica en rede. En dat doet, onafhankelijk van
traditie, autoriteit, dogma, religie, economische of politieke visie.
Vaak zal de wetenschappelijke methode worden gehanteerd om te onderzoeken en te verklaren.
Maar ook een nuchtere kijk op alledaagse dingen is een basis voor vrijdenken.
Bij vrijdenken hoort de vrijheid van meningsuiting. Maar vrijheid van meningsuiting is wat anders
dan vrijdenken.

Dan de vragen van F001 en Lex-Legis.
Als ik in mijn bijdrage zeg: 
Naast de rol van links is het belangrijk om ook de rol van religieus en rechts Nederland onder de
loep te nemen als je de huidige situatie wilt duiden.
Het is veel te simpel gesteld als je suggereert dat “het gebrek aan islam-kritiek ter linkerzijde van
het politieke spectrum” de opkomst van Wilders kan verklaren. Wilderianen geven wel graag
“links” de schuld maar dat hoort bij het populistenspel. Naast de verwerpelijke linkse politieke
praktijk spelen ook Wilders z’n christelijk-joodse cultuur en de aanverwante politieke en
economische bewegingen een belangrijke rol in de huidige malaise. En “de beweging Wilders” is
een uitstekende bliksemafleider voor de echte veroorzakers van de problemen.
bedoel ik dat je als vrijdenker iets meer moet doen dan links bashen zonder dat je de rol van de
overige actoren aan de orde stelt.

Het is interessant om te debatteren over de echte veroorzakers van de problemen die we nu in
ons land, maar ook wereldwijd, beleven. Maar mijn bijdrage hierboven ging daar niet over.
Wat ik aangaf is dat je als vrijdenker je niet moet beperken tot het bashen van je politieke (of
maatschappelijke) tegenstanders. Maar dat je alle actoren in “het spel dat samenleven heet”
beoordeelt en hun rol duidt op basis van vrijdenkers-uitgangspunten. 
Religieuze, partijpolitieke, populistische, opportunistische en andere eenzijdige en eigenbelang
gerichte wijzen van babbelen over de samenleving kunnen mij niet boeien.
Met dat soort "business as usual" komen we niet verder en lossen we zeker de huidige problemen
van de wereldwijde samenleving niet op.

Het spijt mij, maar ik voel geen enkele verwantschap met je.

Wel valt het mij op dat je nogal eens loze beweringen doet.

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.

Je moest eens weten hoe vaak ik moest lachen om je pedante betweterigheid en je wel zeer in het

Wim Aalten schreef:
Wat zie ik Fred? Je gevoel voor humor een beetje aan het verliezen.
Juist in een tijd waarin we dat zo nodig hebben. Kom op, er is nog genoeg te lachen.
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oog springende loyaliteit jegens het zittende DVG-bestuur.

Zo loos is het niet. Er werd reeds gewezen op de fascistische tendenzen in het gedachtegoed van
Riemen. De toevoeging "über" verwijst naar het elitaire karakter van Riemens opvattingen.
Theoloog Riemen staat of zweeft toch immers hoog boven de "massamens". Ik vond het wel
aardig gevonden en had wat meer waardering verwacht.

Wim Aalten schreef:
Hoe kun je verwachten dat een onderwerp met als titel de loze bewering “Überfascist Rob Riemen”
uitnodigt tot serieuze debatten?

Misschien veels te luchtig voor een uiterst verantwoordelijke vrijdenker?

David Bakker schreef:
Ik vond het wel aardig gevonden en had wat meer waardering verwacht.

Jan Marijnissen van de 'linkse' SP trok al jaren eerder dezelfde opvatting waar Fortuyn en Wilders
later mee pronkten. Daarom geloof ik niet zo in het links-rechtsverhaal. Inderdaad, populisme om
de kiezer te paaien.

Wim Aalten: Het is veel te simpel gesteld als je suggereert dat “het gebrek aan islam-kritiek ter
linkerzijde van het politieke spectrum” de opkomst van Wilders kan verklaren. Wilderianen geven
wel graag “links” de schuld maar dat hoort bij het populistenspel.
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Überfascist Rob Riemen

Vandaag een interessant artikel in Trouw:

http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-
geest/article3323763.ece/Waarom_Wilders_geen_fascist_is_.html

We kunnen nu langzamerhand concluderen dat Enno Nuy er flink naast zit met zijn positieve
kritiek op Rob Riemen. Tijd voor een rectificatie mij dunkt.

Waarom een rectificatie? De juigende bespreking van Riemen door Nuy zie ik nu juist als uiterst
heldere commingout voor Riemens' crypto-fascistische ideologie!

David Bakker schreef:
Tijd voor een rectificatie mij dunkt.

Heren, heren, jullie reacties zijn het stadium van de potsierlijkheid allang voorbij. Ik verdenk jullie
ervan het essay van Rob Riemen niet eens gelezen te hebben. Maar laten we er voor het gemak
van de discussie van uit gaan dat dat wel het geval is. Jullie komen tot andere konklusies dan ik.
Dat is natuurlijk jullie goed recht maar waarom dit inmiddels wel erg lachwekkende en
voorspelbare gefulmineer? Iemand schrijft iets op wat jullie beter bevalt en prompt wordt van mij
een rectificatie verlangd.
Ik zou zeggen, veel plezier met warhoofd Bosma die durft op te schrijven dat wij het slachtoffer
zijn van het (nationaal)socialisme en die zichzelf en zijn trawanten als zendeling ziet en die een
verklaard tegenstander van een democratisch georganiseerde partij is. En jullie noemt jezelf
vrijdenker?

Een paar vraagjes:

1.Hoe kom je er bij dat het geschrijf van die 'iemand ' mij beter zou bevallen?
2.Hoe kom je er bij dat ik een rectificatie van jouw juigende bespreking zou verlangen? 
3.Hoe kom je er bij dat ik zoveel plezier aan Bosma zou moeten beleven?

enno nuy schreef:
Iemand schrijft iets op wat jullie beter bevalt en prompt wordt van mij een rectificatie verlangd. Ik
zou zeggen, veel plezier met warhoofd Bosma

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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fred neerhoff
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Re: Überfascist Rob Riemen
door F001 » 06 dec 2010 11:08

F001
Banned
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Re: Überfascist Rob Riemen
door Cluny » 06 dec 2010 11:35

Cluny
Superposter
Berichten: 5710
Geregistreerd: 29 apr 2006
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Ik vind het een ernstige zaak - beter gezegd een geval van dwaling - wanneer een vrijdenker,
teneinde maatschappelijke verschijnselen te duiden, te rade moet gaan bij een theoloog, in dit
geval Rob Riemen, oprichter van het crypto gristelijke fatsoensinstituut Nexus.

enno nuy schreef:
En jullie noemt jezelf vrijdenker?

Wegens andere prioriteiten van de redactie, zie de bespreking door Lex Hagenaars: 
http://www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=1

Mahalingam schreef:
Er zijn de laatste tijd wel meer boeken die - gezien hun onderwerp - best wel eens besprokene
kunnen worden door een redacteur.
Ik denk aan: de Schijn-Elite van de Valsemunters - Bosma, Martin M.

Fascisme is het bewuste onderscheidt maken tussen etnische afkomst of de wijze waarop iemand
verkiest te leven in een samenleving (bv. zigeuners of homo's) Of verkiest te leven volgens een
bepaald geloof. (moslims, christenen, joden, hindoes) Daarbij wordt de ene groep superieur
geacht boven de andere groep. Het nationalisme van 'het eigen volk eerst' prefereert een
samenleving waarbij de rest ondergeschikt is aan een superieure groep boven hen. 

De overeenkomst met Wilders opvattingen is dat hij grenzen wil sluiten voor niet-westerse
immigranten, de Koran wil verbieden en moskeeën wilt sluiten. (of althans een bouwstop in
Nederland) Ook is het streven van Wilders om mensen met een dubbele nationaliteit te laten
kiezen om ze (indien nodig) uit te zetten uit Nederland. Wilders wil het onaantrekkelijk maken
voor mensen die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen, door er belasting over te heffen.
Wilders wil geen gekozen partijdemocratie maar behoudt van een éénmanspartij waar alleen
Wilders het voor het zeggen heeft. 

Gelukkig bevindt een politicus als Wilders zich binnen het spectrum van een gekozen
meerpartijenstelsel, waar de kans voor een partij om een totale zetelmeerderheid te behalen zéér
gering is. Maar stel dat dit niet het geval zou zijn? In wat voor samenleving zou Nederland
veranderen? Zou in een dergelijke samenleving zich geen fascistische elementen ten toon
spreiden? Het is hoogst naïef een rechts-populistische beweging als de PVV hiervan te vrijwaren.

F001 schreef:
Fascisme is het bewuste onderscheidt maken tussen etnische afkomst of de wijze waarop iemand
verkiest te leven in een samenleving (bv. zigeuners of homo's) Of verkiest te leven volgens een
bepaald geloof. (moslims, christenen, joden, hindoes) Daarbij wordt de ene groep superieur geacht
boven de andere groep. Het nationalisme van 'het eigen volk eerst' prefereert een samenleving
waarbij de rest ondergeschikt is aan een superieure groep boven hen. 

De overeenkomst met Wilders opvattingen is dat hij grenzen wil sluiten voor niet-westerse
immigranten, de Koran wil verbieden en moskeeën wilt sluiten. (of althans een bouwstop in
Nederland) Ook is het streven van Wilders om mensen met een dubbele nationaliteit te laten
kiezen om ze (indien nodig) uit te zetten uit Nederland. Wilders wil het onaantrekkelijk maken voor
mensen die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen, door er belasting over te heffen. Wilders wil
geen gekozen partijdemocratie maar behoudt van een éénmanspartij waar alleen Wilders het voor
het zeggen heeft. 

Gelukkig bevindt een politicus als Wilders zich binnen het spectrum van een gekozen
meerpartijenstelsel, waar de kans voor een partij om een totale zetelmeerderheid te behalen zéér
gering is. Maar stel dat dit niet het geval zou zijn? In wat voor samenleving zou Nederland
veranderen? Zou in een dergelijke samenleving zich geen fascistische elementen ten toon
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Re: Überfascist Rob Riemen

Voor de vraag over fascisme en zo zit een veel belangrijkere vraag.
Zou Nederland gezelliger zijn zonder de islam?

spreiden? Het is hoogst naïef een rechts-populistische beweging als de PVV hiervan te vrijwaren.

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.

Dat laatste is een goede vraag.
Hier is een mogelijk antwoord (zeer korte video):
http://www.youtube.com/watch?v=xSB8UgyuAQ4

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

 Die is wel leuk te noemen!

Stel dat je hypothetisch alle moslims uit Nederland zou zetten of weren. Zou de maatschappij dan
werkelijk gevrijwaard blijven van alle eigentijdse problemen? Onder een fascistisch regime zou
simpelweg de volgende etnische groep aan de beurt komen. (denk aan antillianen of surinamers)
Waar houdt het op? Zeker in een multicultureel land waar tig verschillende bevolkingsgroepen
wonen. 

Stel dat je uiteindelijk een louter blanke autochtone samenleving overhoud. Dan krijg je opnieuw
groepen burgers tegenover elkaar. De limburgers willen niks van van doen hebben met die
hollandse kakkers van boven de rivieren, friesland wil onafhankelijk worden, etc.

Het lijkt mij vervelend om je elke keer zo te vergalopperen.

F001 schreef:
:lol: Die is wel leuk te noemen!

Stel dat je hypothetisch alle moslims uit Nederland zou zetten of weren. Zou de maatschappij dan
werkelijk gevrijwaard blijven van alle eigentijdse problemen? Onder een fascistisch regime zou
simpelweg de volgende etnische groep aan de beurt komen. (denk aan antillianen of surinamers)
Waar houdt het op? Zeker in een multicultureel land waar tig verschillende bevolkingsgroepen
wonen. 

Stel dat je uiteindelijk een louter blanke autochtone samenleving overhoud. Dan krijg je opnieuw
groepen burgers tegenover elkaar. De limburgers willen niks van van doen hebben met die
hollandse kakkers van boven de rivieren, friesland wil onafhankelijk worden, etc.

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.

Mijn hoeven zijn in prima conditie, dank je.
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Vorige Volgende
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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

Een poging tot een neutraliserend grapje?

Nederland is volgens mij en een heleboel andere landgenoten beter af zonder islam.
Een aardige fantasie.
Stel je voor dat er helemaal geen islam meer is in Nederland.
Vandaar ook die link naar dat eerdere topic.
Volgens mij is de meerderheid in Nederland van mening dat je de islam beter kwijt dan rijk kunt
zijn.

F001 schreef:
Mijn hoeven zijn in prima conditie, dank je.

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.

Die zgn. meerderheid is een aanname en niet bewezen. Daarbij is het inderdaad een fantasievol
sprookje te veronderstellen dat de Islam zal verdwijnen uit Nederland. Dus eigenlijk is het een
zinloze discussie. 

Wat wel zinvol kan zijn hoe met elkaar om te gaan in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat een
toenemende groei van de anti-Islambeweging het tegenovergestelde zal bewerkstelligen.
Groepen moslims zullen zich nog meer van de samenleving gaan afkeren. Nu zie je moslims
actief binnen de gevestigde politieke partijen, zoals de PvdA en zelfs het CDA. Een volgende
generatie zou bij een aanhoudend negatief klimaat een moslimpartij kunnen gaan oprichten en
hun aanhang zal dan net zo groot zijn als het kiezersaantal van de PVV nu. Je krijgt dan meer
polarisatie en een nog moeilijker te besturen land. Daar schieten we helemaal niets mee op.

De huidige generaties jonge moslims spreken perfect nederlands, genieten onderwijs, doen mee
met trendsettende activiteiten. De media richt alleen de camera op de randgezinnen. (de zgn. k.t-
marokkaantjes) Die jongeren gaan juist niet naar de moskee en doen alles wat de Koran hun
verbied. Toch blijft men maar stelselmatig die eenheidsworst maken. We schieten er niets mee op
want de discussie hierover is al jaren hetzelfde.

Het is eigenlijk wel een zinvolle discussie.
Het durven nadenken over hoe Nederland er uit had kunnen zien als de import van die
woestijnreligie tijdig was afgeremt/gestopt.

F001 schreef:
Dus eigenlijk is het een zinloze discussie. 

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.

Gesloten
onderwerp
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Re: Überfascist Rob Riemen
door siger » 08 dec 2010 10:42

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

Re: Überfascist Rob Riemen
door fred neerhoff » 08 dec 2010 16:42

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

Re: Überfascist Rob Riemen
door MNb » 08 dec 2010 21:34

MNb
Diehard
Berichten: 1601
Geregistreerd: 23 mei 2010
13:17

Überfascist Rob Riemen

Is dat typisch voor de islam, of vind je dat mistoestanden in het algemeen verslechteren als je ze
bestrijdt?

F001 schreef:
Ik ben ervan overtuigd dat een toenemende groei van de anti-Islambeweging het
tegenovergestelde zal bewerkstelligen.

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

Sigers Weblog

Baarlijke onzin:
1. discriminatie naar etnische afkomst heet racisme, geen fascisme
2. religie kritiek is onontbeerlijk voor een vrije samenleving
3. het onderdrukken van religie kritiek is kenmerkend voor het fascisme

F001 schreef:
Fascisme is het bewuste onderscheidt maken tussen etnische afkomst of de wijze waarop iemand
verkiest te leven in een samenleving (bv. zigeuners of homo's) Of verkiest te leven volgens een
bepaald geloof.

En ik vind dat iemand zichzelf geen vrijdenker kan noemen als hij/zij de raad van een theoloog
verwerpt, alleen maar omdat die theoloog is. Een vrijdenker onderzoekt elke raadgeving op haar
merites, ongeacht de bron.

Dat is goed mogelijk. Nederland zou iig gezelliger zijn zonder Wilders en zijn hielenlikkers.

David Bakker schreef:
Ik vind het een ernstige zaak - beter gezegd een geval van dwaling - wanneer een vrijdenker,
teneinde maatschappelijke verschijnselen te duiden, te rade moet gaan bij een theoloog.

Cluny schreef:
Zou Nederland gezelliger zijn zonder de islam?

fred neerhoff schreef:
3. het onderdrukken van religie kritiek is kenmerkend voor het fascisme

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: Überfascist Rob Riemen
door Cluny » 08 dec 2010 22:07

Cluny
Superposter
Berichten: 5710
Geregistreerd: 29 apr 2006
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Re: Überfascist Rob Riemen
door fred neerhoff » 09 dec 2010 00:24

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

Re: Überfascist Rob Riemen
door F001 » 09 dec 2010 09:18

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

Dat geldt misschien voor Mussolini, maar Hitler liet nationaal-socialistische religiekritiek vrijelijk
toe. Over het bedroevende niveau ervan wil ik het echter niet hebben.

Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, zal het
dus altijd een gelijkspel worden.

Johan Cruijff

Te flauw voor woorden.

MNb schreef:

Dat is goed mogelijk. Nederland zou iig gezelliger zijn zonder Wilders en zijn hielenlikkers.

Cluny schreef:
Zou Nederland gezelliger zijn zonder de islam?

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.

Over niveau gesproken!

MNb schreef:
Dat geldt misschien voor Mussolini, maar Hitler liet nationaal-socialistische religiekritiek vrijelijk
toe. Over het bedroevende niveau ervan wil ik het echter niet hebben.

Hoe wil je ze bestrijden? 

Ik schreef over uitsluiting op basis van etnische afkomst. Wel goed lezen wat ik opschrijf.

Dat is dus ook het geval voor Nederland. We mogen hier kritiek op de Islam uiten. 

Religie kun je niet onderdrukken, dat is een fabeltje. Zelfs in het voormalige USSR bleek dit niet te

Siger schreef: Is dat typisch voor de islam, of vind je dat mistoestanden in het algemeen
verslechteren als je ze bestrijdt?

Fred Neerhoff schreef: 1. discriminatie naar etnische afkomst heet racisme, geen fascisme

2. religie kritiek is onontbeerlijk voor een vrije samenleving

3. het onderdrukken van religie kritiek is kenmerkend voor het fascisme
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Re: Überfascist Rob Riemen
door fred neerhoff » 09 dec 2010 09:40

fred neerhoff
Unstoppable!
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Re: Überfascist Rob Riemen
door F001 » 09 dec 2010 10:52

F001
Banned
Berichten: 464
Geregistreerd: 24 aug 2010
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Re: Überfascist Rob Riemen
door fred neerhoff » 09 dec 2010 11:04

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

Re: Überfascist Rob Riemen
door F001 » 09 dec 2010 11:10

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

Re: Überfascist Rob Riemen
door fred neerhoff » 09 dec 2010 11:17

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

lukken.

Dat heet dus racisme! Zie bijvoorbeeld de rassen-politiek in voormalig Zuid-Afrika.

Fascisme is dan zeker ook een fabeltje?

F001 schreef:
Ik schreef over uitsluiting op basis van etnische afkomst.

F001 schreef:
Religie kun je niet onderdrukken, dat is een fabeltje.

Nee, hoor! Indien je mensen uitsluit binnen een samenleving op basis van etnische afkomst,
geloof of levenswijze spreek je over fascisme. De superieure groep plaats zich op basis van die
argumenten boven de andere groep. Ik weet dat de scheidslijn dun is maar bij uitvoering op grote
schaal spreek je over fascisme. 

Dat was niet mijn stelling. Mijn stelling was dat het onderdrukken van een religie nooit zal
werken, slechts op beperkte schaal. Zo kun je de islamisering helemaal niet bestrijden. Dat is
grote onzin te noemen. Dergelijke processen voltrekken als vanzelf. Zo is het heel goed mogelijk
dat er in de nabije toekomst op democratisch gekozen wijze een moslimpartij opduikt in het
bestaande politieke spectrum. Bij een voldoende meerderheid zou zo'n partij hypothetisch delen
uit de Sharia-wetgeving kunnen integreren in al bestaande wetten. Dat gebeurd in andere landen
ook.

Fred Neerhoff schreef: Dat heet dus racisme! Zie bijvoorbeeld de rassen-politiek in voormalig
Zuid-Afrika.

Fascisme is dan zeker ook een fabeltje?

Oneens. De kern van het oorspronkelijke fascisme is corporatisme, en niet rascisme. De kern van
het rascisme is etnische achterstelling.

F001 schreef:
Nee, hoor! Indien je mensen uitsluit binnen een samenleving op basis van etnische afkomst, geloof
of levenswijze spreek je over fascisme.

Nogmaals, ik deel die mening niet. Dat bewijzen ook de fascistische regimes uit onze
geschiedenis.

F001 schreef:
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Oneens. De geschiedenis van het fascisme leert dat het corporatisme de kern is van het
oorspronkelijke fascisme.

Nogmaals, ik deel die mening niet. Dat bewijzen ook de fascistische regimes uit onze
geschiedenis.

Wel met het uitgangspunt dat de ene groep superieur is aan de andere groep. (het eigen volk
eerst en de rest moet zich maar aanpassen) Dat kun je inderdaad niet loszien van het racisme
want fascisme en racisme zijn erg verwant met elkaar.

Stel dat een uitgaansgelegenheid louter marokkanen weigert omdat ze marokkaan zijn. Dan
spreek je over racisme. Heb je echter een overheid die een wet ontwikkeld die marokkanen
verbied naar die specifieke uitgaansgelegenheden te gaan, dan spreek je over fascisme.

Oneens. Fascisme = corporatisme + een autoritair leidersprincipe. In beginsel staat fascisme los
van rascisme, dat op zijn beurt weer los staat van religiekritiek.

F001 schreef:
Wel met het uitgangspunt dat de ene groep superieur is aan de andere groep.

Dat is een leuke interpretatie van het fascisme, maar aantoonbaar onjuist. Het beeld van één
leider boven één volk is een idealistisch verhaaltje wat in de praktijk nooit opgaat. Kijk naar het
voormalige Irak onder Saddam-Hoessein. Met grof geweld en mensenrechtenschendingen wist
Saddam die zgn. samenwerking tussen burgers te bewerkstelligen. Toen zijn regime omver werd
geworpen kwam onmiddelijk het ware gezicht naar boven. Noord-Korea is een vergelijkbare
kandidaat waar één leider dmv. geweld en intimidatie het volk knecht. Cuba is een voorbeeld,
Birma is een voorbeeld. In al die samenlevingen zie je ongelijkheid op gratie van afkomst en
klasse. Zo waren de Soennieten in Irak bevooroordeeld wegens hun afkomst tegenover de
Koerden en Sjiïeten die als tweede en derderangs burgers werden beschouwd.

Is - maar dat is wat dichter bij huis - ook niet Joegoslavië en de Balkan als voorbeeld te nemen?

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

Oneens. Bij enig nadenken snap je meteen dat de praktische implementatie van fascisme volgens
de gegeven definitie altijd gepaard gaat met fysiek geweld. Immers, tegengestelde
belangengroepen laten zich niet als tamme schaapjes gelijkschakelen onder één corporatistisch
ideaalbeeld.

F001 schreef:
Dat is een leuke interpretatie van het fascisme, maar aantoonbaar onjuist. Het beeld van één leider
boven één volk is een idealistisch verhaaltje wat in de praktijk nooit opgaat.

Dit is geen kwestie van eens of oneens zijn, dit is een kwestie van definitie.
Mussolini was de uitvinder van de term fascisme. Dan is het wel handig om voor de definitie die
kenmerken te nemen die typerend waren voor het gedachtegoed van Mussolini en zijn kompanen.
1) corporatisme
2) het leidersprincipe
3) nationalisme
4) gebruik van geweld om politieke tegenstand te bestrijden
5) de staat als belichaming van de volkswil

Rond 1930 waren er in Europa dan ook joodse fascisten te vinden.
In Italië kwam tot ver in de jaren 30 nauwelijks rassendiscriminatie voor.
In het nationaal-socialistische Duitsland daarentegen bleef de economische elite tot in de oorlog
verschoond van staatscontrole voor zover het de bedrijfseconomische activiteiten betrof.
Neerhoff gebruikt mi een handiger definitie.

Dat geldt geloof ik voor elke opmerking die jou tegenspreekt.

fred neerhoff schreef:

Over niveau gesproken!

MNb schreef:
Dat geldt misschien voor Mussolini, maar Hitler liet nationaal-socialistische religiekritiek
vrijelijk toe. Over het bedroevende niveau ervan wil ik het echter niet hebben.

Cluny schreef:
Zou Nederland gezelliger zijn zonder de islam?

MNb schreef:
Dat is goed mogelijk. Nederland zou iig gezelliger zijn zonder Wilders en zijn hielenlikkers.

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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Eens. Geldt voor beide eerste quotes.

Cluny schreef:
Te flauw voor woorden.

Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, zal het
dus altijd een gelijkspel worden.

Johan Cruijff

Mee eens.

Oneens.

MNb schreef:
Neerhoff gebruikt mi een handiger definitie.

MNb schreef:
Dat geldt geloof ik voor elke opmerking die jou tegenspreekt.

Nee, dat geldt alleen voor je eigen quote.

MNb schreef:

Eens. Geldt voor beide eerste quotes.

Cluny schreef:
Zou Nederland gezelliger zijn zonder de islam?

MNb schreef:
Dat is goed mogelijk. Nederland zou iig gezelliger zijn zonder Wilders en zijn hielenlikkers.

Cluny schreef:
Te flauw voor woorden.

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.

Mnb schreef: Dit is geen kwestie van eens of oneens zijn, dit is een kwestie van definitie.
Mussolini was de uitvinder van de term fascisme. Dan is het wel handig om voor de definitie die
kenmerken te nemen die typerend waren voor het gedachtegoed van Mussolini en zijn kompanen.
1) corporatisme
2) het leidersprincipe
3) nationalisme
4) gebruik van geweld om politieke tegenstand te bestrijden
5) de staat als belichaming van de volkswil
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Bij punt 3+4 zie je juist dat de ene groep zich onderscheidt van de andere groep. Zich daaraan
superieur voelt. Dat kan in verschillende vormen. Op basis van etnische afkomst (bv. joden of
moslims) op basis van levensstijl (zigeuners, homo's) op basis van geloof (gelovigen versus niet-
gelovigen) 

Zolang de ondergeschikte groepen zich aanpassen is er weinig tot niets aan de hand. Ze
accepteren hun onderdanige positie binnen het systeem. Maar dan is er al sprake van
onderliggende racisme verwoord binnen een fascistisch regime. Springt de ondergeschikte groep
uit de ban of besluit de superieure groep tot definitieve uitsluiting van de andere soort, dan
ontstaat er een voedingsbodem voor genocide. 

Die vindt je nu ook in Israël onder de zgn. kolonisten. Zij beschouwen zich als het enige volk van
God en vinden dat ze superieur zijn ten opzichte van hun arabische mede-burgers, palestijnen,
maar ook niet praktiserende joden in Israël. Je ziet ook een toename van hun invloed in Israël. In
hun wijken gaan vrouwen en mannen gescheiden van elkaar met het openbaar vervoer, etc.

Rond 1930 waren er in Europa dan ook joodse fascisten te vinden.

In het recente nummer van De vrijdenker (jrg. 41, nr. 10, dec. 2010 / jan. 2011) staat een artikel
van redacteur Jan Bontje onder de titel “Over de eeuwige terugkeer van het fascisme, Wat begon
als een korte bespreking van het boekje van Rob Riemen”.

In dit artikel spreekt een misleidde en verwarde geest. Misleiding die mede gebaseerd is op het
kritiekloos voortborduren op Riemen’s onbegrip van de ware aard van het fascisme. Opvallend is
dat Bontje de lezer wèl inpepert om het fascisme als verschijnsel serieus te nemen, en nota bene
expliciet stelt dat als je over iets wilt discussiëren, je eerst moet definiëren waarover je het hebt,
maar net als Riemen in gebreke blijft om een klare definitie van dat fascisme te geven! Niettemin
blijft hij meehuilen met de wolven in het bos. Zijn anti-Wilders litanie ontspoort daardoor in een
verward en overspannen betoog en krijgt zelfs een alarmistisch karakter. 

Verder lijkt Bontje blind voor Wilders’ permanente staat van persoonsbeveiliging en verzuimt hij
de vrijheid van meningsuiting als een belangrijke, zo niet als dè belangrijkste antifascistische
garantie voor een open samenleving aan te wijzen. Nog opmerkelijker is het dat Bontje Wilders’
prominente religie-kritiek op de politieke islam zeer opvallend en volslagen misplaatst nota bene
zelfs geheel verzwijgt! Misplaatst, omdat juist die ideologie de belangrijkste trekken van het
fascisme vertoont!

Bontje is er net als Nuy in zijn himmelhoch jauchzende bespreking van Riemen’s boek
(http://www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=47)
totaal niet op bedacht dat het uitbundige anti-materialisme van Riemen hem precies in de hoek
drijft van het fascisme dat hij zelf zegt te willen bestrijden. Immers, het oorspronkelijke fascisme
werd in de eerste plaats niet gedreven door rationele, maar door irrationele motieven. Motieven
die net als Riemen de (adellijke) geest in plaats van de materiële werkelijkheid op de voorgrond
zette. Die psychologische move is een noodzakelijke voorwaarde om de massa te laten geloven in
het fascistische ideaal van een corporatieve staatsopvatting. D.w.z. een romantische
staatsopvatting die vrij is van intrinsieke belangen tegenstellingen. En om de massa af te leiden
van de barre realiteit dient die massa eerst verleid te worden om zich als één stem achter het
mythische ideaal van de autoritaire leider te scharen.

Nadat Bontje het zionisme, Einstein, Begin, Spinoza, Tocqueville, Goebbels, Obama, en wie al niet,
er met de haren heeft bijgesleept om Wilders als fascistische hoofdschuldige aan te klagen (En
voor wie Bontje dreigt mis te verstaan, waarschuwt hij de lezer er nog eens duidelijk voor dat
Wilders beslist geen nazi is. Want Bontje kan het weten!), worden ‘de massamedia’, ‘de grote
zakenwereld’ en ‘de intellectuelen’ door Bontje als foute medeplichtigen weggezet, en weet hij te
vertellen dat intellectuelen die op Wilders stemmen de weg kwijt zijn. Maar wie is hier nu
eigenlijk de weg kwijt? 

Want wat je ook van Wilders kunt zeggen, zijn politieke opvattingen reflecteren op geen enkele
manier de corporatistische staatsidealen van weleer. Daarom alleen al kan hij moeilijk van
fascisme worden beticht. 

Churchill’s gevleugelde uitspraak the fascists of the future will be called anti-fascists legt de
vinger precies op de zere plek van het populistische gehijg van Jan Bontje cum suis.
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Wilders belichaamd juist het fascistische gedachtegoed. Wilders steunt fascistische orthodoxe
joden in hun strijd om meer nederzettingen. Wilders wil de Koran verbieden in Nederland en wil
binnen zijn beleid onderscheidt maken tussen burgers op grond van etnische afkomst en
geloofsopvatting. Lijkt me een duidelijk ideologisch verhaal wat aansluit bij het fascistische
gedachtegoed. Maar goed, een fascist zal altijd ontkennen een fascist te zijn. Ook dát behoort tot
de specifieke kenmerken van een fascist.

Fred Neerhoff schreef: Want wat je ook van Wilders kunt zeggen, zijn politieke opvattingen
reflecteren op geen enkele manier de corporatistische staatsidealen van weleer. Daarom alleen al
kan hij moeilijk van fascisme worden beticht.

zoals een autist ontkent dat hij een autist is....

F001 schreef:
een fascist zal altijd ontkennen een fascist te zijn.

Kijk ze maar ontkennen, de hypocrieten.

F001 schreef:
een fascist zal altijd ontkennen een fascist te zijn.

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

Sigers Weblog

F001 schreef:

En Fred Neerhoff reageerde:

een fascist zal altijd ontkennen een fascist te zijn.

zoals een autist ontkent dat hij een autist is....
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F001

Ze kunnen het ontkennen Fred, maar ze zijn het wel ............
En dat geldt ook voor de fascist waar jij het schijnbaar voor opneemt.

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.

Zou Wim graag zelf in het bestuur willen?

fred neerhoff schreef:

Je moest eens weten hoe vaak ik moest lachen om je pedante betweterigheid en je wel zeer in het
oog springende loyaliteit jegens het zittende DVG-bestuur.

Wim Aalten schreef:
Wat zie ik Fred? Je gevoel voor humor een beetje aan het verliezen.
Juist in een tijd waarin we dat zo nodig hebben. Kom op, er is nog genoeg te lachen.

Ik denk dat je de pointe van siger's bijdrage geheel ontgaan is. 

En ja, ik weiger de simplistische opvatting te verdedigen alsof de wereld zwart/wit is.

Wim Aalten schreef:
Ze kunnen het ontkennen Fred, maar ze zijn het wel .....

Je hebt gelijk Fred, er zijn ook fascisten die willen weten dat ze fascist zijn.

En ja, ik weiger de simplistische opvatting te verdedigen alsof de wereld zwart/wit 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.

Sterker nog, de oorspronkelijke fascisten waren er nu juist trots op fascist te zijn! En je weet toch
wel waar dat fascisme voor stond he? Die kennis is natuurlijk onontbeerlijk voor een zakelijke
discussie. Hier heb je nog eens mijn operationele definitie:

fascisme = corporatisme + autoritair leidersprincipe.

Wim Aalten schreef:
Je hebt gelijk Fred, er zijn ook fascisten die willen weten dat ze fascist zijn.

http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=251991
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3974
http://www.wimaalten.com/
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=251995
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=251995
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina6.mht/viewtopic.php#p251995
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=251995#p251995
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=251995
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/report.php?f=58&p=251996
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=251996
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina6.mht/viewtopic.php#p251996
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=251996#p251996
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=251996
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=252000
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=252000
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina6.mht/viewtopic.php#p252000
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=252000#p252000
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3974
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=252000
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3974
http://www.wimaalten.com/
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3974
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3974
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=252003
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=252003
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina6.mht/viewtopic.php#p252003
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=252003#p252003
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=252003
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=252053
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=252053
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4177
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina6.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina6.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina6.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina6.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20101124UberfascistRobRiemen/Uberfascist%20Rob%20Riemenpagina6.mht/viewtopic.php#wrap


Re: Überfascist Rob Riemen
door F001 » 14 dec 2010 18:54

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

Vorige Volgende

91 berichten • Pagina 6 van 7 • 1  ... 3 4 5 6 7

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

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

Nogmaals, een ideologisch plaatje wat in de praktijk nooit opgaat. Fascisme leidt altijd tot
superieur gedrag ten opzichte van de ondergeschikte groep onder het mom van corporatisme en
autoritair leiderschap. Want degene die het laatsgenoemde afwijst wordt in een dergelijke
samenleving een kopje kleiner gemaakt. Dat is het ware gezicht van het fascisme.

fascisme = corporatisme + autoritair leidersprincipe.

Gesloten
onderwerp
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Überfascist Rob Riemen

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

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

De indusrieële massamoord op 6 miljoen joden is inderdaad het ware gezicht van het nazi-
fascisme!

F001 schreef:
Dat is het ware gezicht van het fascisme.

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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