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Bij wijze van verslag

Hagalex wordt verdreven uit het Rijk der Waarheid.

De wijze Hagalex vroeg belet bij Antenno, de vorst van het Rijk der Waarheid. Hem was ter ore
gekomen dat er in het rijk van de vorst vele waarheden bestonden die de vorst allen even lief
waren. De enige verplichting bestond er uit dat de onderdanen op gezette tijden een gebed
moesten zeggen waarin de heilige drie-eenheid van wetenschap, logica en kennis werd
aangeroepen. Verder waren alle meningen de vorst even lief. Nou ja, alle... één mening was
eigenlijk wel verboden en dat was dat niet alle meningen even lief zijn. Mensen die dat beweerden
werden uit het rijk van vorst Antenno verbannen. Zolang ieder zijn eigen mening koesterde, zich
niet te veel met die van anderen bemoeide en de vorst de eer bewees die hij zichzelf als groot
denker vond toekomen vond hij het wel best. De vorst vergeleek zijn onderdanen graag met
kikkers die hij in hun mand moest houden. Hij dacht dat dat op deze manier wel zou lukken.

De wijze Hagalex vond dat maar een vreemde zaak. Hij vroeg vorst Antenno hoe het nu toch
mogelijk was dat, terwijl wetenschap en logica toch kennis hadden voortgebracht waardoor
sommige meningen wel onwaarschijnlijker waren dan andere, hij toch vond dat het niet nodig was
samen op zoek te gaan naar die ware kennis. Maar dat integendeel verbood. Bracht dat het Rijk
niet in gevaar nu dat belegerd werd door een groep mensen die wel samen één Waarheid
koesterden. Alleen riepen die niet de heilige drie-eenheid van wetenschap, logica en kennis aan,
maar een of andere onduidelijke god genaamd Hakbar. 

Nu werd koning Antenno pas goed boos. Waar haalde deze Hagalex de euvele moed vandaan om
zijn wijsheid zo in twijfel te trekken? Een Antenno maakt immers geen enkele fout! En had hij dan
niet begrepen dat daadwerkelijke meningswisseling een gevaar opleverde? Het was helemaal de
bedoeling niet om de waarheid te ontdekken. Het was juist de bedoeling om deze in een oneindig
gezwatel te laten verdwijnen. Het Rijk van de Waarheid telde vele huizen die allemaal hun eigen
bestaansrecht hadden. Elke onderdaan was de vorst van zijn eigen Rijk en het enige wat hij moest
doen was voorkomen dat al die eilandjes van waarheid met elkaar in conflict zouden geraken. Aan
de gevaarlijke mening dat sommige waarheden beter zijn dan anderen had hij geen boodschap.
Hij riep zijn onderdanen bijeen en gaf hen opdracht Hagalex onmiddellijk uit zijn rijk te
verdrijven. Daar gaven zij onder aanvoering van de hofnar maar al te graag gehoor aan. Ook zij
waren erg op hun rust gesteld.

De wijze Hagalex, die wel vermoedde dat zijn boodschap niet in goede aarde zou vallen kon nog
net het vege lijf redden door zijn oude naam daar achter te laten en elders een nieuw leven te
beginnen. Het was wel de vraag of dat zou lukken. Hij vroeg zich af of er nog een land was waar
de wetenschap en logica niet alleen werden aangeroepen maar ook gebruikt.

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

Toen de motie van treurnis aan het adres van het bestuur aan de orde werd gesteld heeft de
voorzitter van de vereniging de leiding van de vergadering overgedragen aan een oud bestuurslid,
dat als lid van de vereniging in de zaal zat. De hoofdredacteur heeft zich in het geheel niet in de
discussies gemengd maar zich tegen het einde van de vergadering beperkt tot een korte meer

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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algemene verantwoording van de redactie.
Victor Onrust blijkt een slecht verliezer door met deze tranentrekker ‘bij wijze van verslag’ te
komen. Ach gossie, die arme Lex Hagenaars, de wijsheid in persoon als we Victor Onrust mogen
geloven. Gedwarsboomd, ja zelfs verbannen door voorzitter en hoofdredacteur. En gaat nu
incognito? Het is Victor Onrust kennelijk ontgaan dat de zaal (om in zijn beeldspraak te blijven:
het gewone volk) helemaal niets moest hebben van de couppoging van de zes die slechts met hun
vieren bleken te zijn. Als ik dit sprookje lees hebben zich op die bewuste zonnige zaterdag
tegelijkertijd twee scenario’s voltrokken. Toch waren zowel Victor Onrust als ikzelf bij dezelfde
vergadering aanwezig. Ik heb hem met eigen ogen gezien en nog de hand geschud.

Ha Enno,

Fijn dat je ook eens wat zegt. Ik vond je al zo stilletjes de laatste tijd. Volgens mij is mij helemaal
niets ontgaan maar jou daarentegen een heleboel. Daar waar wij op alle mogelijke manieren het
compromis zochten en van een coup in het geheel geen sprake meer was bleef de voorzitter zeer
halstarrig weigeren ook maar een millimeter onze kant op te komen. Leuk, als het uitgangspunt is
dat een voorzitter er is om de boel een beetje bij elkaar te houden. Dat een misschien nog niet
eens zo grote meerderheid van de aanwezigen onder leiding van de clown die even de
vergadering mocht voorzitten daarin meeging is mij in het geheel niet ontgaan zoals ook uit mijn
verslag blijkt. Of ik nog binnen DVG actief blijf weet ik nog niet, maar ik neem aan dat je mij met
grote vreugde zult uitzwaaien als het zo ver komt. Laat het duidelijk zijn dat dit uiteindelijk gaat
over inhoud en nergens anders over. Je kwalificatie van "slecht verliezer" en "tranentrekker" slaan
nergens op. Ik ben er wel aan gewend dat je tot de lieden behoort die al snel overschakelen op de
"ad hominem" modus als ze geen goede argumenten kunnen verzinnen. En inderdaad, wij hebben
de hand geschud, want ik probeer tot in het absurde de persoon te scheiden van de soms
vreemde meningen die hij er op na houdt.

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

Jongens geen ruzie maken.

Ik constateer twee belangrijke punten.
1. Behoefte aan informatie
De aanwezige leden vonden dat zij vooraf niet voldoende informatie hebben ontvangen om zich
een zelfstandig oordeel te kunnen vormen over de door ons aangedragen punten. Mede hierdoor
heeft er geen inhoudelijke discussie plaatsgevonden.

2. De voorzitter heeft geen behoefte aan discussie met de leden
Van Hooff wil niet verder in discussie met de leden omdat dat kan worden gezien als een gebrek
aan vertrouwen in zijn persoon. Het is de vraag of deze opstelling juist is. Immers, op deze wijze
wordt elke discussie in de kiem gesmoord.

Wat voorts het vermelden waard is: 

Voorafgaande aan de ALV vond er vooroverleg plaats. Hierbij wierp bestuurslid en
penningmeester Henk den Engelsman zich op als verzoener en bemiddelaar tussen het bestuur
en de "opposanten". Uit dit overleg vloeide een halfbakken - zo denk ik er nu met de kennis van
nu over - compromis voort. Dit compromis behelsde het terugtrekken van Lex Hagenaars en Fred
Neerhoff als kandidaat bestuurslid waardoor Victor Onrust als de enige voor het bestuur
aanvaardbare kandidaat overbleef. De ALV kreeg echter een eigen dynamiek, en uiteindelijk werd
Victor weggestemd omdat een meerderheid van de leden het gebruik van een pseudoniem, te
weten Victor Onrust, door een persoon in de hoedanigheid van bestuurslid niet aanvaardde.

victor50 schreef:
Ha Enno,... Daar waar wij op alle mogelijke manieren het compromis zochten en van een coup in
het geheel geen sprake meer was bleef de voorzitter zeer halstarrig weigeren ook maar een
millimeter onze kant op te komen. ... Dat een misschien nog niet eens zo grote meerderheid van
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Beste Victor, jullie stellen eerst 3 kandidaten voor, trekken er aan het begin van de vergadering 2
van terug en zijn niet bereid dat toe te lichten. Het bestuur inclusief de voorzitter was bereid jou
bij acclamatie in het bestuur op te nemen maar daar verzette de zaal zich tegen. Je kunt het
bestuur dus niet verwijten halstarrig te zijn geweest.
Als jij aan het begin had gezegd, beste mensen ik ben die en die maar ik noem mij Victor Onrust,
dan was de kans heel erg groot geweest dat je gewoon in het bestuur was gekozen. Maar jullie
hebben het tactisch en strategisch niet erg sterk aangepakt.
Het woord tranentrekker slaat op jouw sprookje en niet op jou, dus dat is geen ad hominem. En
als de opmerking dat je niet tegen je verlies kan al als een ad hominem wordt beschouwd, wat
moet ik dan denken van jouw kwalificatie 'clown' en 'hofnar' jegens een derde? Ik meen toch echt
dat je hier met twee maten meet.
Waarom je denkt dat ik je met plezier zal uitzwaaien als je vertrekt begrijp ik niet. Dat is namelijk
niet het geval. Ik leid uit jouw laatste opmerkingen af dat je het schudden van onze handen als
een bizarre gebeurtenis hebt ervaren.

de aanwezigen onder leiding van de clown die even de vergadering mocht voorzitten daarin
meeging is mij in het geheel niet ontgaan zoals ook uit mijn verslag blijkt. Of ik nog binnen DVG
actief blijf weet ik nog niet, maar ik neem aan dat je mij met grote vreugde zult uitzwaaien als het
zo ver komt. ... Je kwalificatie van "slecht verliezer" en "tranentrekker" slaan nergens op. Ik ben er
wel aan gewend dat je tot de lieden behoort die al snel overschakelen op de "ad hominem" modus
als ze geen goede argumenten kunnen verzinnen. En inderdaad, wij hebben de hand geschud,
want ik probeer tot in het absurde de persoon te scheiden van de soms vreemde meningen die hij
er op na houdt.

@Enno:
Ik meen dat het terugtrekken van notitie en kandidaten wel is toegelicht. Je zat wat verdekt
opgesteld, er was geen microfoon en ik ben niet de meest begenadigde spreker van het westelijk
halfrond dus je zou het gemist kunnen hebben. 

Over de wijze waarop de voorzitter mij later bij acclamatie in het bestuur wilde opnemen het
volgende: Het waren weinig subtiele manipulaties om mij niet in één adem te noemen met de
twee andere kandidaten en tegen de afspraak stemming te suggereren en daarna een stemming
over mijn naam toe te staan. Daarna heeft hij geen vinger uitgestoken en dat zegt genoeg. Maar
dat is je waarschijnlijk ook allemaal ontgaan. Ik vind dat overigens niet zo erg want ik voorzag
een zware tijd voor mij. 

Wat betreft de clown, als karakterisering van iemand die hier verder niet bij naam genoemd of
zelfs maar bekend is lijkt dit mij van een andere orde. En verder: Voor mij zijn door hem bepaalde
grenzen van fatsoen echt overschreden. 

@David: Ik wil hier toch het beeld wat je oproept van Henk corrigeren. Hij heeft zich niet zelf
opgeworpen en binnen de mogelijkheden zijn best gedaan. Het resultaat mag je geen compromis
noemen maar onze conclusie uit wat het overleg gebracht heeft. Dat er geen compromis kwam
komt volledig op het conto van de voorzitter, daarin al of niet bijgestaan door de hoofdredacteur.

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