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De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

Of: Is De Vrije Gedachte een onderafdeling van Stichting De Einder?
Voorzitter Anton van Hooff en hoofdredacteur Enno Nuy (die tevens voorzitter is van stichting De
Einder) hebben een bijzondere voorliefde voor zelfdoding, en dat is hun goede recht. Maar
betekent dat nu dat De Vrije Geachte zich voornamelijk met dit onderwerp dient bezig te houden?
Natuurlijk is het een van de onderwerpen die onze aandacht verdient. Maar ik vind dat het nu te
ver gaat. Op de homepage van onze verenigingssite die, na het opheffen van het forum en het
stopzetten van de mogelijkheid om te reageren, vrijwel is verworden tot een doodse plek, gaat
een belangrijk deel van de schaarse berichten over euthanasie. Het laatste bericht is een grote lap
tekst van Enno Nuy die ik hieronder heb gezet. Het lijkt er erg op dat Nuy DVG gebruikt om zijn
‘euthanasie’-winkeltje aan de man te brengen. Op deze manier wordt De Vrije Gedachte een
sterfhuisconstructie. En daar pas ik voor. Mijn motto is: Denk vrij en durf te leven!

Terug naar AF?23 april 2010 door admin 
In de Volkskrant van 20 maart betogen Anne-Mei The en Hans Wansink dat het gesprek over de
angst voor de dood tot een particulier gesprek is geworden, terwijl het een sociaal en cultureel
probleem is. Oftewel: de laatste fase van het leven gaat ons allemaal aan. Zij suggereren in hun
artikel dat een zelfgekozen levenseinde rechtsreeks voortvloeit uit de angst voor de dood.
Wanneer echter op basis van dit uitgangspunt een maatschappelijke en politieke discussie
gevoerd gaat worden, blijven velen – net als nu – in de kou staan.
De verbreding van de discussie die The en Wansink voorstaan, leidt de aandacht af van waar het
bij zelfbeschikking om draait: het autonome individu bepaalt zelf hoe het leven geleefd wordt en
uiteindelijk ook hoe het leven zijn einde vindt. Zelfbeschikking kan inhouden dat iemand zonder
ingrijpen voortleeft tot het lichaam het begeeft. Maar zelfbeschikking kan ook inhouden dat men
dat moment niet afwacht en eerder uitstapt. The en Wansink doen het voorkomen alsof die wens
tot eerder uitstappen niets anders is dan een vlucht voor angst. Angst voor de naderende dood,
angst voor lijden, angst om de omgeving tot last te zijn. Ongetwijfeld worden mensen met dit
soort angsten geconfronteerd maar we moeten ver weg blijven van de vooronderstelling dat een
zelfgekozen levenseinde een laf of angstvallig genomen besluit is. Het tegendeel is het geval.
Natuurlijk staan wij ook achter kwaliteitsverbetering van de zorg, zoals The en Wansink
voorstellen. Maar we vinden het wrang en tendentieus wanneer doelbewust de zelfgekozen dood
in een negatief daglicht komt te staan. Onder meer met de niet onderbouwde stelling, dat “het
hele vertoog van de zelfbeschikking het zicht belemmert op de maatschappelijke context van die
heel reële angst voor straks”. Een stelling die The en Wansink delen met de SP. Wat ze eigenlijk
zeggen is dat je een individu bent totdat de laatste levensfase begint. Kennelijk ben je vanaf dat
moment – als je 60 bent? Als je 70 bent? Als je naar het verpleegtehuis moet? – niet langer een
individu dat zelf bepaalt tot waar en wanneer.
Wat wij Wansink en The en ook de SP verwijten, is dat zij de discussie over het
zelfbeschikkingsrecht uit de weg gaan en geheel inzetten op kwaliteitsverbetering in de zorg. Ze
gaan eraan voorbij dat zelfs wanneer die zorg het niveau heeft bereikt dat we wenselijk vinden
voor een humane samenleving, er mensen zijn die de gang naar dat moderne
topkwaliteitsverpleegtehuis niet willen maken. Deze mensen hebben diverse redenen: zij vinden
hun leven voltooid, zij zien zich geconfronteerd met naderende dementie en willen het verlies van
hun persoonlijke waardigheid en zelfbewustzijn niet afwachten, of zij lijden aan het leven. En dat
hoeven dus bepaald niet alleen maar 70-plussers te zijn.
The en Wansink reduceren een maatschappelijk vraagstuk tot individuele stress van verzorgenden
en particuliere ellende van bewoners met medicijnen als surrogaatoplossing. Zij brengen het
zelfbeschikkingsrecht terug tot het recht om te lijden. En omdat de omgeving daar ook last van
heeft, mag dat autonome individu niet langer zelf beslissen. Hoe bevoogdend kun je zijn?

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: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie? David Bakker
Unstoppable!

Voor deze individuen en hun recht op zelfbeschikking beijveren wij als Stichting De Einder voor
het schrappen van artikel 294 lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht dat hulp bij zelfdoding
strafbaar stelt. Wij streven naar een samenleving waarin het zelfbeschikkingsrecht van het
autonome individu erkend en gerespecteerd wordt.
In plaats van betutteling kiezen Stichting De Einder en de met de stichting samenwerkende
counselors voor een heel andere benadering. Ervaren en deskundige counselors staan hulpvragers
op een non-directieve wijze bij in de laatste levensfase. Zij stellen de hulpvrager in staat op een
humane en waardige manier de zelfgekozen dood te verwerkelijken. De counselor verstrekt
informatie, geeft voorlichting, betrekt waar mogelijk de directe omgeving en de dierbare naasten
van de cliënt in het proces dat uiteindelijk zal leiden tot een zelfgekozen levenseinde. Als
Stichting De Einder dragen wij zorg voor een opleidingstraject voor counselors waar
kwaliteitsborging centraal staat. Wij kennen een klachtenregeling onder extern onafhankelijk
voorzitterschap. Wij gaan professioneel en zorgvuldig om met de hulpvraag. Maar bovenal nemen
wij de individuele mens serieus.
En laten we vooral niet vergeten dat het verkrijgen van een recht niemand verplicht tot
consumptie van dat recht.

Enno Nuy is voorzitter van stichting De Einder.

Dat is toch al lang zo ? Leden die niet eens ingaan op vragen over hun eigen vereniging (zie
hier), geruzie over activiteiten binnen en buiten de vereniging (nu) op dit forum, gerommel op
jaarvergaderingen ... 
Ja, de DVG schijnt op weg naar het einde(r).
.

David Bakker schreef:
Op deze manier wordt De Vrije Gedachte een sterfhuisconstructie.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Ha David. Weer een strohalm gevonden?  

Zet je bril op en kijk nog eens opnieuw, en tel de berichten op de voorpagina die werkelijk over
euthanasie gaan (twee stuks, de aankondiging van de ALV met de lezing van Schellekens niet
meegerekend). 
Nee, je hebt het helemaal mis hoor. DVG houdt zich voornamelijk bezig met 'opvoeden' (zonder
waan) - oh, eh nee sorry, het gaat voornamelijk over perverse roomskatholieke priesters - oh, eh
nee, bij nader inzien gaat het vooral over de verwerpelijkheid van agnosticisme - ach shit, weer
mis, het gaat meer over filosofische inzichten contra religie  - oh nee, nu ik nog eens goed kijk
gaat het voornamelijk over die Boef die vrijdenker van het jaar geworden is...... (et cetera, et
cetera, et cetera...).
Nee, je kunt weer rustig gaan slapen - volgende week staat er wel weer een berichtje over
boosaardige imams of een pleidooi tegen kosher slachten. 

Je hebt het trouwens wel heel erg vaak over die Enno Nuy.  Pas op dat het geen obsessie wordt 
 

Grtz,

David Bakker schreef:
Maar betekent dat nu dat De Vrije Geachte zich voornamelijk met dit onderwerp dient bezig te
houden? Natuurlijk is het een van de onderwerpen die onze aandacht verdient. Maar ik vind dat
het nu te ver gaat. Op de homepage van onze verenigingssite die, na het opheffen van het forum
en het stopzetten van de mogelijkheid om te reageren, vrijwel is verworden tot een doodse plek,
gaat een belangrijk deel van de schaarse berichten over euthanasie.

'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)
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@ Devious

Het gaat mij in eerste instantie niet om personen maar om de inhoud. Ik observeer en stel soms
vast dat er misstanden zijn. Dat dan steeds de naam van Enno Nuy opduikt, daar kan ik ook niks
aan doen. 

Ik vind het niet correct - of om in termen van Nuy te spreken - niet fatsoenlijk dat hij zo'n lap
tekst op de DVG-site zet in de hoedanigheid van voorzitter van Stichting De Einder. Dat kan ie
beter doen op de website van De Einder. Ik ga toch ook niet een stuk over mijn vakgebied op de
DVG-site plaatsen - afgezien van de vraag of ik daartoe uberhaupt de mogelijkheid heb - en (als
zijnde ondernemer) mijn bedrijfsnaam daaronder zetten.

Een tijdje terug plaatste ik een stuk over het zelfbeschikkingsrecht op dit forum. Dat werd toen
door Lex Hagenaars gekopieerd en op het forum van De Vrije Gedachte geplaatst met de
opmerking: "Dit hoort hier". Nu kopieert zijn bendgenoot David Bakker een stuk van mijn hand op
De Vrije Gedachte en plaatst het weer op dit forum. Ik dank beide heren in ieder geval voor het
verspreiden van mijn boodschap. Zo hoef ik daar zelf weinig aan te doen. Maar het is natuurlijk
wel merkwaardig dat de beide heren elkaar zo nadrukkelijk tegenspreken.

Wat David Bakker zich wellicht niet realiseert is dat het zelfbeschikkingsrecht een van de pijlers
van De Vrije Gedachte is. Kijk maar even naar het Vrijdenkersmanifest. (Het vakgebied van David
Bakker is pensioenen en voor zover ik weet is dat geen typisch vrijdenkersthema en komt het ook
niet voor in het Vrijdenkersmanifest). Het ligt dus zelfs voor de hand dat DVG aan het onderwerp
zelfbeschikkingsrecht aandacht besteedt. Mijn artikel is voorgelegd aan het bestuur en daar werd
besloten tot plaatsing op de website. Ik ben weliswaar hoofdredacteur van het maandblad maar
heb geen enkele zeggenschap over de website en ben dan ook niet geautoriseerd om daar
eigenhandig artikelen te plaatsen.

En zoals ik mij binnen De Vrije Gedachte sterk maak voor het zelfbeschikkingsrecht, zo maak ik
mij binnen De Einder sterk voor De Vrije Gedachte. Heel wat mensen die op enigerlei wijze
verbonden zijn aan De Einder, zijn (inmiddels) ook lid van De Vrije Gedachte. Is daar iets mis mee,
David Bakker?

Nee, hier lijkt iets heel anders aan de hand te zijn. Alleen al de manier waarop jij het over mijn
"euthanasie-winkeltje" hebt, is dermate denigrerend dat je de verdenking op je laadt door heel
andere motieven gedreven te worden. Het zou je sieren wanneer je zoiets belangrijks als het
zelfbeschikkingsrecht niet koppelt aan jouw weerzin tegen mijn persoon.

David Bakker schreef:
[b]...Nuy DVG gebruikt om zijn ‘euthanasie’-winkeltje aan de man te brengen. Op deze manier
wordt De Vrije Gedachte een sterfhuisconstructie. En daar pas ik voor.

Ja dat weet ik nog wel David, ik riep dat trouwens tegen iemand anders in een topic dat een
beetje op hol was geslagen. 
Ik had net daarvoor zitten lezen in de topic"Commentaar op mijn Erasmus-essay in De
Vrijdenker"en je riep daar tegen iemand; 'snap je wel' en 'snappez vous' en dat vond ik een beetje
slap.
En daarna las ik dus in de kakelbox die door Kitty is gesloten omdat ze daar zelf behoorlijk in de
fout was gegaan een geheel eigen definitie van jou over vrijdenken.

Kleinburgerlijk? fatsoensregels? "Ik had dat nog nooit eerder gehoord; dat fatsoensregels en
kleinburgerlijkheid genoemd worden in de definitie van het vrijdenken."
Ik ben een Amsterdams jongetje, als ik je negeer dan mag ik je niet en als ik beleefd tgen je doe
dan moet je uitkijken....
Ik vind het prima dat je flink in die ketel roert van D.V.G., maar ik ben erg blij met Enno en met
zijn hobby, een voorzitter mag best proberen zijn eigen stempels te plaatsen. Misschien is ie wel
een ontzettende eikel, ik ken hem niet persoonlijk, maar euthanasie is toch een 'hot item' en een

David Bakker schreef:
Staat u mij toe de juiste definitie te geven. Vrijdenkerij = Het niet-dogmatische denken en het
vrijelijk, d.w.z. niet door kleinburgerlijke of vergelijkbare fatsoensregels gehinderd, uiten van de
gedachten die daarvan het gevolg zijn.
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echt vijdenkers item, misschien krijgt D.V.G. daar wat meer bekendheid mee, iets minder elitair?
Als jij straks voorzitter bent, over een paar jaar misschien? Ga je toch gewoon voor je eigen
ideeën en 'hobbies'.
Ik weet niet waar ik dit antwoord aan jou nou precies kwijt moet. Niet op 'even voorstellen' in
iedergeval, dus doe ik het maar hier omdat je hier toch al flink op je donder krijgt.  
Het zal hier ook wel niet heel druk worden en de rest leest er maar omheen.
groetjes steen.
Ja gaaf hè; Jimi Hendrix, leuk dat je die link legt, maar of hij nou vrijdenker was?
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Waar kan ik deze voorname pedagogische DVG doestelling terug lezen?

Devious schreef:
DVG houdt zich voornamelijk bezig met 'opvoeden' (zonder waan)

Een onderwerp als levenseinde en zelfbeschikkingsrecht vind ik wel weer heel iets anders dan
financiele administratie. Bovendien is De Einder een stichting met ideele doelstellingen en geen
onderneming die brood op de plank moet brengen. Als Nuy voortdurend hiermee zou lopen
schermen, zou het wel vervelend zijn. Maar voor zover ik dat kan beoordelen doet hij dat niet. Ik
ben het met Nuy eens dat het een onderwerp is dat wel past binnen de context van DVG. Niet dat
dat betekent dat DVG het met hem eens is.

David Bakker schreef:
Ik vind het niet correct - of om in termen van Nuy te spreken - niet fatsoenlijk dat hij zo'n lap
tekst op de DVG-site zet in de hoedanigheid van voorzitter van Stichting De Einder. Dat kan ie
beter doen op de website van De Einder. Ik ga toch ook niet een stuk over mijn vakgebied op de
DVG-site plaatsen - afgezien van de vraag of ik daartoe uberhaupt de mogelijkheid heb - en (als
zijnde ondernemer) mijn bedrijfsnaam daaronder zetten.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

@ Enno Nuy,

Beste Enno,

Ik ken je niet persoonlijk. Je moet mijn opmerkingen dat ook niet opvatten als weerzin tegen je
persoon. Graag zou ik je een keer ontmoeten en de hand schudden. Wellicht dat er dan een
aantal misverstanden uit de weg kunnen worden geholpen. De term “euthanasie-winkeltje” komt
bij jouw misschien denigrerend over maar is niet zo bedoeld. Zoals ik vaker heb gezegd zingt
ieder vogeltje zoals het gebekt is. Niet iedereen kan - zoals jij - het fraaie “geluid” van de
nachtegaal voortbrengen. Ik ben bij wijze van spreken een kraai met een schrille stem. Dit is de
wijze waarop ik mijn mening uit. En zoals je weet is de vrijheid van meningsuiting het eerste punt
van het Vrijdenkersmanifest: http://www.devrijegedachte.nl/?page_id=13.

Wat me opvalt is dat je je op dit forum erg geringschattend over Lex Hagenaars uitlaat. Lex heeft
zich altijd ten volle ingezet voor DVG en zijn sporen verdiend. Hij heeft de vereniging jaren
geleden met een klein groepje mensen uit het slop gehaald. En nog steeds is hij actief. Zo nam hij
bijvoorbeeld de organisatie voor zijn rekening van de geslaagde vrijdenkerswandeling d.d. 15
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april jl. te Amsterdam waarbij hij tevens als gids optrad. En weet je nog dat hij met anderen een
zeer succesvol symposium organiseerde in de Rode Hoed over zelfdoding, met Paul Cliteur als
gespreksleider en ruim 250 bezoekers. Op basis daarvan is het standpunt van DVG geformuleerd
en door de ALV vastgesteld. Tevens werd i.s.m. André Bakkes een petitie opgesteld en aan de
politiek aangeboden. Actieve steun werd verleend aan de vervolgde hulpverlener Jan Hilarius die
door Lex samen met Gerhard Elferink werd opgezocht. Overigens jammer dat waardevolle leden
als Paul Cliteur en Andre Bakkes door het aantreden van Anton van Hooff als voorzitter hun
lidmaatschap hebben opgezegd. 

Ik vind het zelfbeschikkingsrecht (punt 8 van het Vrijdenkersmanifest) en in verband hiermee het
recht op zelfdoding absoluut een punt dat binnen De Vrije Gedachte de nodige aandacht verdient.
Maar ik heb soms het idee dat dit punt te veel overheerst en De Vrije Geachte al te veel wordt
vereenzelvigd met Stichting De Einder en euthanasie. Dat vind ik ongewenst. Er is meer in het
leven dan zelfdoding. En vind je niet dat jij en de counselors samenwerkend met Stichting de
Einder al voldoende ruimte krijgen om dit onderwerp in ons verenigingsblad De Vrijdenker,
waarvan jij hoofdredacteur bent, te belichten?

Overigens zou je de problematiek als een welvaartsprobleem kunnen beschouwen. Immers, in
veel andere landen op deze aardkloot hebben mensen door slechte leefomstandigheden en een
gebrek aan voedsel grote moeite om in leven te blijven. In Nederland is het tegenovergestelde het
geval en hebben mensen moeite om dood te gaan, zelfs als ze daartoe de wens hebben. Wat is
erger?

Wat betreft mijn vakgebied pensioenen het volgende. Ik zie niet in waarom dit geen thema zou
zijn waar vrijdenkers zich over zouden kunnen buigen. Denk eens aan zaken als:

- verhoging van de AOW-leeftijd;
- de problematiek van de woekerpensioenpolissen;
- de miljarden aan verliezen die pensioenfondsen hebben geleden door slecht beleggingsbeleid.
De rol van vakbonden die in de besturen van pensioenfondsen zijn vertegenwoordigd en hiervoor
medeverantwoordelijkheid dragen;
- het dreigende generatieconflict in verband met de noodzakelijke versobering van het stelsel van
aanvullende pensioenen. 

Het laatste punt is de moeite waard om nader op in te zoomen. Het besef – mede dankzij de
kredietcrisis - begint door te dringen dat we een te duur pensioenstelsel hebben dat moet
worden versoberd. “Slachtoffer” van deze versobering is de generatie die nu pensioen opbouwt en
voorlopig nog niet met pensioen gaat. De naoorlogse babyboomgeneratie – de mensen die nu
met pensioen gaan - lijkt net op tijd de buit binnen te hebben. Deze generatie wordt ook wel de
graaigeneratie genoemd. Dit licht ik nader toe aan de hand van een citaat uit een artikel van mr.
P.J.M. Akkermans (die zich zelf vrijdenkend pensioenconsultant noemt) in PensioenMagazine,
maart 2010, nummer 3:

“Ga maar na. De babyboomers groeiden op in protest tegen de gevestigde orde. Na de
studentenopstanden van 1968 viel hun een riant studiefinancieringsstelsel ten deel; de eeuwige
student deed zijn intrede, je maakte zelf wel uit wat je wenste te horen van de hoogleraar, stelde
zelf je tentamencijfer vast, en kreeg daarvoor nog een beurs ook. Dit alles gevolgd door een riant
socialezekerheidsstelsel en een goudgerande rechtspositie in het huur- en arbeidsrecht. Ook de
huizenmarkt zat mee: idealisten die in de jaren zeventig van de vorige eeuw eerst zonder te
betalen panden van kapitalisten kraakten, en daarna tegen betaling wegtrokken naar een
eenvoudig boerderijtje in Drenthe toen dat nog omgerekend € 30.000 kostte, vragen daar nu
zelfgenoegzaam en zonder enige gêne meer dan een miljoen voor. Toen aan het einde van
diezelfde jaren zeventig het feest over was, zat het ene deel stevig op het pluche en wist het
andere deel zich meester te maken van een al even comfortabele afvloeiingsregeling als de VUT,
die eigenlijk alleen – en terecht – voor de generatie vóór hen was bedoeld.”

De vraag is nu of de graaigeneratie buiten schot blijft bij de versobering van ons pensioenstelsel.
Wat mij betreft niet. Die generatie moet ook zijn bijdrage leveren door bijvoorbeeld de indexatie
van haar pensioen deels in te leveren. We moeten immers solidair zijn. 

Kortom, pensioen vormt een buitengewoon boeiend en actueel maatschappelijk thema en maakt,
wat mij betreft, deel uit van het brede scala aan onderwerpen dat vrijdenkers kan bezighouden. 

Met vriendelijke groet,

David Bakker 

President-directeur van Drs. D.W. Bakker Pensioen Consultancy

Doe nu de pensioencheck voor slechts € 500!
DVG-leden ontvangen 25% korting.
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David Bakker
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Beste David, ik vrees dat ik niet voldoende creatief ben om de term "euthanasie-winkeltje" niet
als een geringschattende kwalificatie te beschouwen. En passant lijk je ook nog te suggereren dat
ik mijn positie als hoofdredacteur misbruik om het zelfbeschikkingsrecht aan de orde te stellen.
Maar zoals Prophet terecht opmerkt: daar is geen enkel persoonlijk belang mee gediend. Het is nu
juist om die reden dat ik duidelijk heb aangegeven in welke hoedanigheid ik het artikel heb
geschreven.
Ik ben als ondernemer actief in de wereld van (duurzame) energievoorziening. Met wat
welwillendheid zou je dat ook als een vrijdenkersthema kunnen beschouwen. Maar het is nog
geen nanoseconde in me opgekomen om daarover eens in het maandblad te schrijven. 

Dat DVG zou worden geassocieerd met De Einder en euthanasie lijkt mij eerlijk gezegd onzin,
daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. Als je het aandeel van het thema zelfdoding in De
Vrijdenker bekijkt, zul je moeten vaststellen dat dat onderwerp slechts incidenteel aandacht
krijgt. Het is uiteraard je goed recht het zelfbeschikkingsrecht als een welvaartsprobleem op te
vatten maar dat geldt dan toch zeker voor het thema 'pensioenen'. En als wij in het Westen ons
nergens meer druk over mogen maken zolang er elders in de wereld ergere misstanden zijn, dan
moeten we DVG en dit Forum maar meteen opdoeken. Kortom, dat is natuurlijk een wel erg
flauwe opmerking.

Over personen moeten we maar niet en plein public discussieren. Het is ook niet aan jou om mij
daarop aan te spreken. Bovendien, zei je niet zelf al: "elk vogeltje zingt zoals het gebekt is"?

Dat van die handen schudden moest er maar eens van komen, daar wordt niemand slechter van.
Op de ALV kwam je pas ver na de pauze binnen en na afloop was je wel heel erg snel vertrokken,
ik trof je niet meer aanwezig.

David Bakker schreef:

Ik ken je niet persoonlijk. Je moet mijn opmerkingen dat ook niet opvatten als weerzin tegen je
persoon. Graag zou ik je een keer ontmoeten en de hand schudden. Wellicht dat er dan een aantal
misverstanden uit de weg kunnen worden geholpen. De term “euthanasie-winkeltje” komt bij jouw
misschien denigrerend over maar is niet zo bedoeld. Zoals ik vaker heb gezegd zingt ieder
vogeltje zoals het gebekt is. Niet iedereen kan - zoals jij - het fraaie “geluid” van de nachtegaal
voortbrengen. Ik ben bij wijze van spreken een kraai met een schrille stem. Dit is de wijze waarop
ik mijn mening uit. En zoals je weet is de vrijheid van meningsuiting het eerste punt van het
Vrijdenkersmanifest.

Wat me opvalt is dat je je op dit forum erg geringschattend over Lex Hagenaars uitlaat. Lex heeft
zich altijd ten volle ingezet voor DVG en zijn sporen verdiend. Hij heeft de vereniging jaren
geleden met een klein groepje mensen uit het slop gehaald. En nog steeds is hij actief. 

Maar ik heb soms het idee dat dit punt te veel overheerst en De Vrije Geachte al te veel wordt
vereenzelvigd met Stichting De Einder en euthanasie. Dat vind ik ongewenst. Er is meer in het
leven dan zelfdoding. En vind je niet dat jij en de counselors samenwerkend met Stichting de
Einder al voldoende ruimte krijgen om dit onderwerp in ons verenigingsblad De Vrijdenker,
waarvan jij hoofdredacteur bent, te belichten? Overigens zou je de problematiek als een
welvaartsprobleem kunnen beschouwen. 

Wat betreft mijn vakgebied pensioenen het volgende. Ik zie niet in waarom dit geen thema zou
zijn waar vrijdenkers zich over zouden kunnen buigen.

enno nuy schreef:

Beste David, ik vrees dat ik niet voldoende creatief ben om de term "euthanasie-winkeltje" niet als
een geringschattende kwalificatie te beschouwen. En passant lijk je ook nog te suggereren dat ik
mijn positie als hoofdredacteur misbruik om het zelfbeschikkingsrecht aan de orde te stellen.
Maar zoals Prophet terecht opmerkt: daar is geen enkel persoonlijk belang mee gediend. Het is nu
juist om die reden dat ik duidelijk heb aangegeven in welke hoedanigheid ik het artikel heb
geschreven.
Ik ben als ondernemer actief in de wereld van (duurzame) energievoorziening. Met wat
welwillendheid zou je dat ook als een vrijdenkersthema kunnen beschouwen. Maar het is nog geen
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Beste Enno,

Na afloop van de ALV van 17 april jl., waar ik wegens een file laat arriveerde, waren mijn
medestanders en ik snel afgedropen om onze wonden te likken. Maar maak je niet ongerust, dat
handen schudden komt nog wel. 

Jammer dat je niets over de duurzame energievoorziening schrijft. Want dat lijkt me nou, in
samenhang met de wereldomvattende milieuproblematiek, bij uitstek een onderwerp dat het
bespreken waard is. Iemand als Floris van den Berg schrijft in De Vrijdenker ook over dit soort
zaken. En om een bruggetje met het thema euthanasie te maken, hij spreekt n.a.v. de
milieuconferentie in Kopenhagen zelfs over een collectieve zelfmoordbeschikking (zie het artikel
“Op weg naar het einde. De collectieve zelfmoordbeschikking van Kopenhagen”, Floris van den
Berg en Annemarieke Otten, De Vrijdenker, februari 2010).

Het thema pensioenen is zeker geen welvaartsprobleem. Het gaat in de kern om de vraag hoe
ouderen, die niet meer in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien, worden verzorgd.
In het Westen hebben we daar een ingenieus pensioenstelsel voor op poten gezet. In
ontwikkelingslanden gaan ze daar (vooralsnog) anders mee om. De kinderen zorgen voor hun
ouders. Zo ging dat vroeger bij ons ook. Kinderen zijn dan een soort oudedagsvoorziening. 

Ik heb inderdaad de indruk dat redactieleden waaronder jij hun positie als redacteur misbruiken.
Ik heb concrete aanwijzingen dat de redactie artikelen op niet-objectieve gronden weigert te
plaatsen. Daarnaast tracht de redactie, naar mijn mening, artikelen die zij met tegenzin plaatst
“onderuit” te halen door bijvoorbeeld andere auteurs of redactieleden zelf in te schakelen om een
‘negatieve recensie’ te schrijven of een redactioneel commentaar te plaatsen. Gevolg is dat een
aantal auteurs zich onheus voelt bejegend, de redactie niet meer vertrouwt en daardoor geen
verdere bijdragen aan De Vrijdenker wenst te leveren. Bovendien kan iedere aandachtige lezer van
De Vrijdenker zelf zien dat de redactieleden te veel schrijven en te veel hun eigen mening
opdringen aan de lezer. 

Met vriendelijke groet,

David Bakker

nanoseconde in me opgekomen om daarover eens in het maandblad te schrijven. 

Dat DVG zou worden geassocieerd met De Einder en euthanasie lijkt mij eerlijk gezegd onzin, daar
heb ik nog nooit iets van gemerkt. Als je het aandeel van het thema zelfdoding in De Vrijdenker
bekijkt, zul je moeten vaststellen dat dat onderwerp slechts incidenteel aandacht krijgt. Het is
uiteraard je goed recht het zelfbeschikkingsrecht als een welvaartsprobleem op te vatten maar dat
geldt dan toch zeker voor het thema 'pensioenen'. En als wij in het Westen ons nergens meer druk
over mogen maken zolang er elders in de wereld ergere misstanden zijn, dan moeten we DVG en
dit Forum maar meteen opdoeken. Kortom, dat is natuurlijk een wel erg flauwe opmerking.

Over personen moeten we maar niet en plein public discussieren. Het is ook niet aan jou om mij
daarop aan te spreken. Bovendien, zei je niet zelf al: "elk vogeltje zingt zoals het gebekt is"?

Dat van die handen schudden moest er maar eens van komen, daar wordt niemand slechter van.
Op de ALV kwam je pas ver na de pauze binnen en na afloop was je wel heel erg snel vertrokken,
ik trof je niet meer aanwezig.

Ja, daar gaan we weer. Nog 1 keer dan: ik of wij hebben nog nooit artikelen op niet-objectieve
gronden geweigerd en ik of wij hebben nog nooit derden ingeschakeld om een ons minder

David Bakker schreef:
Ik heb inderdaad de indruk dat redactieleden waaronder jij hun positie als redacteur misbruiken. Ik
heb concrete aanwijzingen dat de redactie artikelen op niet-objectieve gronden weigert te
plaatsen. Daarnaast tracht de redactie, naar mijn mening, artikelen die zij met tegenzin plaatst
“onderuit” te halen door bijvoorbeeld andere auteurs of redactieleden zelf in te schakelen om een
‘negatieve recensie’ te schrijven of een redactioneel commentaar te plaatsen. Gevolg is dat een
aantal auteurs zich onheus voelt bejegend, de redactie niet meer vertrouwt en daardoor geen
verdere bijdragen aan De Vrijdenker wenst te leveren. Bovendien kan iedere aandachtige lezer van
De Vrijdenker zelf zien dat de redactieleden te veel schrijven en te veel hun eigen mening
opdringen aan de lezer.
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welgevallig artikel negatief te becommentarieren. Als een auteur zich onheus bejegend voelt, ga
ik ervan uit dat hij of zij mans of vrouws genoeg is om dat zelf bij de redactie te melden. 
Tot nog toe hebben alleen Fred Neerhoff, Victor Onrust en jijzelf zich met een dergelijk verwijt bij
ons gemeld. Je beschuldigingen raken echter kant noch wal en wat je niet weet maar wel het
geval is, is dat ook van de redactieleden inclusief mijzelf met enige regelmaat artikelen niet
worden geplaatst.
Wij doen ons best een serieus blad te maken en onze lezers te bedienen en we zouden niets
liever willen dan het blad een grotere verspreiding geven. Ook doen we ons best om nieuwe
schrijvers van buitenaf aan te trekken en gelukkig lukt ons dat met een zekere regelmaat. En tot
slot geloven wij niet dat onze lezers zich opvattingen of meningen laten opdringen, door wie dan
ook.

Mij bekruipt wel het gevoel dat dat idee van handen schudden een typisch voorbeeld van window
dressing was: waarom zou je de hand willen schudden van iemand die jij ervan beschuldigt zijn
positie te misbruiken?

Handen schudden window dressing, nee hoe kom je er bij? Ik zal alleen wel even mijn vingers
natellen.

Je bent nog nooit niet-objectief geweest? Ben je niet een beetje aan het jokken Enno. Ik geef een
aantal voorbeelden die duiden op niet-objectiviteit:

Voorbeeld 1 
De redactie heeft het conceptartikel (Erasmus) van Neerhoff vóór publicatie aan Hans van Lent ter
beschikking gesteld die vervolgens een zeer badinerend artikel schreef. Dit is een onweerlegbaar
feit en een concreet voorbeeld van een gebrek aan objectiveit: viewtopic.php?
f=59&t=7559&start=60

Voorbeeld 2 
Redactielid Jan Bontje kraakt het artikel van Neerhoff af en schrijft o.a.:

"Het lijkt bon ton geworden om Desiderius Erasmus Roterodamus van zijn voetstuk te stoten. Of
de door de door de Amerikaanse bezetters in scene gezette statucide (deze term heeft de
creatieve Bontje zelf verzonnen, toevoeging DB) op Sadam Hoessein daarbij onbewust wellicht
een inspirerende rol speelt, is schrijver dezes niet bekend; wel dat in De Vrijdenker jrg. 40 nr. 10
van december 2009/januari 2010, Erasmusmiskenner Fred Neerhoff statucide pleegt op Erasmus,
ondermeer door te beweren dat Erasmus 'antisemiet' was (dit heeft Neerhoff overigens niet
beweerd, toevoeging DB).”

Maar eerder, te weten d.d. 17 september 2009 stuurde Bontje nog een mail naar Neerhoff met de
volgende inhoud: 

“Beste Fred.

Over jouw artikel over Erasmus: ik ben voor plaatsing. Het is een doorwrocht artikel. Erasmus is
inderdaad eerder een hervormingsgezind christen (katholiek) dan een humanist in de moderne
betekenis van het woord.” 

enno nuy schreef:
Ja, daar gaan we weer. Nog 1 keer dan: ik of wij hebben nog nooit artikelen op niet-objectieve
gronden geweigerd en ik of wij hebben nog nooit derden ingeschakeld om een ons minder
welgevallig artikel negatief te becommentarieren. Als een auteur zich onheus bejegend voelt, ga ik
ervan uit dat hij of zij mans of vrouws genoeg is om dat zelf bij de redactie te melden. 
Tot nog toe hebben alleen Fred Neerhoff, Victor Onrust en jijzelf zich met een dergelijk verwijt bij
ons gemeld. Je beschuldigingen raken echter kant noch wal en wat je niet weet maar wel het geval
is, is dat ook van de redactieleden inclusief mijzelf met enige regelmaat artikelen niet worden
geplaatst.
Wij doen ons best een serieus blad te maken en onze lezers te bedienen en we zouden niets liever
willen dan het blad een grotere verspreiding geven. Ook doen we ons best om nieuwe schrijvers
van buitenaf aan te trekken en gelukkig lukt ons dat met een zekere regelmaat. En tot slot geloven
wij niet dat onze lezers zich opvattingen of meningen laten opdringen, door wie dan ook.

Mij bekruipt wel het gevoel dat dat idee van handen schudden een typisch voorbeeld van window
dressing was: waarom zou je de hand willen schudden van iemand die jij ervan beschuldigt zijn
positie te misbruiken?
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Natuurlijk kan Bontje van mening zijn veranderd. Maar opmerkelijk is het wel.

Voorbeeld 3
Victor Onrust schreef een artikel. Enno Nuy heeft op morele gronden grote problemen met het
artikel en wil naast het artikel een reactie plaatsen. Redactielid Wim de Lobel vindt dat de lezers
zelf onbevangen moeten oordelen. Uiteindelijk wordt het artikel van Victor niet geplaatst.

Voorbeeld 4
Een artikel van mij wordt niet geplaatst omdat het te zuur is: 

viewtopic.php?f=59&t=7620&start=45

Uit deze voorbeelden blijkt tevens dat er geen duidelijk plaatsingsbeleid is. Ik pleit daarom voor
de invoering van een helder redactiestatuut.

David, het is allemaal te kinderachtig voor woorden en dit is wat mij betreft inderdaad de
allerlaatste keer dat ik op deze onzin reageer. 
* Wij hebben geen redactiestatuut en ik zou niet weten wat je daarin geregeld had willen hebben.
* Wij zijn een onafhankelijke redactie en hoeven niet aan jan en alleman verantwoording af te
leggen.
* Desondanks zijn we altijd bereid onze besluiten toe te lichten.
* Ik heb nog een hele map met afgewezen artikelen, moet ik die eerst aan jou voorleggen?
* Van Lent heeft abusievelijk een oude versie van het artikel van Neerhoff ontvangen, echter na
publicatie in DV.
* Ook ik vond het artikel van Neerhoff aanvankelijk de moeite waard tot ik zag dat hij helemaal
niets met het commentaar van Molenaar had gedaan terwijl die wel in de geraadpleegde bronnen
voorkwam.
* Het artikel van Victor Onrust vond ik en vind ik nog steeds een erg slecht artikel, iedereen kan
het op internet nalezen en laat iedereen maar zijn eigen mening vormen.
* Jouw artikel vond ik en vind ik nog steeds erg zuur, maar had op zich nog wel geplaatst kunnen
worden; de desbetreffende editie was echter reeds vol en dus besloten we tot niet-plaatsen.
* Jouw conclusie dat er geen helder plaatsingsbeleid is, raakt kant noch wal maar het is wel
opmerkelijk dat 3 heren, wier artikelen niet geplaatst werden of wiens artikel niet naar zijn zin
becommentarieerd werd, bij elkaar zijn gekropen om een couppoging uit te voeren. Het resultaat
kennen we inmiddels. Misschien moeten jullie daar ook eens je konklusies uit trekken in plaats
van maar door blijven zeuren over dezelfde punten.

Kortom, iets meer sportiviteit heren, probeer het nog eens een keer, u kunt het vast wel. Zullen
we deze onzinnige strijdbijlen nu niet eens voorgoed begraven en gewoon op een wat jovialere
basis samenwerken?

enno nuy schreef:
David, het is allemaal te kinderachtig voor woorden en dit is wat mij betreft inderdaad de
allerlaatste keer dat ik op deze onzin reageer. 
* Wij hebben geen redactiestatuut en ik zou niet weten wat je daarin geregeld had willen hebben.
* Wij zijn een onafhankelijke redactie en hoeven niet aan jan en alleman verantwoording af te
leggen.
* Desondanks zijn we altijd bereid onze besluiten toe te lichten.
* Ik heb nog een hele map met afgewezen artikelen, moet ik die eerst aan jou voorleggen?
* Van Lent heeft abusievelijk een oude versie van het artikel van Neerhoff ontvangen, echter na
publicatie in DV.
* Ook ik vond het artikel van Neerhoff aanvankelijk de moeite waard tot ik zag dat hij helemaal
niets met het commentaar van Molenaar had gedaan terwijl die wel in de geraadpleegde bronnen
voorkwam.
* Het artikel van Victor Onrust vond ik en vind ik nog steeds een erg slecht artikel, iedereen kan
het op internet nalezen en laat iedereen maar zijn eigen mening vormen.
* Jouw artikel vond ik en vind ik nog steeds erg zuur, maar had op zich nog wel geplaatst kunnen
worden; de desbetreffende editie was echter reeds vol en dus besloten we tot niet-plaatsen.
* Jouw conclusie dat er geen helder plaatsingsbeleid is, raakt kant noch wal maar het is wel
opmerkelijk dat 3 heren, wier artikelen niet geplaatst werden of wiens artikel niet naar zijn zin
becommentarieerd werd, bij elkaar zijn gekropen om een couppoging uit te voeren. Het resultaat
kennen we inmiddels. Misschien moeten jullie daar ook eens je konklusies uit trekken in plaats van
maar door blijven zeuren over dezelfde punten.
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Zo makkelijk kom je er niet van af.

Redactiestatuut
Ik vind dat het bestuur serieus moet gaan nadenken over een redactiestatuut. Zo kan willekeur
worden voorkomen.

Van Lent heeft abusievelijk een oude versie van het artikel van Neerhoff ontvangen, echter
na publicatie in DV.
Ik vind dit buitengewoon ongeloofwaardig. Waarom moest jij hem het artikel toesturen? Je zal wel
weer een buitengewoon fraaie smoes verzinnen. 

Leo Molenaar
Wat zit je toch te emmeren over die Molenaar? Neerhoff heeft wel degelijk gerefereerd aan
Molenaar maar hechtte meer waarde aan de historicus Jonathan Israel, en terecht. Hebben jullie
behalve met Van Lent ook contact gehad met Molenaar? Immers, Molenaar is een kennis van
redacteur Jan Bontje toch?

Zuur en vol
Eerst geef je als reden dat mijn artikel te zuur was en nu zeg je dat de editie te vol was. En
waarom was die editie zo vol? Ja inderdaad, omdat de redactieleden zo veel schrijven en aan hun
eigen schrijfsels voorrang geven. Over objectiviteit gesproken.

Het artikel van Victor Onrust
Nu zeg je dat een slecht artikel is. En inderdaad zou de kwaliteit van een artikel centraal moeten
staan. Maar eerder waren jouw hoogstaande morele principes het belangrijkste
beoordelingscriterium.

Er werd van Erasmus wel eens gezegd dat hij een gladde aal was. Maar jij kan er ook wat van.

Ik heb nog meer voorbeelden van onzorgvuldigheid. Ik geef je er twee:

Voorbeeld 1
In De Vrijdenker van juli 2009 wordt een column van David Bakker geplaatst. De naam van auteur
op de cover wordt fout gespeld en een deel van de tekst van de column is weggevallen. Overigens
werd ook de naam van Neerhoff bij diens Erasmus-essay fout gespeld.

Voorbeeld 2
Pascal Obma levert een artikel in bij de redactie. Enno Nuy laat Obma weten dat het artikel
verbetering behoeft. Het artikel wordt desalniettemin in de oorspronkelijke vorm geplaatst in De
Vrijdenker zonder dat Obma daarvan op de hoogte wordt gesteld. Op het oude DVG-Forum
merkt Obma hier op 24 december 2009 over op:

“Enno Nuy had het artikel ook gewoon NIET kunnen plaatsen daar ik na overleg met hem had
aangegeven het eerst te zullen verbeteren. Eerlijk gezegd dunkt het me ook niet verder.”

Kortom, iets meer sportiviteit heren, probeer het nog eens een keer, u kunt het vast wel. Zullen we
deze onzinnige strijdbijlen nu niet eens voorgoed begraven en gewoon op een wat jovialere basis
samenwerken?
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De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

Ik geef het op, je blijft maar gal spuwen en er komt geen eind aan. Voor de foutjes met jouw
artikel heb ik jou publiekelijk excuus aangeboden. Wat wil je nog meer? Schandpaal? 
Jij gaat ervan uit dat ik aan een stuk door zit te liegen hier. Het is jou er kennelijk alleen maar om
te doen DVG in diskrediet te brengen. Ik zou zeggen: je gaat je goddelijke gang maar. Ik reageer
er niet meer op.

Ik heb je aangeboden de strijdbijl te begraven en constructiuef samen te werken. Daar heb jij
overduidelijk geen zin in. Daarvoor heb je kennelijk nog te veel gal dat je zo nodig kwijt moet.

Het is je toch niet ontgaan David, dat jullie op de ALV niet één, ik herhaal het maar voor de
duidelijkheid: nog niet één stem mee hebben kunnen krijgen? Jullie zijn er zelfs niet in geslaagd
ook maar één medestander mee te nemen naar die vergadering. Wordt het niet eens tijd om met
deze ruziezoekerij op te houden?

Nou ik denk dat ik alles nog maar eens na moet gaan lezen, er is vanaf maart al heel wat
geschreven in de verschillende onderwerpen in dit Forum.
Ik denk dat het slecht gaat in de pensioen bissenis. 
Ik denk David dat jij jezelf in discrediet brengt en met jezelf ook je medestanders, ik ga in ieder
geval denken dat er niet alleen met jou maar ook met Neerhof en Victor en die andere kornuiten
van jou iets heel erg mis is. 

Zelfs al heb je al het gelijk van de wereld dan doe je dit toch erg verkeerd.

groet steen

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

enno nuy schreef:
Ik geef het op, je blijft maar gal spuwen en er komt geen eind aan. Voor de foutjes met jouw
artikel heb ik jou publiekelijk excuus aangeboden. Wat wil je nog meer? Schandpaal? 
Jij gaat ervan uit dat ik aan een stuk door zit te liegen hier. Het is jou er kennelijk alleen maar om
te doen DVG in diskrediet te brengen. Ik zou zeggen: je gaat je goddelijke gang maar. Ik reageer
er niet meer op.

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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Laatst bijgewerkt door David Bakker op 30 apr 2010 07:59, in totaal 1 keer bewerkt.
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Strijdbijl begraven, constructief samenwerken? Probeer je sympathie te kweken bij de meelezers
op dit forum? 

Excuses voor foutjes
Ik heb die excuses aanvaard omdat ik toen nog niet kon bevroeden dat de redactionele
onzorgvuldigheid een structureel karakter had. Voor het wegvallen van een gedeelte van de tekst
van mijn artikel en het fout spellen van mijn naam in De Vrijdenker van juli 2009 heb je in de
editie september 2009 excuses aangeboden. Daarnaast heb je de weggevallen tekst alsnog
geplaatst. Je hebt nog overwogen om de column in zijn geheel opnieuw te plaatsen maar daar
was geen ruimte voor. Dat begrijp ik, anders zou er natuurlijk niet genoeg ruimte zijn voor de
schrijverij van de redactieleden. 

DVG in diskrediet brengen?
Ik wil DVG helemaal niet in diskrediet brengen. Ik wil graag een kwalitatief hoogstaand
verenigingsblad met een onafhankelijke, objectieve redactie. Zo’n blad hebben we nu niet. Om te
weten wat er aan het blad verbeterd kan worden zullen eerst de misstanden aan de kaak moeten
worden gesteld. 

Nogmaals de ALV
De ALV was een complete afgang. Daar zijn we het over eens. We hebben dat niet goed
aangepakt. Daardoor heeft er geen inhoudelijke discussie plaatsgevonden over de door ons
aangedragen punten. Maar er waren wel degelijk leden in de zaal die graag meer van de hoed en
de rand wilden weten.

Ik heb je aangeboden de strijdbijl te begraven en constructiuef samen te werken. Daar heb jij
overduidelijk geen zin in. Daarvoor heb je kennelijk nog te veel gal dat je zo nodig kwijt moet.

Het is je toch niet ontgaan David, dat jullie op de ALV niet één, ik herhaal het maar voor de
duidelijkheid: nog niet één stem mee hebben kunnen krijgen? Jullie zijn er zelfs niet in geslaagd
ook maar één medestander mee te nemen naar die vergadering. Wordt het niet eens tijd om met
deze ruziezoekerij op te houden?

Steen, 

Volgens mij heb je in de verste verte niet in de gaten wat er aan de hand is. Voor een vereniging
als De Vrije Gedachte is het allerbelangrijkste dat er een vrije en open gedachtewisseling
plaatsvindt. De platforms daarvoor zijn ons verenigingsblad De Vrijdenker en het DVG-
internetforum. Het bestuur en de redactie zouden deze gedachtewisseling moeten stimuleren.
Maar het tegenovergestelde is het geval:

- Het bestuur sluit het DVG-internetforum omdat er kritische geluiden te horen zijn;
- Op de vernieuwde DVG-website is de mogelijkheid om op weblogs te reageren opgeheven
omdat er naar het oordeel van de voorzitter onzinnige berichten verschenen;
- De redactie van De Vrijdenker is niet onafhankelijk en niet objectief en pleegt censuur;
- En de voorzitter wil niet met de leden praten over bepaalde onderwerpen omdat hij dat ziet een
wantrouwen jegens zijn persoon waardoor elke discussie in de kiem wordt gesmoord.

Nu stel ik dat aan de kaak. De wijze waarop ik dat doe zal menigeen niet bevallen omdat mijn
toon niet bevalt, ik te veel op de man speel etc.. Allemaal argumenten die niets met de inhoud te
maken hebben. En dat is tekenend voor de stand van zaken in de vrijdenkerij anno 2010. Voor

steen schreef:
Nou ik denk dat ik alles nog maar eens na moet gaan lezen, er is vanaf maart al heel wat
geschreven in de verschillende onderwerpen in dit Forum.
Ik denk dat het slecht gaat in de pensioen bissenis. 
Ik denk David dat jij jezelf in discrediet brengt en met jezelf ook je medestanders, ik ga in ieder
geval denken dat er niet alleen met jou maar ook met Neerhof en Victor en die andere kornuiten
van jou iets heel erg mis is. 

Zelfs al heb je al het gelijk van de wereld dan doe je dit toch erg verkeerd.

groet steen
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door sarnian » 30 apr 2010 11:17

mij komt op de eerste plaats de waarheid.

Kan jij uitleggen waarom ik mezelf en mijn medestanders in diskrediet breng, dat er iets mis is
met ons, dat ik iets verkeerds doe? Hoe kan het beter volgens jou?

Jij wilt graag dat er zoete broodjes worden gebakken. Helaas moet ik je dan teleurstellen. Mijn
naam is weliswaar Bakker maar ik werk alleen met zuurdeeg. 

Mvg David

Toch heeft een bakker die meer met zoet dan zuur werkt meer afnemers, vrees ik ...

David Bakker schreef:
(tegen steen) "Jij wilt graag dat er zoete broodjes worden gebakken. Helaas moet ik je dan
teleurstellen. Mijn naam is weliswaar Bakker maar ik werk alleen met zuurdeeg".

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Misschien heb je gelijk maar steeds meer begint het besef door te dringen dat we te veel suiker
consumeren:

"Er is veel discussie of suiker goed of slecht voor je is. In feite is er niets mis met een beetje
suiker, maar als je het in grote hoeveelheden eet wel. De enige functie van suiker is het leveren
van energie. Het bevat verder geen voedingsstoffen zoals vitaminen of mineralen. Het geeft je een
snelle energie-shot en geeft dingen een zoete smaak. Wanneer je teveel suikers binnen krijgt, zet
je lichaam deze om in lichaamsvet."

Vrijdenkers moeten niet te veel zoete broodjes tot zich nemen. Daar worden het luie denkers van.

sarnian schreef:

Toch heeft een bakker die meer met zoet dan zuur werkt meer afnemers, vrees ik ...

David Bakker schreef:
(tegen steen) "Jij wilt graag dat er zoete broodjes worden gebakken. Helaas moet ik je dan
teleurstellen. Mijn naam is weliswaar Bakker maar ik werk alleen met zuurdeeg".

Voordelen van zuurdeeg: het brood heeft een meer karakteristiek en voller aroma - het brood
heeft een malse veerkrachtige kruim - het zal langer houdbaar blijven.

sarnian schreef:

Toch heeft een bakker die meer met zoet dan zuur werkt meer afnemers, vrees ik ...

David Bakker schreef:
(tegen steen) "Jij wilt graag dat er zoete broodjes worden gebakken. Helaas moet ik je dan
teleurstellen. Mijn naam is weliswaar Bakker maar ik werk alleen met zuurdeeg".
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Dat mag wel zo zijn, maar dit constante openlijk gebikker tussen leden van DVG is nou ook niet
erg stimulerend voor een groeiende ondersteuning van het gedachtegoed van de vereniging ...

David Bakker schreef:
Vrijdenkers moeten niet te veel zoete broodjes tot zich nemen. Daar worden het luie denkers van.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Als wij niks doen dan blijft er van dat gedachtegoed niets over.

sarnian schreef:

Dat mag wel zo zijn, maar dit constante openlijk gebikker tussen leden van DVG is nou ook niet
erg stimulerend voor een groeiende ondersteuning van het gedachtegoed van de vereniging ...

David Bakker schreef:
Vrijdenkers moeten niet te veel zoete broodjes tot zich nemen. Daar worden het luie denkers
van.

Wat wil je dan? Horen, zien en zwijgen soms?

sarnian schreef:

Dat mag wel zo zijn, maar dit constante openlijk gebikker tussen leden van DVG is nou ook niet
erg stimulerend voor een groeiende ondersteuning van het gedachtegoed van de vereniging ...

David Bakker schreef:
Vrijdenkers moeten niet te veel zoete broodjes tot zich nemen. Daar worden het luie denkers
van.

Er is een groot verschil tussen verschillende denkwijzes en conclusies in diverse categorieën en
de debatten daarover, en dit eindeloos persoonlijk gekibbel tussen "DVG'ers" die niets anders te
doen schijnen te hebben dan elkaar af te kraken op gedane zaken, futiliteiten en persoonlijke
zienswijzes.

Het eerste zet aan tot verdieping van het reeds bestaand vrijdenken, en tot verspreiding van het
vrijdenken in het algemeen. 
Het tweede zet slechts aan om het hoofd te schudden over het kleinzielig wederzijds geëtter
binnen de DVG. Dat laatste kan toch niet in het belang zijn van noch het vrijdenken, noch de DVG,
dus waar zijn jullie nu eigenlijk mee bezig? 
.

fred neerhoff schreef:
Wat wil je dan? Horen, zien en zwijgen soms?
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A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Futiliteiten? Dit raakt de kern van het vrijdenken. Ik zal het voor alle duidelijkheid nog een keer
herhalen.

Voor een vereniging als De Vrije Gedachte is het allerbelangrijkste dat er een vrije en open
gedachtewisseling plaatsvindt. De platforms daarvoor zijn ons verenigingsblad De Vrijdenker en
het DVG-internetforum. Het bestuur en de redactie zouden deze gedachtewisseling moeten
stimuleren. Maar het tegenovergestelde is het geval:

- Het bestuur sluit het DVG-internetforum omdat er kritische geluiden te horen zijn;
- Op de vernieuwde DVG-website is de mogelijkheid om op weblogs te reageren opgeheven
omdat er naar het oordeel van de voorzitter onzinnige berichten verschenen;
- De redactie van De Vrijdenker is niet onafhankelijk en niet objectief en pleegt censuur;
- De voorzitter wil niet met de leden praten over bepaalde onderwerpen omdat hij dat ziet een
wantrouwen jegens zijn persoon waardoor elke discussie in de kiem wordt gesmoord;
- De arabist Hans Jansen is niet meer welkom omdat hij kritiek heeft op de Islam;
- Paul Cliteur wordt weggejaagd;
- Oud voorzitter Lex Hagenaars wordt belasterd.

En dit noem jij futiliteiten?

sarnian schreef:

Er is een groot verschil tussen verschillende denkwijzes en conclusies in diverse categorieën en de
debatten daarover, en dit eindeloos persoonlijk gekibbel tussen "DVG'ers" die niets anders te doen
schijnen te hebben dan elkaar af te kraken op gedane zaken, futiliteiten en persoonlijke
zienswijzes.

Het eerste zet aan tot verdieping van het reeds bestaand vrijdenken, en tot verspreiding van het
vrijdenken in het algemeen. 
Het tweede zet slechts aan om het hoofd te schudden over het kleinzielig wederzijds geëtter
binnen de DVG. Dat laatste kan toch niet in het belang zijn van noch het vrijdenken, noch de DVG,
dus waar zijn jullie nu eigenlijk mee bezig? 
.

fred neerhoff schreef:
Wat wil je dan? Horen, zien en zwijgen soms?

David : waarom ben jij eigenlijk nog DVG lid ? 
Je kan toch ook buiten de DVG om vrijdenker zijn ?
En ik bedoel dit serieus, en zonder verwijzing of aanklacht in jouw richting.
Ik verwonder mijzelf al sinds 1998 over de DVG ...

.

David Bakker schreef:
- Het bestuur sluit het DVG-internetforum omdat er kritische geluiden te horen zijn;
- Op de vernieuwde DVG-website is de mogelijkheid om op weblogs te reageren opgeheven omdat
er naar het oordeel van de voorzitter onzinnige berichten verschenen;
- De redactie van De Vrijdenker is niet onafhankelijk en niet objectief en pleegt censuur;
- De voorzitter wil niet met de leden praten over bepaalde onderwerpen omdat hij dat ziet een
wantrouwen jegens zijn persoon waardoor elke discussie in de kiem wordt gesmoord;
- De arabist Hans Jansen is niet meer welkom omdat hij kritiek heeft op de Islam;
- Paul Cliteur wordt weggejaagd;
- Oud voorzitter Lex Hagenaars wordt belasterd.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)
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sarnian,

De vijdenkersvereniging De Vrije Gedachte vierde in 2006 haar 150 jarige bestaan. Zie voor haar
geschiedenis: B. Gasenbeek ea, "God noch autoriteit", Uitg. Boom, 2006.

Enkele oppositonele leden - waaronder David Bakker, Lex Hagenaars, Victor Onrust en ikzelf -
zijn van mening dat de huidige voorzitter Anton van Hooff en met name de zelfbenoemde
hoofdredacteur Enno Nuy van het vereningsblad De Vrijdenker, de vrijzinnige tradititie van het
georganiseerde vrijdenken in Nederland verkwanselen. De redenen waarom wij dit vinden, kun je
hier op deze site zelf nalezen.

David,

Ik vind je een zeur.

Wellicht een idee om je eigen clubje op te richten, met soortgelijkdenkenden ... ?

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Gesloten
onderwerp
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De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

Hey Joe,

Natuurlijk mag je mij een zeur vinden. Maar ik vind je ietwat kort van stof en zou een stukje
onderbouwing van je stelling zeer op prijs stellen. 

Een eigen clubje met soortgelijkdenkenden? Over welke soort heb je het precies? Zelf ben ik van
mening dat binnen DVG een breed scala aan opvattingen mogelijk moet zijn. Ik vind - blijkbaar in
tegenstelling tot jouw soort - niet dat mensen die andere opvattingen huldigen dan ik moeten
oprotten en een ander clubje moeten gaan oprichten. Verdraagzaamheid Joe. Niet onbelangrijk.

Joe Hn schreef:
David,

Ik vind je een zeur.

Wellicht een idee om je eigen clubje op te richten, met soortgelijkdenkenden ... ?

Ik volg dit draadje met interesse. En soms ook wel met kromme tenen. En steeds weer schiet er
een woord door mijn hoofd. Ik kan het, al lezend en nadenkend over wat hier gebeurd, maar niet
uit mijn gedachten krijgen. Het woord is querulant.
Wat betekent dat woord precies? Nu wil ik het ook echt weten. Maar even gegoogeld dus.
Ik kom al bij de eerste hit de volgende betekenissen tegen.
Een querulant is iemand die voortdurend klaagt en zeurt.
Het is synoniem voor zeikerd.
Een klagerig type.
Een ruziezoeker.
Iemand die voortdurend klaagt over onrecht dat hem zou zijn aangedaan.
Er is een site die een opsomming in steekwoorden geeft: 
Dwarsligger, grievenmaker, iemand die altijd klaagt, iemand met een ziekelijke klaagzucht,
klaagzuchtig persoon, klager, ruziemaker, ruziezoeker, twistzieke, twistzoeker, verweerder,
zeiker.
Van zoveel herenleed wordt ik een beetje misselijk. Misschien moet ik dit draadje maar niet meer
volgen.

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 zeikerd? Beetje flauw misschien Wim, maar ik moest meteen aan jou denken. Gaaaappp....

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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Hier een onderbouwing, je eigen woorden. Van toen je hier met de deur in huis kwam vallen :

David Bakker schreef:
Natuurlijk mag je mij een zeur vinden. Maar ik vind je ietwat kort van stof en zou een stukje
onderbouwing van je stelling zeer op prijs stellen.

David schreef:
Ik heb me godsgruwelijk geergerd
...
Waar is de tijd gebleven
...
Je hebt Forum opengesteld voor DVG-leden? Dat is geleuter. Dit forum was altijd open voor
iedereen. Ik wil een eigen DVG-Forum want ik heb geen zin om op dit Forum met al die vage
anonieme scribenten in discussie te gaan.
...
Hoort dit onderwerp wel hier thuis? Ingrijpen mods.
...
Hoort dit onderwerp wel hier thuis? Keihard ingrijpen mods.
...
Weet je zeker dat Freethinker een samenwerkingsovereenkomst met DVG is aangegaan? Is die
schriftelijk vastgelegd? Heb je het handelsregister van de Kamer van Koophandel gecheckt of je
met de rechtsgeldige vertegenwoordigers van DVG afspraken hebt gemaakt. Is Freethinker een
rechtspersoon? Of is DVG een overeenkomst aangegaan met de prive personen die
verantwoordelijk zijn voor deze website? Kan je daarover helderheid verschaffen?
...
Heeft Freethinker een bestuur? Wie zit daar in? Met welke bestuursleden van DVG heb je om tafel
gezeten?
...
Maar als ik hier, als DVG-lid, een pittige mening verkondig waarvan de modderaars vinden dat die
verwijderd moet worden terwijl (het bestuur van) DVG vindt dat die mening in het kader van de
grote vrijheid van meningsuiting door de beugel kan, wat gebeurt er dan?
...
Schuld is een groot woord. Maar FT moet wel goed nadenken over met wie ze een samenwerking
aangaan. Het gevolg van de samenwerking is dat ze nu een zeikerd als ik over de vloer krijgen.
...
Vergis je niet, ik kan behoorlijk zeiken, zelfs tegen de wind in.
...
Hoort dit onderwerp niet thuis elders op deze site onder het kopje agnosticisme/atheïsme?

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Okay Joe, never forget!

Ben ik blij met al die Vrije Gedachte Gasten die hun eigen forum missen?
Ik ben daar nog niet helemaal uit.

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.
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Joe,

Dat was twee maanden geleden man. Ik zat toen volop in gesprek op het oude forum toen
opeens de stekker er werd uitgetrokken. Daar was ik op zijn minst gezegd niet blij mee. We zitten
nu in een nieuw topic. 

Overigens er staan nog wat vragen open. Of reageer je liever niet inhoudelijk en beperk je je
liever tot gezeur over gezeur.

Joe Hn schreef:

Hier een onderbouwing, je eigen woorden. Van toen je hier met de deur in huis kwam vallen :

David Bakker schreef:
Natuurlijk mag je mij een zeur vinden. Maar ik vind je ietwat kort van stof en zou een stukje
onderbouwing van je stelling zeer op prijs stellen.

Beste Wim, 

Het valt me op dat je altijd dit soort opmerkingen plaatst. Ook het "herenleed" schijnt een soort
"Leitmotiv" in jouw berichtgeving te zijn. Maar wat bedoel je er mee? 

En is het misschien mogelijk dat je voor de verandering een keer op de inhoud focust. Waarom
volg je dit draadje met interesse?

Wim Aalten schreef:
Ik volg dit draadje met interesse. En soms ook wel met kromme tenen. En steeds weer schiet er
een woord door mijn hoofd. Ik kan het, al lezend en nadenkend over wat hier gebeurd, maar niet
uit mijn gedachten krijgen. Het woord is querulant.
Wat betekent dat woord precies? Nu wil ik het ook echt weten. Maar even gegoogeld dus.
Ik kom al bij de eerste hit de volgende betekenissen tegen.
Een querulant is iemand die voortdurend klaagt en zeurt.
Het is synoniem voor zeikerd.
Een klagerig type.
Een ruziezoeker.
Iemand die voortdurend klaagt over onrecht dat hem zou zijn aangedaan.
Er is een site die een opsomming in steekwoorden geeft: 
Dwarsligger, grievenmaker, iemand die altijd klaagt, iemand met een ziekelijke klaagzucht,
klaagzuchtig persoon, klager, ruziemaker, ruziezoeker, twistzieke, twistzoeker, verweerder, zeiker.
Van zoveel herenleed wordt ik een beetje misselijk. Misschien moet ik dit draadje maar niet meer
volgen.

Ik ben blij dat je ons deelgenoot maakt van je gevoelens. Overigens heb ik er niets op tegen
wanneer je een inhoudelijke opmerking plaatst.

Cluny schreef:
Ben ik blij met al die Vrije Gedachte Gasten die hun eigen forum missen?
Ik ben daar nog niet helemaal uit.
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Apert onwaar! 

Onder het kopje "een cover up" van mijn Erasmus-essay heb ik er juist met verwijzing naar zijn
artikel omstandig op gewezen dat Leo Molenaar nog jonge kinderen met zijn bewust gekozen
éénzijdige beeld van een tolerante en pacifistische Erasmus indoctrineert! 

Daartoe probeert Leo Molenaar in zijn artikel enkele Erasmus-critici weinig overtuigend onderuit
te halen. Zijn lage argumentatie nivo was voor mij dan ook geen enkele reden om aandacht te
besteden aan zijn gezuig aan het zgn Pfefferkorn - Reuchlin thema. Zie het zeer recente essay
van prof. dr. Hans Jansen "Protest van Erasmus tegen renaissance van Hebreeuwse literatuur",
Uitg. Groen, 2010, alwaar het gewraakte thema wèl verantwoord wordt behandeld. 

En ja, dan blijkt nog eens zonneklaar dat het humanistische icoon Erasmus inderdaad een
virulent jodenhater was.

enno nuy schreef:
* Ook ik vond het artikel van Neerhoff aanvankelijk de moeite waard tot ik zag dat hij helemaal
niets met het commentaar van Molenaar had gedaan terwijl die wel in de geraadpleegde bronnen
voorkwam.

Het is een opmerking met een zorgvuldig gedoseerde inhoud.

David Bakker schreef:

Ik ben blij dat je ons deelgenoot maakt van je gevoelens. Overigens heb ik er niets op tegen
wanneer je een inhoudelijke opmerking plaatst.

Cluny schreef:
Ben ik blij met al die Vrije Gedachte Gasten die hun eigen forum missen?
Ik ben daar nog niet helemaal uit.

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.

Kom eens met iets inhoudelijks!

Cluny schreef:
Het is een opmerking met een zorgvuldig gedoseerde inhoud.

Beste David, beste Fred (en beste Lex, ook al ben je hier op dit forum voor mij niet herkenbaar
aanwezig, je zult ongetwijfeld meelezen),
jullie vragen steeds aan iedereen een inhoudelijke reactie op wat je hier op het forum naar voren
brengt. Maar elke inhoudelijke reactie wordt vervolgens door jullie keihard afgeserveerd. Dat was
op het oude DVG forum het geval en dat is nog steeds zo. Dus ik vind dat het geen zin heeft om
inhoudelijk op jullie schrijverij te reageren. Als jullie menen dat er binnen de vereniging wat te
klagen is zul je toch anders moeten opereren wil je gehoor krijgen. Hoe anders? Wel, bedenkt het
zelf eens.
Jullie huidige benadering van de problemen is in ieder geval absoluut contra-productief. 
Ik kijk uit naar de keiharde reactie die dit schrijven ongetwijfeld los zal maken.
Knal 'm d'r in!!

ALLEDAAGS VRIJDENKEN: 
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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.

Wim, 

Kennelijk voel je je tekort gedaan. Vind je het heel erg als ik je zeg dat ik daar helemaal niets van
snap? Echt niet! Vooral ook niet, omdat je nooit eens uitlegt wat jòu bezig houdt, en hoe jij jouw
doelen wilt bereiken. Kortom, positieve suggesties zijn en blijven natuurlijk van harte welkom!

Ik ben door alle ontboezemingen hier helemaal de weg kwijt over wat vrijdenken bij DVG nou
eigenlijk zou kunnen inhouden. Maar afgaande op het voorgaande is voorlopig mijn beste gissing
van wat bij DVG onder vrijdenken verstaan wordt:

Vrijdenken is publiekelijk ongegeneerd hardop denken dat ergens begint, maar nergens
eindigt.

Denken "wij zijn beter dan de rest" heeft helaas al veel verpest

Gesloten
onderwerp
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De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

Je valt in herhaling.

Wim Aalten schreef:
Beste David, beste Fred (en beste Lex, ook al ben je hier op dit forum voor mij niet herkenbaar
aanwezig, je zult ongetwijfeld meelezen),
jullie vragen steeds aan iedereen een inhoudelijke reactie op wat je hier op het forum naar voren
brengt. Maar elke inhoudelijke reactie wordt vervolgens door jullie keihard afgeserveerd. Dat was
op het oude DVG forum het geval en dat is nog steeds zo. Dus ik vind dat het geen zin heeft om
inhoudelijk op jullie schrijverij te reageren. Als jullie menen dat er binnen de vereniging wat te
klagen is zul je toch anders moeten opereren wil je gehoor krijgen. Hoe anders? Wel, bedenkt het
zelf eens.
Jullie huidige benadering van de problemen is in ieder geval absoluut contra-productief. 
Ik kijk uit naar de keiharde reactie die dit schrijven ongetwijfeld los zal maken.
Knal 'm d'r in!!

Hier kunnen we weinig mee. S.v.p. inhoudelijk.

vegan-revolution schreef:
Ik ben door alle ontboezemingen hier helemaal de weg kwijt over wat vrijdenken bij DVG nou
eigenlijk zou kunnen inhouden. Maar afgaande op het voorgaande is voorlopig mijn beste gissing
van wat bij DVG onder vrijdenken verstaan wordt:

Vrijdenken is publiekelijk ongegeneerd hardop denken dat ergens begint, maar nergens
eindigt.

Wim Aalten schreef:
Beste David, beste Fred (en beste Lex, ook al ben je hier op dit forum voor mij niet herkenbaar
aanwezig, je zult ongetwijfeld meelezen),
jullie vragen steeds aan iedereen een inhoudelijke reactie op wat je hier op het forum naar voren
brengt. Maar elke inhoudelijke reactie wordt vervolgens door jullie keihard afgeserveerd. Dat was
op het oude DVG forum het geval en dat is nog steeds zo. Dus ik vind dat het geen zin heeft om
inhoudelijk op jullie schrijverij te reageren. Als jullie menen dat er binnen de vereniging wat te
klagen is zul je toch anders moeten opereren wil je gehoor krijgen. Hoe anders? Wel, bedenkt het
zelf eens.
Jullie huidige benadering van de problemen is in ieder geval absoluut contra-productief. 
Ik kijk uit naar de keiharde reactie die dit schrijven ongetwijfeld los zal maken.
Knal 'm d'r in!!

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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Lex neemt niet deel aan het Freethinker Forum omdat hij het niveau te laag vindt. Namens hem
kan ik jou nog wel de volgende boodschap overbrengen:

"Het is de bedoeling van Vrijdenken, zie bv. het Vrijdenkersmanifest dat elke inhoudelijke reactie
wordt besproken en getoetst, als je dat ´keihard afserveren´ noemt, dan wil je aan dat spel
kennelijk niet meedoen. Ik kan dat wel begrijpen en zelfs billijken. Je bent ook niet de enige, bv.
Enno, Anton en Jan B. uit S. doen niet anders. En dat is jammer. Een spel is leuk en aardig als er
meerdere deelnemers zijn. Van Enno kan gezegd worden dat hij wel tegenstribbelend een paar
´besluiten wil toelichten´, maar dat is nog geen meedoen, natuurlijk. Op het oude DVG forum
heb ik nooit, echt nooit een mening, een stelling of een ingezonden feit onbesproken gelaten, tot
het bestuur weer eens een ´zomerstop´ introduceerde. Of alle reactie op hun lullige ´postings´
verwijderde. Wie kijkt er nog op de Vrije gedachte site? Wie gaat daar het oude nieuws bekijken?
Wie leest die republikeinse oude koek van Gerhard? Wie zou er zich tegen verzetten. Nee, Wim en
jouw basis voor dagelijks denken en handelen, brengt weinig nieuws. Ik stap er niet voor van de
fiets..."

"Nog een geluk dat zijne hoogheid Lex zich, ondanks het te lage niveau van dit forum, via een
woordvoerder tot ons wil richten. Kunnen we toch iets vernemen van zijn vrije gedachten op
niveau."
Kom op Lex, doe gewoon.

Maar nu even serieus. De Vrije Gedachte is een vereniging. Binnen een vereniging zijn de leden
(de ALV) het hoogste orgaan. Die beslissen wat het beleid van de vereniging is.
Als er leden zijn die kritiek hebben op b.v. het bestuur of de redactie van het verenigingsblad dan
moeten die leden de geeigende weg bewandelen. En dan is schreeuwen dat er revolutie in de
lucht hangt en suggereren dat de vereniging een sterfhuisconstructie is wel het laatste waarop ik
als lid zit te wachten.
Dan is eindeloos hakken op een forum heel erg contra-productief. Hoe kweek je onrust en hoe
breng je een vereniging in discrediet. Hoe speel je de vijand van de vrije gedachte in de kaart.
We weten inmiddels hoe de opposanten denken over verschillende zaken die in de vereniging
spelen.
Mijn advies: zoek een (constructieve) mogelijkheid om met de leden van gedachten te wisselen
over je grieven. B.v. via de statutaire weg (ik heb die zo even niet op het netvlies) of via een op
eigen initiatief te organiseren bijeenkomt. Informeer daar de leden en zoek steun voor je kritiek
en eventuele voorstellen ter verbetering. 
Vervolgens kun je je kritiek/voorstellen ter verbetering aan een ALV voorleggen en democratische
besluitvorming krijgen. Zo doe je dat in een vereniging.
En jullie optreden op de laatste ALV was zo'n typisch voorbeeld van hoe het niet moet.
Veel schreeuwen op het forum vooraf, de leden pas informeren over wat je wilt via een paper vijf
minuten voor de vergadering en vervolgens tijdens de vergadering vreemde strategische moves
uithalen.
Daar gaan leden van een vereniging, terecht, niet in 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.

Wim,

Ik weet dat je lid bent van De Vrije Gedachte. Toch schijnt het je niet te deren dat het open
karakter van jouw vereniging onder voorzitter Anton van Hooff om zeep wordt geholpen.

Ook lijk je niet geinteresseerd in het leugenachtige redactiebeleid van de zelfbenoemde
hoofdredacteur Enno Nuy.

Wil je niet weten van deze evidente misstanden binnen de vereniging of heb ik iets gemist?

Wim Aalten schreef:
Ik volg dit draadje met interesse. En soms ook wel met kromme tenen.
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Fred,
ik ken jullie grieven. Maar ik ben het niet met jullie eens.
En zeker niet met de wijze waarop je probeert zaken onder de aandacht te brengen.
In plaats van de ene rel na de andere te schoppen zou ik liever zien dat jullie je kritiek aan de
leden voorleggen zoals dat in een vereniging hoort.
Als lid voel ik me bijna geschoffeerd als ik zo behandeld wordt door een aantal medeleden. 
Ik moet niet vinden wat jullie vinden, ik moet niet doen wat jullie willen dat ik doe, ik denk zelf
na.
Ik heb, als ik naar de vereniging en het beleid van DVG kijk, ook zo mijn ideeen over wat anders
zou kunnen. Maar ik heb niet de behoefte om dat in de vorm van een revolutie of
sterfhuisconstructie te bevechten. Ik heb niet de behoefte iedereen de maat te nemen en
zelfgenoegzaam mijn gelijk bij een ieder door de strot te duwen.
Als jullie kritiek hebben, leg het op een normale wijze voor aan de leden van de vereniging. Dan
hoor je hoe die er over denken. Dan hoor je of men verandering wil en welke verandering. Nu
prediken (woord bewust gekozen) jullie revolutie en sterfhuisdreiging maar daarvoor is de
vereniging De Vrije Gedachte te waardevol.

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.

Wim je overdrijft een beetje. We duwen niets door de strot. Over alles mag worden gepraat. 

Je voelt je geschoffeerd. Even moest ik denken aan wat je elders op dit forum schreef:

"Maar er is nog een ander aspect aan beledigen. Je kunt niet beledigen zonder beledigde. En maar
al te vaak wordt een uitspraak die iemand doet door een ander als beledigend benoemt. Heel
bewust en uit tactische overwegingen. Je beledigd voelen is een zet in een machtsspel."

Wim Aalten schreef:
Fred,
ik ken jullie grieven. Maar ik ben het niet met jullie eens.
En zeker niet met de wijze waarop je probeert zaken onder de aandacht te brengen.
In plaats van de ene rel na de andere te schoppen zou ik liever zien dat jullie je kritiek aan de
leden voorleggen zoals dat in een vereniging hoort.
Als lid voel ik me bijna geschoffeerd als ik zo behandeld wordt door een aantal medeleden. 
Ik moet niet vinden wat jullie vinden, ik moet niet doen wat jullie willen dat ik doe, ik denk zelf
na.
Ik heb, als ik naar de vereniging en het beleid van DVG kijk, ook zo mijn ideeen over wat anders
zou kunnen. Maar ik heb niet de behoefte om dat in de vorm van een revolutie of
sterfhuisconstructie te bevechten. Ik heb niet de behoefte iedereen de maat te nemen en
zelfgenoegzaam mijn gelijk bij een ieder door de strot te duwen.
Als jullie kritiek hebben, leg het op een normale wijze voor aan de leden van de vereniging. Dan
hoor je hoe die er over denken. Dan hoor je of men verandering wil en welke verandering. Nu
prediken (woord bewust gekozen) jullie revolutie en sterfhuisdreiging maar daarvoor is de
vereniging De Vrije Gedachte te waardevol.

Wim,

Ik stel vast dat je de vorm belangrijker vindt dan de inhoud. Je goed recht natuurlijk.

Wim Aalten schreef:
"Nog een geluk dat zijne hoogheid Lex zich, ondanks het te lage niveau van dit forum, via een
woordvoerder tot ons wil richten. Kunnen we toch iets vernemen van zijn vrije gedachten op
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Wim,

Dit is beter. Ja inderdaad de ALV was een aanfluiting. En ja we zullen de koninklijke weg
bewandelen. Wij - dat zijn Fred, Lex en ik (Van Victor Onrust hebben we afscheid genomen. Bij
nader inzien bleek dat we op belangrijke punten toch te veel van mening verschilden) gaan een
artikel schrijven voor De Vrijdenker waar we aandacht vragen voor onze standpunten. Het is
natuurlijk de grote vraag of het geplaatst wordt. Want zoals je weet en ik hier onweerlegbaar heb
aangetoond, is de redactie niet-objectief en niet-onafhankelijk. En wellicht organiseren we een
discussiebijeenkomst waar jij van harte welkom bent. 

Daarnaast blijven we op dit Forum kritiek leveren - schreeuwen zoals jij dat noemt - indien dat
noodzakelijk is. Daarbij zal de Heilige Geest Lex Hagenaars wellicht zijn belangrijke
mededelingen via mij openbaren.

niveau."
Kom op Lex, doe gewoon.

Maar nu even serieus. De Vrije Gedachte is een vereniging. Binnen een vereniging zijn de leden (de
ALV) het hoogste orgaan. Die beslissen wat het beleid van de vereniging is.
Als er leden zijn die kritiek hebben op b.v. het bestuur of de redactie van het verenigingsblad dan
moeten die leden de geeigende weg bewandelen. En dan is schreeuwen dat er revolutie in de lucht
hangt en suggereren dat de vereniging een sterfhuisconstructie is wel het laatste waarop ik als lid
zit te wachten.
Dan is eindeloos hakken op een forum heel erg contra-productief. Hoe kweek je onrust en hoe
breng je een vereniging in discrediet. Hoe speel je de vijand van de vrije gedachte in de kaart.
We weten inmiddels hoe de opposanten denken over verschillende zaken die in de vereniging
spelen.
Mijn advies: zoek een (constructieve) mogelijkheid om met de leden van gedachten te wisselen
over je grieven. B.v. via de statutaire weg (ik heb die zo even niet op het netvlies) of via een op
eigen initiatief te organiseren bijeenkomt. Informeer daar de leden en zoek steun voor je kritiek
en eventuele voorstellen ter verbetering. 
Vervolgens kun je je kritiek/voorstellen ter verbetering aan een ALV voorleggen en democratische
besluitvorming krijgen. Zo doe je dat in een vereniging.
En jullie optreden op de laatste ALV was zo'n typisch voorbeeld van hoe het niet moet.
Veel schreeuwen op het forum vooraf, de leden pas informeren over wat je wilt via een paper vijf
minuten voor de vergadering en vervolgens tijdens de vergadering vreemde strategische moves
uithalen.
Daar gaan leden van een vereniging, terecht, niet in mee.

En zo, lieve DVG kindertjes, kwam alles toch weer goed.
Maar voor nu : oogjes dicht en snaveltjes toe.

Welterusten !

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)
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WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker en 0 gasten

Graag inhoudelijk reageren.

De nieuwe Vrijdenker (editie mei 2010) viel vandaag weer op de mat. 

Uiteraard bevatte deze editie weer het nodige geleuter van Van Hooff en Hopster over beledigen.
Gaapverwekkend!

Voorts viel me nog een raar stukje op. Bij een artikel van ene Tamar Disselkoen-van Raalte staat
een kort naschrift van de redactie:

"Mw. Disselkoen heeft ons verboden een naschrift op te nemen maar we kunnen het niet laten:
wij hopen spoedig bijdragen van haar hand in De Vrijdenker te kunnen plaatsten." 

Wat is dit toch voor een merkwaardig dubbelzinnig tekstje? Wat moet ik hier als lezer mee?

Fred, je bedoelt zeker dat dit topic reeds lachwekkend genoeg is ... 

fred neerhoff schreef:
sarnian, Graag inhoudelijk reageren.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

sarnian,

Ben je echt zo schijnheilig of lijkt dat maar zo? Hoe dan ook, ik stel voor de verdere conversatie
on topic voort te zetten. Zo niet, jammer dan.

In de NRC van 1 mei 2010 lezen we een uitstekend essay van de publicist Fred Eddes over de wet
van de reisleider die zegt dat je “in ieder reisgezelschap een handvol ongeneeslijk ontevreden
reisgenoten treft. De harde kern van onverbeterlijke klagers omvat meestal niet meer dan vijf
procent van het gezelschap. De grootste fout die de reisleider kan maken is proberen om het hen
naar de zin te maken. Het zal hem nooit lukken, want hun ongenoegen is een bodemloze put”.
En verderop stelt Eddes: “De onverzadigbare zeuren en querulanten zijn feilloos herkenbaar. Niet
alleen in de touringcar maar ook op verjaardagen, in het verenigingsleven, bij de klantenservice,
onder columnisten en in de vuilspuithoekjes op internet. Ze zijn dagelijks verbijsterd en
tekortgedaan. Ze ademen kwaadheid en misprijzen en sloven zich uit in beledigingen en
verdachtmakingen. Je zou bijna vergeten dat het er niet eens zoveel zijn”.
Ik kan u dit artikel aanraden, het is echt de moeite waard en de strekking ervan overstijgt
gelukkig het niveau van het verenigingsleven. Laten we het ledenaantal van De Vrije Gedachte
even op zeshonderd stellen, dan mogen we er dus op rekenen dertig querulanten in onze
gelederen te hebben. Maar in de praktijk komen we er slechts drie tegen. Ze waren eerst met hun
zessen maar de helft zijn ze in twee weken tijd kwijtgeraakt. Me dunkt dat hiermee de ware
proporties weer even helder zijn neergezet.

Gesloten
onderwerp

http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=216275
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=216276
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=216276
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie4.mht/viewtopic.php#p216276
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=216276#p216276
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=216276
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=216328
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=216328
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie4.mht/viewtopic.php#p216328
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=216328#p216328
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=216328
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=216358
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=216358
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie4.mht/viewtopic.php#p216358
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=216358#p216358
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=216358
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=216384
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=216384
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie4.mht/viewtopic.php#p216384
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=216384#p216384
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3959
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=216384
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3959
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3959
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=30
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=30
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=60
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=60
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=45#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=45#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=45#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=45#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=15
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=30
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=60
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=75
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=90
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=150
http://www.freethinker.nl/forum/viewforum.php?f=58
http://www.freethinker.nl/forum/viewforum.php?f=58
http://www.freethinker.nl/forum/viewonline.php
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie4.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie4.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie4.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie4.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie4.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7693


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

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


 160 berichten • Pagina 5 van 11 • 1 2 3 4 5 6 7 8  ... 11

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door sarnian » 02 mei 2010 10:31

sarnian
Diehard
Berichten: 1840
Geregistreerd: 11 nov 2009
13:45

Re: De wet van de reisleider
door David Bakker » 02 mei 2010 10:49

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

De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

Nee Fred, ik ben noch een huichelaar, noch een hypocriet. Je gebruikt de term "schijnheilig",
waarvan je de betekenis blijkbaar niet kent.

Wel kan ik in sommige topics het lachwekkende en zinloze zien, en reageer ik daar dan soms op. 
Wat mij opvalt is de onverdraagzame wijze waarop jij reageert. Als dat een voorbeeld is van hoe
jullie groepje binnen de DVG opereert, dan begrijp ik heel goed waar het werkelijk probleem nu
precies ligt.

fred neerhoff schreef:
sarnian, Ben je echt zo schijnheilig of lijkt dat maar zo?

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Wise men talk because they have something to say, fools
because they have to say something
Engelse vertaling van een oud Chinees gezegde

Wim Aalten gebruikt hier elders ook het woord querelant. Dat heb je goed opgepikt. Ik weet dat
het moeilijk is maar probeer je tot de inhoud te beperken.

Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag inzake dat naschriftje dat jullie geplaatst hebben:

enno nuy schreef:
In de NRC van 1 mei 2010 lezen we een uitstekend essay van de publicist Fred Eddes over de wet
van de reisleider die zegt dat je “in ieder reisgezelschap een handvol ongeneeslijk ontevreden
reisgenoten treft. De harde kern van onverbeterlijke klagers omvat meestal niet meer dan vijf
procent van het gezelschap. De grootste fout die de reisleider kan maken is proberen om het hen
naar de zin te maken. Het zal hem nooit lukken, want hun ongenoegen is een bodemloze put”. En
verderop stelt Eddes: “De onverzadigbare zeuren en querulanten zijn feilloos herkenbaar. Niet
alleen in de touringcar maar ook op verjaardagen, in het verenigingsleven, bij de klantenservice,
onder columnisten en in de vuilspuithoekjes op internet. Ze zijn dagelijks verbijsterd en
tekortgedaan. Ze ademen kwaadheid en misprijzen en sloven zich uit in beledigingen en
verdachtmakingen. Je zou bijna vergeten dat het er niet eens zoveel zijn”.
Ik kan u dit artikel aanraden, het is echt de moeite waard en de strekking ervan overstijgt gelukkig
het niveau van het verenigingsleven. Laten we het ledenaantal van De Vrije Gedachte even op
zeshonderd stellen, dan mogen we er dus op rekenen dertig querulanten in onze gelederen te
hebben. Maar in de praktijk komen we er slechts drie tegen. Ze waren eerst met hun zessen maar
de helft zijn ze in twee weken tijd kwijtgeraakt. Me dunkt dat hiermee de ware proporties weer
even helder zijn neergezet.

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=7693&start=60#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=60#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=60#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=60#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=15
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=30
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=45
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=75
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=90
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=105
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=150
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=216385
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=216385
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie5.mht/viewtopic.php#p216385
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=216385#p216385
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=216385
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3900
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=216387
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=216387
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie5.mht/viewtopic.php#p216387
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=216387#p216387
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=216387
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/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie5.mht/viewtopic.php
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=60#
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=60&view=print
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie5.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=7693
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7693


Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Joe Hn » 02 mei 2010 11:22

Joe Hn
Diehard
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door David Bakker » 02 mei 2010 11:33

David Bakker
Unstoppable!
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Joe Hn » 02 mei 2010 11:38

Joe Hn
Diehard
Berichten: 2004
Geregistreerd: 13 feb 2008
17:28

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Joe Hn » 02 mei 2010 11:46

Joe Hn
Diehard
Berichten: 2004
Geregistreerd: 13 feb 2008
17:28

"Mw. Disselkoen heeft ons verboden een naschrift op te nemen maar we kunnen het niet laten:
wij hopen spoedig bijdragen van haar hand in De Vrijdenker te kunnen plaatsten." 

Wat moeten lezers hiermee? Die begrijpen dat toch niet? Waarom plaatsen jullie dat dan? Waarom
heeft mw. Disselkoen iets verboden? Dat is toch een rare eis.

Moet alles uitgelegd worden?
Dient alles bevragen te worden?
Zouden de bevraagden zin en tijd op moeten brengen om op al die vragen in te gaan?
Als ze dat zouden willen, is daar uberhaupt tijd voor?
Hoeveel vragen kun je stellen, zonder te zeuren.
Moet iedereen zijn mening(en) verantwoorden?
Als men vind dat iets beter kan, waarom doen ze dat dan niet (zelf)?
Is er een grens aan tolerantie en/of verdraagzaamheid?
Kunnen mensen puur rationeel de inhoud van informatie tot zich nemen,
zonder zich daarbij te storen aan de vorm?
Waarom is het de toon, die de muziek maakt?

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Gaap. S.v.p. inhoudelijk.

Joe Hn schreef:
Moet alles uitgelegd worden?
Dient alles bevragen te worden?
Zouden de bevraagden zin en tijd op moeten brengen om op al die vragen in te gaan?
Als ze dat zouden willen, is daar uberhaupt tijd voor?
Hoeveel vragen kun je stellen, zonder te zeuren.
Moet iedereen zijn mening(en) verantwoorden?
Als men vind dat iets beter kan, waarom doen ze dat dan niet (zelf)?
Is er een grens aan tolerantie en/of verdraagzaamheid?
Kunnen mensen puur rationeel de inhoud van informatie tot zich nemen,
zonder zich daarbij te storen aan de vorm?
Waarom is het de toon, die de muziek maakt?

 Inhoud ... ?

Welke, waar, wanneer, wie ?

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Te ver? Welke richting? Waar te ver? Wat is "ver genoeg"? En waarom vind je dat allemaal?

David Bakker schreef:
Voorzitter Anton van Hooff en hoofdredacteur Enno Nuy (die tevens voorzitter is van stichting De
Einder) hebben een bijzondere voorliefde voor zelfdoding, en dat is hun goede recht. Maar
betekent dat nu dat De Vrije Geachte zich voornamelijk met dit onderwerp dient bezig te houden?
Natuurlijk is het een van de onderwerpen die onze aandacht verdient. Maar ik vind dat het nu te
ver gaat.
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door David Bakker » 02 mei 2010 12:26

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

Anderen vinden dat dit niet zo is. Kun je dit met cijfers onderbouwen? Overzicht van geschreven
stukken, gesorteerd per onderwerp. 

Wat is je vakgebied? Waarom zou je dat niet op de DVG-site plaatsen? Kun je daar de
mogelijkheid voor krijgen?

In welke zin is dit on-topic ... ?

wordt vervolgd

David Bakker schreef:
Het lijkt er erg op dat Nuy DVG gebruikt om zijn ‘euthanasie’-winkeltje aan de man te brengen.
Op deze manier wordt De Vrije Gedachte een sterfhuisconstructie.

David Bakker schreef:
Ik vind het niet correct - of om in termen van Nuy te spreken - niet fatsoenlijk dat hij zo'n lap
tekst op de DVG-site zet in de hoedanigheid van voorzitter van Stichting De Einder. Dat kan ie
beter doen op de website van De Einder. Ik ga toch ook niet een stuk over mijn vakgebied op de
DVG-site plaatsen - afgezien van de vraag of ik daartoe uberhaupt de mogelijkheid heb - en (als
zijnde ondernemer) mijn bedrijfsnaam daaronder zetten.

David Bakker schreef:
De vraag is nu of de graaigeneratie buiten schot blijft bij de versobering van ons pensioenstelsel.
Wat mij betreft niet. Die generatie moet ook zijn bijdrage leveren door bijvoorbeeld de indexatie
van haar pensioen deels in te leveren. We moeten immers solidair zijn.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

En David Bakker en Fred Neerhoff bepalen wel wat hier inhoudelijk en toegestaan is te posten.

- ben je het met ze eens dan mag je reageren.
- zo niet dan moet je je mond houden.

Simpel !

Gaap. S.v.p. inhoudelijk.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Joe Hn schreef:

David Bakker schreef:
Voorzitter Anton van Hooff en hoofdredacteur Enno Nuy (die tevens voorzitter is van stichting
De Einder) hebben een bijzondere voorliefde voor zelfdoding, en dat is hun goede recht. Maar
betekent dat nu dat De Vrije Geachte zich voornamelijk met dit onderwerp dient bezig te
houden? Natuurlijk is het een van de onderwerpen die onze aandacht verdient. Maar ik vind
dat het nu te ver gaat.
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Laatst bijgewerkt door David Bakker op 02 mei 2010 13:04, in totaal 4 keer bewerkt.

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door David Bakker » 02 mei 2010 12:28

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

Zelfdoding is een belangrijk stokpaardje van Van Hooff. De voorzitter heeft een tijd lang niets
uitgevoerd als voorzitter en een half jaar in coma gelegen. Daaruit ontwaakte hij - en dat was net
op tijd want men wilde Stichting De Einder al inschakelen - toen Het Burgerinitiatief Voltooid
Leven in het nieuws kwam. Op dat moment werd Van Hooff opeens hyperactief, werd er een brief
naar de Tweede Kamer gestuurd: http://www.devrijegedachte.nl/?paged=2 , en kreeg Schellekens
een uitnodiging om te spreken op de ALV. Het zou leuk zijn als de voorzitter zich ook op andere
onderwerpen profileert bijv. door stelling te nemen tegen de lieden die een proces tegen Wilders
zijn begonnen en de vrijheid van meningsuiting om zeep willen helpen. Maar daar hoor ik maar
niks over. 

Anderen vinden dat dit niet zo is. Kun je dit met cijfers onderbouwen? Overzicht van geschreven
stukken, gesorteerd per onderwerp.[/quote] 

Ik denk dat ik dat kan maar ik laat dat graag aan jou over. Overigens is het artikel van Nuy "Terug
naar Af" dat op de homepage van DVG staat, ook geplaatst in de laatste editie van De Vrijdenker.
Nuy krijgt en neemt dus alle ruimte. 

Wat is je vakgebied? Waarom zou je dat niet op de DVG-site plaatsen? Kun je daar de
mogelijkheid voor krijgen?[/quote] 

Ik gebruik DVG niet om mijn eigen belangen te promoten. Ik zou wellicht iets op de DVG-site
kunnen laten plaatsen (niet onder mijn bedrijfsnaam uiteraard) maar dan moet ik het eerst
opsturen naar het bestuur en afwachten totdat het op de site wordt gepubliceerd. En daar heb ik
geen zin in. Vroeger (tot 1 maart) hadden we een forum en daar kon je zonder hindernissen
stukken schrijven. Het bestuur ontmoedigt dus de open en vrije gedachtenwisseling.

In welke zin is dit on-topic ... ?[/quote]

Jokkebrokkenpiloot Enno en ik hadden een discussie over wat vrijdenkersonderwerpen zijn. Hij
vindt zelfdoding een typisch vrijdenkersonderwerp en pensioen niet. Ik heb vervolgens uitgelegd
dat pensioen, een uiterst boeiend en actueel maatschappelijk thema, een van de onderwerpen is
uit het brede scala van onderwerpen dat vrijdenkers kan bezighouden. 

wordt vervolgd[/quote]

Te ver? Welke richting? Waar te ver? Wat is "ver genoeg"? En waarom vind je dat allemaal?

David Bakker schreef:
Het lijkt er erg op dat Nuy DVG gebruikt om zijn ‘euthanasie’-winkeltje aan de man te brengen.
Op deze manier wordt De Vrije Gedachte een sterfhuisconstructie.

David Bakker schreef:
Ik vind het niet correct - of om in termen van Nuy te spreken - niet fatsoenlijk dat hij zo'n lap
tekst op de DVG-site zet in de hoedanigheid van voorzitter van Stichting De Einder. Dat kan ie
beter doen op de website van De Einder. Ik ga toch ook niet een stuk over mijn vakgebied op de
DVG-site plaatsen - afgezien van de vraag of ik daartoe uberhaupt de mogelijkheid heb - en (als
zijnde ondernemer) mijn bedrijfsnaam daaronder zetten.

David Bakker schreef:
De vraag is nu of de graaigeneratie buiten schot blijft bij de versobering van ons pensioenstelsel.
Wat mij betreft niet. Die generatie moet ook zijn bijdrage leveren door bijvoorbeeld de indexatie
van haar pensioen deels in te leveren. We moeten immers solidair zijn.

sarnian schreef:

En David Bakker en Fred Neerhoff bepalen wel wat hier inhoudelijk en toegestaan is te posten.

- ben je het met ze eens dan mag je reageren.
- zo niet dan moet je je mond houden.

Gaap. S.v.p. inhoudelijk.
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Re: De wet van de reisleider
door fred neerhoff » 02 mei 2010 13:03

fred neerhoff
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Gaap. S.v.p. inhoudelijk reageren. Dan reageren wij ook inhoudelijk.

Simpel !

Ik weet zeker dat je er van geniet. Heb je toch nog iets!

sarnian schreef:

Nee Fred, ik ben noch een huichelaar, noch een hypocriet. Je gebruikt de term "schijnheilig",
waarvan je de betekenis blijkbaar niet kent.

Wel kan ik in sommige topics het lachwekkende en zinloze zien, en reageer ik daar dan soms op. 
Wat mij opvalt is de onverdraagzame wijze waarop jij reageert. Als dat een voorbeeld is van hoe
jullie groepje binnen de DVG opereert, dan begrijp ik heel goed waar het werkelijk probleem nu
precies ligt.

fred neerhoff schreef:
sarnian, Ben je echt zo schijnheilig of lijkt dat maar zo?

Waarom is de wereld rond?

Joe Hn schreef:
Waarom is het de toon, die de muziek maakt?

enno nuy schreef:
In de NRC van 1 mei 2010 lezen we een uitstekend essay van de publicist Fred Eddes over de wet
van de reisleider die zegt dat je “in ieder reisgezelschap een handvol ongeneeslijk ontevreden
reisgenoten treft. De harde kern van onverbeterlijke klagers omvat meestal niet meer dan vijf
procent van het gezelschap. De grootste fout die de reisleider kan maken is proberen om het hen
naar de zin te maken. Het zal hem nooit lukken, want hun ongenoegen is een bodemloze put”. En
verderop stelt Eddes: “De onverzadigbare zeuren en querulanten zijn feilloos herkenbaar. Niet
alleen in de touringcar maar ook op verjaardagen, in het verenigingsleven, bij de klantenservice,
onder columnisten en in de vuilspuithoekjes op internet. Ze zijn dagelijks verbijsterd en
tekortgedaan. Ze ademen kwaadheid en misprijzen en sloven zich uit in beledigingen en
verdachtmakingen. Je zou bijna vergeten dat het er niet eens zoveel zijn”.
Ik kan u dit artikel aanraden, het is echt de moeite waard en de strekking ervan overstijgt gelukkig
het niveau van het verenigingsleven. Laten we het ledenaantal van De Vrije Gedachte even op
zeshonderd stellen, dan mogen we er dus op rekenen dertig querulanten in onze gelederen te
hebben. Maar in de praktijk komen we er slechts drie tegen. Ze waren eerst met hun zessen maar
de helft zijn ze in twee weken tijd kwijtgeraakt. Me dunkt dat hiermee de ware proporties weer
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Spuit 11 . Een heuse HOOFDREDACTEUR waardig.

even helder zijn neergezet.

Doe toch niet zo kinderachtig joh!...Graag on topic!

sarnian schreef:

En David Bakker en Fred Neerhoff bepalen wel wat hier inhoudelijk en toegestaan is te posten.

- ben je het met ze eens dan mag je reageren.
- zo niet dan moet je je mond houden.

Simpel !

Gaap. S.v.p. inhoudelijk.

Je bent zeker de leukste thuis?...Graag on topic!

Joe Hn schreef:
:lol: Inhoud ... ?

Welke, waar, wanneer, wie ?

Enno,

Kan ik hieruit afleiden dat jij het Freethinker Forum als een vuilspuithoekje ziet?

enno nuy schreef:
In de NRC van 1 mei 2010 lezen we een uitstekend essay van de publicist Fred Eddes over de wet
van de reisleider. En verderop stelt Eddes: “De onverzadigbare zeuren en querulanten zijn feilloos
herkenbaar. Niet alleen in de touringcar maar ook op verjaardagen, in het verenigingsleven, bij de
klantenservice, onder columnisten en in de vuilspuithoekjes op internet. ”.
Ik kan u dit artikel aanraden

Gesloten
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De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

Mogen mensen geen stokpaardjes hebben? En/of dienen ze die verborgen te houden?
Wat is nou eigenlijk het probleem ... ?

Wie beweert, die onderbouwt. Toch ... ?

Waarom niet? Tegen je principes? Tegen de regels van DVG?
Waarom niet onder je bedrijfsnaam?
Als je niet wilt wachten, dan wacht je maar niet. Maar waarom dan toch zeuren?
Open en vrije gedachtenwisseling ... kom op. Heb je die werkelijk ooit gehad of gevonden?

Tja, in principe kan alles een "vrijdenkersonderwerp" zijn. Toch moet er een keuze gemaakt
worden wat uitgebracht wordt. Men kan niet alles publiceren.

Ik hoop toch niet dat DVG jou verhindert om elders open en vrij je meningen te verkondigen ... ?

David Bakker schreef:
Zelfdoding is een belangrijk stokpaardje van Van Hooff. De voorzitter heeft een tijd lang niets
uitgevoerd als voorzitter en een half jaar in coma gelegen. Daaruit ontwaakte hij - en dat was net
op tijd want men wilde Stichting De Einder al inschakelen - toen Het Burgerinitiatief Voltooid Leven
in het nieuws kwam. Op dat moment werd Van Hooff opeens hyperactief, werd er een brief naar de
Tweede Kamer gestuurd: http://www.devrijegedachte.nl/?paged=2 , en kreeg Schellekens een
uitnodiging om te spreken op de ALV. Het zou leuk zijn als de voorzitter zich ook op andere
onderwerpen profileert bijv. door stelling te nemen tegen de lieden die een proces tegen Wilders
zijn begonnen en de vrijheid van meningsuiting om zeep willen helpen. Maar daar hoor ik maar
niks over.

David Bakker schreef:
Ik denk dat ik dat kan maar ik laat dat graag aan jou over. Overigens is het artikel van Nuy "Terug
naar Af" dat op de homepage van DVG staat, ook geplaatst in de laatste editie van De Vrijdenker.
Nuy krijgt en neemt dus alle ruimte.

David Bakker schreef:
Ik gebruik DVG niet om mijn eigen belangen te promoten. Ik zou wellicht iets op de DVG-site
kunnen laten plaatsen (niet onder mijn bedrijfsnaam uiteraard) maar dan moet ik het eerst
opsturen naar het bestuur en afwachten totdat het op de site wordt gepubliceerd. En daar heb ik
geen zin in. Vroeger (tot 1 maart) hadden we een forum en daar kon je zonder hindernissen
stukken schrijven. Het bestuur ontmoedigt dus de open en vrije gedachtenwisseling.

David Bakker schreef:
Jokkebrokkenpiloot Enno en ik hadden een discussie over wat vrijdenkersonderwerpen zijn. Hij
vindt zelfdoding een typisch vrijdenkersonderwerp en pensioen niet. Ik heb vervolgens uitgelegd
dat pensioen, een uiterst boeiend en actueel maatschappelijk thema, een van de onderwerpen is
uit het brede scala van onderwerpen dat vrijdenkers kan bezighouden.

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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Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Stokpaardjes
Natuurlijk mogen mensen stokpaardjes hebben. Maar een voorzitter is er in eerste instantie voor
de leden, niet andersom. Of zijn wij, de leden, slechts het klapvee dat vol bewondering mag
gadeslaan hoe de voorzitter zijn stokpaardjes dresseert? 

Keuzes maken
Wie maakt die keuze? Nee inderdaad je moet niet alles publiceren. Verschenen er maar wat
minder schrijfsels van de redactieleden in De Vrijdenker.

Elders meningen verkondigen
Zo ver reikt de huidige DVG-censuur ook weer niet.

Joe Hn schreef:
Mogen mensen geen stokpaardjes hebben? En/of dienen ze die verborgen te houden?
Wat is nou eigenlijk het probleem ... ?

Toch moet er een keuze gemaakt worden wat uitgebracht wordt. Men kan niet alles publiceren.

Ik hoop toch niet dat DVG jou verhindert om elders open en vrij je meningen te verkondigen ... ?

Hey Joe,

Jij mag van mij alles zeggen hoor. Gooi het er maar lekker uit. Gewoon jezelf zijn nietwaar?

Joe Hn schreef:
Mogen mensen geen stokpaardjes hebben? En/of dienen ze die verborgen te houden?
Wat is nou eigenlijk het probleem ... ?

Opnieuw een illustratie dat de zelfbenoemde hoofdredacteur Enno Nuy van De Vrijdenker geen
enkele afstand houdt tot zijn lezers.

Integendeel zelfs. In plaats van nu eindelijk eens inhoudelijk in te gaan tegen reeds bestaande
twijfels aan zijn integriteit, geeft deze onnozele bellenblazer hier het zoveelste schaamteloze
staaltje van regelrechte stemmingsmakerij. 

Als redacteur van een verenigingsblad kent de man zijn plaats niet en maakt zichzelf, en daarmee
het maandblad, onderdeel van twijfelachtige verenigingspraktijken.

enno nuy schreef:
Laten we het ledenaantal van De Vrije Gedachte even op zeshonderd stellen, dan mogen we er dus
op rekenen dertig querulanten in onze gelederen te hebben. Maar in de praktijk komen we er
slechts drie tegen. Ze waren eerst met hun zessen maar de helft zijn ze in twee weken tijd
kwijtgeraakt. Me dunkt dat hiermee de ware proporties weer even helder zijn neergezet.

Wat gebeuren er toch vreselijke dingen in de wereld, zeg. Tjonge jonge.

Hebben jullie het al gehoord? FC Twente kampioen!! Dat kan David toch niet zijn ontgaan, zou je
zeggen.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers
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door fred neerhoff » 03 mei 2010 12:23
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Waarzegger,

Graag on topic!

The Prophet schreef:
Wat gebeuren er toch vreselijke dingen in de wereld, zeg. Tjonge jonge.

Hebben jullie het al gehoord? FC Twente kampioen!! Dat kan David toch niet zijn ontgaan, zou je
zeggen.

Tja Fred, daar heeft die Enno toch een lelijk punt te pakken. Het is ongeveer de analyse die ik ook
gemaakt heb na afloop van de vergadering. Ook al hadden we een zoetgevooisde prachtige dame
onze standpunten met geweldig elan de zaal in laten slingeren in plaats van het gestamel van
ondergetekende: we zouden het hebben afgelegd. Het aantal vrijdenkers in DVG is op dit moment
in de minderheid. De vereniging wordt gedomineerd door postmoderne humanisten. Van Hooff en
Nuy zijn de vertegenwoordigers daarvan en hij zou je verwijt dat hij geen afstand houdt wel eens
kunnen opvatten als een compliment. Het overgrote deel denkt niet of nauwelijks en had
voorafgaand aan de vergadering geen flauw idee waar het nu eigenlijk over ging. Hopelijk niet
omdat ze het met Antenno eens zijn maar gewoon omdat ze nooit op welk forum dan ook komen
en in de Vrijdenker alleen de kneuterversjes lezen. 

Ik ben van plan, zeer tegen jullie zin, te proberen om nog even "in gesprek" te blijven, maar heb
niet heel veel hoop op een goede afloop. En ik blijf mij er van bewust wat voor persoon Antenno
is ondanks dat jullie het tegendeel schijnen te denken.

fred neerhoff schreef:

Opnieuw een illustratie dat de zelfbenoemde hoofdredacteur Enno Nuy van De Vrijdenker geen
enkele afstand houdt tot zijn lezers.

enno nuy schreef:
Laten we het ledenaantal van De Vrije Gedachte even op zeshonderd stellen, dan mogen we er
dus op rekenen dertig querulanten in onze gelederen te hebben. Maar in de praktijk komen
we er slechts drie tegen. Ze waren eerst met hun zessen maar de helft zijn ze in twee weken
tijd kwijtgeraakt. Me dunkt dat hiermee de ware proporties weer even helder zijn neergezet.

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")

Sorry Victor, maar ik snap niet hoe je tot deze uitspraak komt.

Het eigen nest op deze manier bevuilen wijs ik ten principale af. 

victor50 schreef:
Het aantal vrijdenkers in DVG is op dit moment in de minderheid.

victor50 schreef:
Het overgrote deel denkt niet of nauwelijks
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Dit ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat dit een cardinale fout van onszelf was!

victor50 schreef:
en had voorafgaand aan de vergadering geen flauw idee waar het nu eigenlijk over ging.

Lijkt me een eenvoudig ervaringsfeit, voortvloeiend uit wie er ter vergadering was en wat daar de
overheersende opinie.

Wat een extreme gevoeligheid opeens. Wist niet dat je hier geboren was. Ik ben ontroerd (snik).
Maar alle gekheid. Een beetje prikkelen mag toch wel. Ik hoop dat men het tegendeel bewijst.

Het was een fout. Maar het enige alternatief op die termijn was niets doen. We hadden tijd nog
mogelijkheid dit goed aan voldoende mensen uit te leggen. Ik geloof niet dat niets doen voor ons
toen een optie was. Het enige wat we konden hopen was dat er voldoende mensen zouden zijn
die het zelf al ingezien hadden. Dat was niet zo. Daar zijn we voor gewaarschuwd.

fred neerhoff schreef:

Sorry Victor, maar ik snap niet hoe je tot deze uitspraak komt.

victor50 schreef:
Het aantal vrijdenkers in DVG is op dit moment in de minderheid.

fred neerhoff schreef:

Het eigen nest op deze manier bevuilen wijs ik ten principale af.

victor50 schreef:
Het overgrote deel denkt niet of nauwelijks

fred neerhoff schreef:

Dit ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat dit een cardinale fout van onszelf was!

victor50 schreef:
en had voorafgaand aan de vergadering geen flauw idee waar het nu eigenlijk over ging.

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")

Okay Victor, het is mij inmiddels volstrekt helder uit welk vaatje je tapt. En het spijt me, maar ik
ben het ook al totaal oneens met je inhoudelijke analyse.

Of je dat zo helder is als je zegt betwijfel ik. In mijn grenzeloze domheid (zeker in verhouding tot
een Neerhoff) snap ik vooral niet waar het woordje "inhoudelijk" opeens vandaan komt. Ik dacht

fred neerhoff schreef:
Okay Victor, het is mij inmiddels volstrekt helder uit welk vaatje je tapt. En het spijt me, maar ik
ben het ook al totaal oneens met je inhoudelijke analyse.
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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.  

dat je mijn duiding van de overheersende denkrichting wel deelde. Verder is er niet heel veel
inhoudelijks gezegd hierboven.

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

Victor, 

Ik heb je privé al gemailed op welke inhoudelijke punten ik het fundamenteel met je oneens ben.
Verder heb ik weinig behoefte om met jou samen steeds maar in de achteruit spiegel te moeten
kijken.

Binnenkort nieuwe reality-serie op NOS, het leven zoals het is, De Vrije Gedachte.  

Kom op jongens de show must go on!

MVG, LD.

I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my
fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to
see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.

On topic, aub!

LordDragon schreef:

Binnenkort nieuwe reality-serie op NOS, het leven zoals het is, De Vrije Gedachte.  

Kom op jongens de show must go on!

MVG, LD.

fred

wat ben jij toch een roeper, beantwoord maar eerst eens die vragen van me van twee weken
geleden, of ben je al vergeten dat het niveau van LD je niet interesseert, dat de vragen van LD niet
de moeite zijn om op te antwoorden enzomeer. Dat hierboven is mijn ludieke manier om te tonen
dat jullie me geen malle moer interesseren. Maar humor is jullie blijkbaar ook al onbekend. Ik ben
alweer weg, veel plezier met jullie onderonsjes, waar andere leden van FT niet gewenst zijn.

MVG, LD.

On topic, aub!

I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my
fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to
see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.

Gesloten
onderwerp
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Joe Hn » 03 mei 2010 14:37

Joe Hn
Diehard
Berichten: 2004
Geregistreerd: 13 feb 2008
17:28

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door fred neerhoff » 03 mei 2010 14:41

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

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Victor Onrust » 03 mei 2010 14:46

De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

Heej, een wannabe-forum-moderator ... 

fred neerhoff schreef:

On topic, aub!

LordDragon schreef:

Binnenkort nieuwe reality-serie op NOS, het leven zoals het is, De Vrije Gedachte.  

Kom op jongens de show must go on!

MVG, LD.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Gooi het er maar uit hoor. Ik zei het je al eerder: van mij mag je zggen wat je wilt.

Joe Hn schreef:

Heej, een wannabe-forum-moderator ... 

fred neerhoff schreef:

On topic, aub!

LordDragon schreef:

Binnenkort nieuwe reality-serie op NOS, het leven zoals het is, De Vrije Gedachte.  

Kom op jongens de show must go on!

MVG, LD.

fred neerhoff schreef:
Gooi het er maar uit hoor. Ik zei het je al eerder: van mij mag je zeggen wat je wilt.

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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Victor Onrust
Unstoppable!
Berichten: 263
Geregistreerd: 07 feb 2010
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Kitty » 03 mei 2010 14:47

Kitty
Eagle
Berichten: 15063
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Joe Hn » 03 mei 2010 14:50

Joe Hn
Diehard
Berichten: 2004
Geregistreerd: 13 feb 2008
17:28

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door fred neerhoff » 03 mei 2010 14:56

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

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Joe Hn » 03 mei 2010 15:09

... zolang je maar niet denkt dat je kunt denken. Want dat kan er hier maar één ...

Vraag voor scherpslijpers. Welke van bovenstaande posts is off dan wel juist on-topic en zoja
welk?

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")

Wordt het een quiz? Dan wil ik eerst weten wat de prijzen zijn.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Dat doe ik soms ook. Zoals enige momenten geleden, bijvoorbeeld.
Vaak is het echter wijs om mijn bek te houden en/of met m'n klauwen van het toetsenbord te
blijven.

Zouden er meer moeten doen ...

fred neerhoff schreef:

Gooi het er maar uit hoor. Ik zei het je al eerder: van mij mag je zggen wat je wilt.

Joe Hn schreef:

Heej, een wannabe-forum-moderator ... 

fred neerhoff schreef:

CODE: SELECTEER ALLES

On topic, aub!

[kwootje teveel ... sorry LD]

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Joh, maakt dat dan wat uit? Maar inderdaad, on topic kan misschien wèl het verschil maken.

Joe Hn schreef:
Vaak is het echter wijs om mijn bek te houden en/of met m'n klauwen van het toetsenbord te
blijven.

Die tip was zeer on-topic, al moet ik bekennen dat de afbakening van het onderwerp niet
duidelijk zichtbaar is. De afzetters hadden het hekwerk misschien niet dwars door alle bossen en
struiken moeten trekken. Ik vermoed dat er op veel plaatsen slechts paaltjes staan. Het is dat ik
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door David Bakker » 03 mei 2010 15:20

David Bakker
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Joe Hn » 03 mei 2010 15:38

Joe Hn
Diehard
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17:28

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door fred neerhoff » 03 mei 2010 15:46

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

geen zin heb om in dat struikgewas te gaan zoeken. Dus ik laat mijn gedachten over dit
onderwerp maar vrij ... en dan nog iets met dood. Maar wie-wat? Door wie? Waar, wanneer en
hoe? (laat het waarom maar even gaan)

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Het Topic laat zich als volgt afbakenen. Jokkebrok Enno Nuy gebruikt zijn positie als
hoofdredacteur om zijn stokpaardjes te berijden. In samenhang hiermee staat de
onafhankelijkheid en objectiviteit van de redactie ter discussie. Is dat duidelijk zo?

Joe Hn schreef:
Die tip was zeer on-topic, al moet ik bekennen dat de afbakening van het onderwerp niet duidelijk
zichtbaar is. De afzetters hadden het hekwerk misschien niet dwars door alle bossen en struiken
moeten trekken. Ik vermoed dat er op veel plaatsen slechts paaltjes staan. Het is dat ik geen zin
heb om in dat struikgewas te gaan zoeken. Dus ik laat mijn gedachten over dit onderwerp maar
vrij ... en dan nog iets met dood. Maar wie-wat? Door wie? Waar, wanneer en hoe? (laat het
waarom maar even gaan)

Oh, is dat alles? De redactie bestaat voorlopig nog uit mensen, toch?

In dat geval;

Onafhankelijk? Nee.
Objectief? Nee.
Vrij? Nee.

Zou jij het wel kunnen? Of ken je anderen, die dat mogelijk kunnen maken, zonder het
betreffende werk door computers, robots en willekeurgeneratoren te laten opknappen ... ?

Nee.

Klaar.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Joe Hn schreef:
Oh, is dat alles? De redactie bestaat voorlopig nog uit mensen, toch?

In dat geval;

Onafhankelijk? Nee.
Objectief? Nee.
Vrij? Nee.

Zou jij het wel kunnen? Of ken je anderen, die dat mogelijk kunnen maken, zonder het betreffende
werk door computers, robots en willekeurgeneratoren te laten opknappen ... ?

Nee.

Klaar.
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Hey Joe, maar moet zo'n redacteur dan maar gaan liegen?

Joe, zal ik je eens een groot geheim verklappen? Ik ken mensen van vlees en bloed - redacteuren
zelfs - die artikelen van andere mensen plaatsen en daarbij geen last hebben van de
dwangneurose om die artikelen van redactionele commentaren te voorzien. Heus het is waar.

Joe Hn schreef:
Oh, is dat alles? De redactie bestaat voorlopig nog uit mensen, toch?

In dat geval;

Onafhankelijk? Nee.
Objectief? Nee.
Vrij? Nee.

Zou jij het wel kunnen? Of ken je anderen, die dat mogelijk kunnen maken, zonder het betreffende
werk door computers, robots en willekeurgeneratoren te laten opknappen ... ?

Nee.

Klaar.

Dan zou ik voortaan mijn stukken - als ik jouw was - naar hen sturen.  

Nu klaar ... ?

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Niets moet, maar ik zal het hem niet verbieden. Ik lieg ook weleens, wie niet? Jij? David?

Maaruh ... 

fred neerhoff schreef:
Hey Joe, maar moet zo'n redacteur dan maar gaan liegen?

Joe Hn @ Fred&David schreef:
Zou jij het wel kunnen (een objectieve, onafhankelijke redactie zijn)? Of ken je anderen, die dat
mogelijk kunnen maken, zonder het betreffende werk door computers, robots en
willekeurgeneratoren te laten opknappen ... ?

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Joe Hn schreef:

Dan zou ik voortaan mijn stukken - als ik jouw was - naar hen sturen.  

Nu klaar ... ?
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Als ik jou was zou ik pleiten voor een onafhankelijke, objectieve redactie zodat de lezers
onbevangen ons verenigingsblad kunnen lezen zonder steeds gestoord te worden door die
oninteressante opinies van de redacteuren.

Inderdaad Joe, waar zou je je eigenlijk druk over maken? En jahoor, je hebt er helemaal gelijk in
dat iedereen wel eens liegt. Verder nog iets? On topic, bedoel ik.

Gesloten
onderwerp

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=216659
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=216659
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie7.mht/viewtopic.php#p216659
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=216659#p216659
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=216659
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/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=75
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=75
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=105
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=105
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=90#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=90#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=90#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=90#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=45
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=60
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=75
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=105
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=120
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=135
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=150
http://www.freethinker.nl/forum/viewforum.php?f=58
http://www.freethinker.nl/forum/viewforum.php?f=58
http://www.freethinker.nl/forum/viewonline.php
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.phpbb.com/
http://www.phpbb.nl/
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie7.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie7.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7693


 160 berichten • Pagina 8 van 11 • 1  ... 5 6 7 8 9 10 11

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Kitty » 03 mei 2010 16:32

Kitty
Eagle
Berichten: 15063
Geregistreerd: 23 aug 2006
16:31

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door David Bakker » 03 mei 2010 16:41

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

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door fred neerhoff » 03 mei 2010 16:45

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

De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

Het is trouwens bij een blad toch heel gebruikelijk dat de redactie ook zorgt voor gedeeltelijke
vulling van dat blad eventueel aangevuld met artikelen van leden. Ken jij een blad dat alleen maar
gevuld wordt door ledenbijdragen zonder artikelen van redactie? Het hoort toch zo te zijn dat bij
een vereniging met een redactie die een blad uitgeeft diezelfde redactie ook verantwoordelijk is
voor de vulling van dat blad? Ik zie het probleem niet zo eigenlijk. Ik zou juist blij zijn met een
actieve redactie. Veronderstel dat je als blad puur afhankelijk zou zijn van de schrijfsels van je
leden. De keuze voor plaatsing is altijd aan de redactie. Je kan dan als lid altijd een reactie
insturen, maar plaatsing eisen is onzin.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

De redactie slaagt er al te zeer in het blad op te vullen. Tijdens de ALV van 17 april jl. kwam dan
ook het verzoek van de penningmeester om het aantal bladzijden te verminderen. Maar daar gaat
het niet om Kitty. Jammer dat je het nog niet helemaal begrijpt. Heb je alle postings wel gelezen
hier? Naar mijn mening is het geen taak van de redactie om ingezonden stukken af te zeiken.

Kitty schreef:
Het is trouwens bij een blad toch heel gebruikelijk dat de redactie ook zorgt voor gedeeltelijke
vulling van dat blad eventueel aangevuld met artikelen van leden. Ken jij een blad dat alleen maar
gevuld wordt door ledenbijdragen zonder artikelen van redactie? Het hoort toch zo te zijn dat bij
een vereniging met een redactie die een blad uitgeeft diezelfde redactie ook verantwoordelijk is
voor de vulling van dat blad? Ik zie het probleem niet zo eigenlijk. Ik zou juist blij zijn met een
actieve redactie. Veronderstel dat je als blad puur afhankelijk zou zijn van de schrijfsels van je
leden. De keuze voor plaatsing is altijd aan de redactie. Je kan dan als lid altijd een reactie
insturen, maar plaatsing eisen is onzin.

Kitty schreef:
Het is trouwens bij een blad toch heel gebruikelijk dat de redactie ook zorgt voor gedeeltelijke
vulling van dat blad eventueel aangevuld met artikelen van leden. Ken jij een blad dat alleen maar
gevuld wordt door ledenbijdragen zonder artikelen van redactie? Het hoort toch zo te zijn dat bij
een vereniging met een redactie die een blad uitgeeft diezelfde redactie ook verantwoordelijk is
voor de vulling van dat blad? Ik zie het probleem niet zo eigenlijk. Ik zou juist blij zijn met een
actieve redactie. Veronderstel dat je als blad puur afhankelijk zou zijn van de schrijfsels van je
leden. De keuze voor plaatsing is altijd aan de redactie. Je kan dan als lid altijd een reactie
insturen, maar plaatsing eisen is onzin.

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=7693&start=105#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=105#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=105#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=105#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=60
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=75
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=90
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=120
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=135
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=150
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=216663
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=216663
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie8.mht/viewtopic.php#p216663
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=216663#p216663
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=216663
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=216672
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=216672
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie8.mht/viewtopic.php#p216672
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=216672#p216672
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=216672
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=216675
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=216675
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie8.mht/viewtopic.php#p216675
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=216675#p216675
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=216675
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie8.mht/viewtopic.php
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=105#
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7693&start=105&view=print
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie8.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100427DeVrijeGedachteeensterfhuisconstructie/De%20Vrije%20Gedachte_%20Een%20sterfhuisconstructie8.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=7693
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7693
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7693


Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Kitty » 03 mei 2010 17:04

Kitty
Eagle
Berichten: 15063
Geregistreerd: 23 aug 2006
16:31

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door David Bakker » 03 mei 2010 17:12

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

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Kitty » 03 mei 2010 17:18

Kitty
Eagle
Berichten: 15063
Geregistreerd: 23 aug 2006
16:31

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door fred neerhoff » 03 mei 2010 17:37

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

De meeste bladen hebben een redactiestatuut. Zo'n statuut garandeert oa. gestandariseerde en
controleerbare procedures en kriteria voor de al dan niet plaatsing van artikelen. 

En voor wie het nog niet weet, op den duur brengt een liegende redactie de hele vereniging in
wier naam zij schrijft in discrediet.

Dat jullie geen succes hadden op de ledenvergadering en het bestuur is kunnen blijven, geeft
mijns inziens aan dat jullie in de minderheid zijn en er verder geen leden zijn die problemen
hebben met het bestuur of de redactie, ik zou zeggen draag je verlies. Ook dat is democratie.
Dan kun je natuurlijk stellen dat de meeste leden niet van de hoed en de rand weten. Zou kunnen,
maar blijft staan dat er kennelijk geen grote afweer bestaat over de inhoud van het blad. Indien
het overgrote merendeel van leden tevreden is met de gang van zaken, dan kun je als redactie en
bestuur concluderen dat er geen redenen zijn voor verandering van het gevoerde beleid. Zo werkt
dat.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Volgens mij trek je te snel conclusies. Wij gaan de leden beter informeren. Ook uit jouw reactie
blijkt dat dat nodig is. En er is wel degelijk iets aan de hand. Ga eerst het verenigingsblad maar
eens goed lezen. En dan zal je merken dat op dit moment de actie "Beschadiging Floris van den
Berg" aan de gang is. Lees de walgelijke column "Vrijdenken staat vrij" van Anton van Hooff maar
eens.

Kitty schreef:
Dat jullie geen succes hadden op de ledenvergadering en het bestuur is kunnen blijven, geeft
mijns inziens aan dat jullie in de minderheid zijn en er verder geen leden zijn die problemen
hebben met het bestuur of de redactie, ik zou zeggen draag je verlies. Ook dat is democratie. Dan
kun je natuurlijk stellen dat de meeste leden niet van de hoed en de rand weten. Zou kunnen,
maar blijft staan dat er kennelijk geen grote afweer bestaat over de inhoud van het blad. Indien
het overgrote merendeel van leden tevreden is met de gang van zaken, dan kun je als redactie en
bestuur concluderen dat er geen redenen zijn voor verandering van het gevoerde beleid. Zo werkt
dat.

Ik ben benieuwd wat dat informeren van de leden voor resultaat zal hebben. Ik ben geen lid van
DVG en heb ook geen aspiraties om dat te worden.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Wij hebben hier al talloze malen erkend dat wij het op de ALV ontzettend stom hebben
aangepakt. Ik denk dat wijzelf de eersten waren die zich dat realiseerden. Ook hebben wij ons

Kitty schreef:
Dat jullie geen succes hadden op de ledenvergadering en het bestuur is kunnen blijven, geeft
mijns inziens aan dat jullie in de minderheid zijn en er verder geen leden zijn die problemen
hebben met het bestuur of de redactie, ik zou zeggen draag je verlies. Ook dat is democratie.
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verlies direct genomen. Democratie dus. Maar het zou niet van democratie getuigen als wij ook in
het vervolg dan maar onze mond zouden moeten houden. Dat zul je toch wel met ons eens zijn,
mag ik hopen? 

En dacht je nou echt dat wij ons lieten intimideren door het valse triomfalisme van Anton van
Hooff, Enno Nuy en consorten?

We houden je op de hoogte. Ik dacht dat je lid was en meende je zelfs op de ALV te hebben
gezien. Waarom geen lid worden? Gewoon doen.

Kitty schreef:
Ik ben benieuwd wat dat informeren van de leden voor resultaat zal hebben. Ik ben geen lid van
DVG en heb ook geen aspiraties om dat te worden.

Aan alles komt een eind, zelfs aan diarree, zoniet echter bij de heren Bakker en Neerhoff (op de
achtergrond gesouffleerd door de Heilige Geest Lex Hagenaars, benieuwd wat het
pinksterweekend ons brengt, we zetten ons reeds schrap). Onder het motto 'een gestage druppel
holt de hardst steen' blijven ze maar roepen dat de hoofdredacteur van De Vrijdenker niet integer
maar wel een leugenaar is. Het is dat ook zij sterfelijk zullen blijken te zijn, anders hadden we
hier het vleesgeworden perpetuum mobile!
Ik vind het nu al sneu dat we in de zomermaanden slechts een dubbelnummer hebben. Wat
moeten de heren met al hun tijd als het blad dan zomaar een maand overslaat? Fred, David en -
daar op de achtergrond, want het niveau is hem hier te laag - Lex, jullie zijn pathetisch en zielig.
Daarom heb ik hier een cadeautje voor jullie, een heuse bekentenis: IK LIEG ALTIJD!

Graag on topic! En je weet toch wat er loos is zodra de leugenaar zegt dat hij altijd liegt?

enno nuy schreef:
Aan alles komt een eind, zelfs aan diarree, zoniet echter bij de heren Bakker en Neerhoff (op de
achtergrond gesouffleerd door de Heilige Geest Lex Hagenaars, benieuwd wat het
pinksterweekend ons brengt, we zetten ons reeds schrap). Onder het motto 'een gestage druppel
holt de hardst steen' blijven ze maar roepen dat de hoofdredacteur van De Vrijdenker niet integer
maar wel een leugenaar is. Het is dat ook zij sterfelijk zullen blijken te zijn, anders hadden we hier
het vleesgeworden perpetuum mobile!
Ik vind het nu al sneu dat we in de zomermaanden slechts een dubbelnummer hebben. Wat
moeten de heren met al hun tijd als het blad dan zomaar een maand overslaat? Fred, David en -
daar op de achtergrond, want het niveau is hem hier te laag - Lex, jullie zijn pathetisch en zielig.
Daarom heb ik hier een cadeautje voor jullie, een heuse bekentenis: IK LIEG ALTIJD!

Nooit tevreden he? Oude dwingeland! Vooruit dan, ik ben in een gulle bui. Hier nog iets meer uit
dat prachtige essay van Fred Eddes over de reisleider (NRC 1 mei 2010): "De enige vorm van
ideologie die de chronische klager goed kan hanteren, is de verideologiseerde haat.
Intellectuelen, idealisten, de overheid en wisselende groepen 'vreemdelingen' zijn geliefde
mikpunten. Ze jammeren graag dat ze worden gedemoniseerd, niet omdat het zo is, maar om
met hun zelfbeklag te kunnen adverteren".
En dan volgende aanbeveling is vooral aan jullie (F, D en L) adres gericht: "Houd de proporties in
de gaten. Neem problemen serieus maar doe niet alsof ze groter zijn dan ze zijn. Dat klinkt
eenvoudig maar het is het niet. Na een decennium van oververhitting moeten veel Nederlanders

fred neerhoff schreef:
Graag on topic!
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het normale gevoel voor proporties helemaal opnieuw leren".

Heb je nog voldoende frisse lucht? 

Ik mag hopen dat een zelfbenoemde hoofdredacteur van De Vrijdenker zich niet laat dwingen?
Niettemin nodig ik je nogmaals uit eindelijk eens een inhoudelijke bijdrage te leveren, en niet de
reeds huizenhoge twijfel aan je integriteit nog verder te ondergraven! 

Is er dan niemand in het DVG bestuur die je tegen jezelf beschermt?

enno nuy schreef:
Nooit tevreden he? Oude dwingeland!

Nee, jammer he? Maar voorlopig heb ik even geen tijd meer voor jullie. Je zult je met anderen
moeten vermaken. Gaat dat lukken, denk je?

fred neerhoff schreef:
Is er dan niemand in het DVG bestuur die je tegen jezelf beschermt?

Het is alsof ik een katholiek hoor zeggen dat hij een atheïst is, of iemand die belang hecht aan
zijn sterrenbeeld en tegelijkertijd beweert een vrijdenker te zijn. Je herkent je hierin?

enno nuy schreef:
een heuse bekentenis: IK LIEG ALTIJD!

Wat is de verhouding van stukjes van leden en stukjes van redactie?

Hoeveel stukken heeft de redactie afgelopen jaar geschreven?
En hoeveel stukken door leden? En hoeveel personen zijn dat?

Cijfers zijn altijd objectief.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Gesloten
onderwerp
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door David Bakker » 04 mei 2010 08:14

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565

De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

Aan cijfers kan pas dàn een objectieve conclusie verbonden worden, indien er concensus is over
de context waarin die cijfers worden opgetekend. En bij gebrek aan een redactiestatuut, ontbreekt
die consensus ten enemale. 

Daarom is het des te opmerkelijker dat de zelfbenoemde hoofdredacteur Enno Nuy zo'n
redactiestatuut helemaal niet nodig zegt te hebben!

Joe Hn schreef:
Wat is de verhouding van stukjes van leden en stukjes van redactie?

Hoeveel stukken heeft de redactie afgelopen jaar geschreven?
En hoeveel stukken door leden? En hoeveel personen zijn dat?

Cijfers zijn altijd objectief.

Teveel werk om uit te zoeken ?
Bang om af te gaan?
Gewoon zin om door te zeuren?
Zegt U het maar ...

Ik weet het namelijk niet.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Hey Joe, ik denk dat je iets gemist hebt. Geeft niet hoor, gewoon jezelf blijven....

Joe Hn schreef:
Teveel werk om uit te zoeken ?
Bang om af te gaan?
Gewoon zin om door te zeuren?
Zegt U het maar ...

Ik weet het namelijk niet.

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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Joe,

Ik bewonder je dappere doch naar donquichotterie neigende pogingen om het stellen van
onnozele vragen tot kunstvorm te verheffen.

Joe Hn schreef:
Teveel werk om uit te zoeken ?
Bang om af te gaan?
Gewoon zin om door te zeuren?
Zegt U het maar ...

Ik weet het namelijk niet.

Je liegt altijd? Volgens mij jok je weer. Er zijn toch best momenten dat je de waarheid spreekt?

enno nuy schreef:
Aan alles komt een eind, zelfs aan diarree, zoniet echter bij de heren Bakker en Neerhoff (op de
achtergrond gesouffleerd door de Heilige Geest Lex Hagenaars, benieuwd wat het
pinksterweekend ons brengt, we zetten ons reeds schrap). Onder het motto 'een gestage druppel
holt de hardst steen' blijven ze maar roepen dat de hoofdredacteur van De Vrijdenker niet integer
maar wel een leugenaar is. Het is dat ook zij sterfelijk zullen blijken te zijn, anders hadden we hier
het vleesgeworden perpetuum mobile!
Ik vind het nu al sneu dat we in de zomermaanden slechts een dubbelnummer hebben. Wat
moeten de heren met al hun tijd als het blad dan zomaar een maand overslaat? Fred, David en -
daar op de achtergrond, want het niveau is hem hier te laag - Lex, jullie zijn pathetisch en zielig.
Daarom heb ik hier een cadeautje voor jullie, een heuse bekentenis: IK LIEG ALTIJD!

Het valt mij op dat jij je binnen de DVG zo duidelijk profileert als voorzitter van de stichting De
Einder. Voor een man wiens integriteit als zelfbenoemd hoofdredacteur van De Vrijdenker zo
onder vuur ligt, is het natuurlijk wel de vraag of zo'n vermenging van functies altijd zo voordelig
uitpakt zoals jij zondermeer lijkt de denken. 

Immers, kom je in discrediet binnen de DVG, dan zal dat de belangen van de stichting De Einder
(voor hulp aan mensen met een doodswens) vanzelf ook schaden. En juist omdat beide functies
zo'n onmiskenbaar representatief karakter hebben, zou je er naar mijn mening veel beter aan
doen om enige afstand tussen beide functies te houden.

Het is opmerkelijk dat het bestuur van de DVG, in casu voorzitter Anton van Hooff, jou niet wijst
op dit risico.

enno nuy schreef:
En zoals ik mij binnen De Vrije Gedachte sterk maak voor het zelfbeschikkingsrecht, zo maak ik
mij binnen De Einder sterk voor De Vrije Gedachte.
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Is het onnozel om mij af te vragen waarom men vurige beweringen hier niet wil/kan/durft te
onderbouwen met een beetje objectiviteit (cijfers)?

Ik vind dat wie iets beweerd, dat ook dient te onderbouwen. Op deze site staat zoiets zelfs in de
regeltjes.

Ook vreemd dat er op vragen omtrent dit doen en laten (of eerder het gebrek daaraan) geen
antwoorden komen ... 

David Bakker schreef:

Joe,
Ik bewonder je dappere doch naar donquichotterie neigende pogingen om het stellen van onnozele
vragen tot kunstvorm te verheffen.

Joe Hn schreef:
Teveel werk om uit te zoeken ?
Bang om af te gaan?
Gewoon zin om door te zeuren?
Zegt U het maar ...
Ik weet het namelijk niet.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

We hebben in dit item genoeg voorbeelden gegeven waaruit een gebrek aan objectiviteit blijkt. Ter
controle kan je zelf ook de edities van het afgelopen jaar doornemen. We gaan niet alles
voorkauwen.

Joe Hn schreef:

Is het onnozel om mij af te vragen waarom men vurige beweringen hier niet wil/kan/durft te
onderbouwen met een beetje objectiviteit (cijfers)?

Ik vind dat wie iets beweerd, dat ook dient te onderbouwen. Op deze site staat zoiets zelfs in de
regeltjes.

Ook vreemd dat er op vragen omtrent dit doen en laten (of eerder het gebrek daaraan) geen
antwoorden komen ... 

David Bakker schreef:

Joe,
Ik bewonder je dappere doch naar donquichotterie neigende pogingen om het stellen van
onnozele vragen tot kunstvorm te verheffen.

Joe Hn schreef:
Teveel werk om uit te zoeken ?
Bang om af te gaan?
Gewoon zin om door te zeuren?
Zegt U het maar ...
Ik weet het namelijk niet.

Niet in objectieve vorm. Cijfers graag. Ik ga niet jullie huiswerk doen.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.
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Hey Joe, 

Leg eens uit waarom cijfers objectief zijn.

Joe had een simpele vraag waarop een duidelijk antwoord ook simpel te geven is : 

Wat echter volgt is ontwijkend antwoord (1) :

Geen antwoord op Joe's simpele vraag, maar Joe probeert het nogmaals : 

Maar wat volgt is ontwijkend antwoord (2) :

Nu springt David ook bij met een duit in het klaag zakje :

Ontwijkend antwoord (3) : nog steeds geen antwoord op de simpele vraag naar cijfers die het
probleem (zou dat bestaan) aangeven. Dus Joe probeert het nogmaals : 

Maar nee hoor, David antwoord : 

Weer een ontwijkend antwoord (4). Weer geen onderbouwende cijfers. Dus ...

Joe Hn 3 mei 2010 20:58
Wat is de verhouding van stukjes van leden en stukjes van redactie? Hoeveel stukken heeft de
redactie afgelopen jaar geschreven? En hoeveel stukken door leden? En hoeveel personen zijn dat?
Cijfers zijn altijd objectief.

fred neerhoff » 03 mei 2010 21:11
Aan cijfers kan pas dàn een objectieve conclusie verbonden worden, indien er concensus is over
de context waarin die cijfers worden opgetekend. En bij gebrek aan een redactiestatuut, ontbreekt
die consensus ten enemale. Daarom is het des te opmerkelijker dat de zelfbenoemde
hoofdredacteur Enno Nuy zo'n redactiestatuut helemaal niet nodig zegt te hebben!

Joe Hn » 03 mei 2010 21:49
Teveel werk om uit te zoeken? Bang om af te gaan? Gewoon zin om door te zeuren? Zegt U het
maar ... Ik weet het namelijk niet.

fred neerhoff » 03 mei 2010 22:02
Hey Joe, ik denk dat je iets gemist hebt. Geeft niet hoor, gewoon jezelf blijven....

David Bakker » 04 mei 2010 09:14
Joe, Ik bewonder je dappere doch naar donquichotterie neigende pogingen om het stellen van
onnozele vragen tot kunstvorm te verheffen.

Joe Hn » 04 mei 2010 15:04
Is het onnozel om mij af te vragen waarom men vurige beweringen hier niet wil/kan/durft te
onderbouwen met een beetje objectiviteit (cijfers)? Ik vind dat wie iets beweerd, dat ook dient te
onderbouwen. Op deze site staat zoiets zelfs in de regeltjes. Ook vreemd dat er op vragen omtrent
dit doen en laten (of eerder het gebrek daaraan) geen antwoorden komen ...

David Bakker » 04 mei 2010 15:28
We hebben in dit item genoeg voorbeelden gegeven waaruit een gebrek aan objectiviteit blijkt. Ter
controle kan je zelf ook de edities van het afgelopen jaar doornemen. We gaan niet alles
voorkauwen.
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Als er ook maar een iota feit in al het geklaag aanwezig zou zijn, dan is nu het moment gekomen
om die te publiceren. Maar nee : 

Voor mij hoeven die cijfers allang niet meer, noch hoeft Joe hier iets uit te leggen. 
Ik heb geen mening over het DVG bestuur. Noch over de redacteur.
Wel weet ik nu dat de werkelijke cijfers de geclaimde situatie die de klagers hier trachten te
schetsen niet te onderschrijven, anders waren zij wel gegeven, anders hadden zij die cijfers wel
gepubliceerd (hoe moeilijk kan het zijn even de laatste jaargang door te nemen, en te turven?) 

En David en co. anderen maar aanvallen met "donquichotterie" en onnozelheid ...

In ieder geval kan Fred dit keer niet reageren met "on topic, graag"

Joe Hn » 04 mei 2010 15:43
Niet in objectieve vorm. Cijfers graag. Ik ga niet jullie huiswerk doen.

fred neerhoff » 04 mei 2010 17:29
Hey Joe, Leg eens uit waarom cijfers objectief zijn.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

sarnian schreef:
Joe had een simpele vraag waarop een duidelijk antwoord ook simpel te geven is : 

Wat echter volgt is ontwijkend antwoord (1) :

Geen antwoord op Joe's simpele vraag, maar Joe probeert het nogmaals : 

Maar wat volgt is ontwijkend antwoord (2) :

Nu springt David ook bij met een duit in het klaag zakje :

Joe Hn 3 mei 2010 20:58
Wat is de verhouding van stukjes van leden en stukjes van redactie? Hoeveel stukken heeft de
redactie afgelopen jaar geschreven? En hoeveel stukken door leden? En hoeveel personen zijn
dat? Cijfers zijn altijd objectief.

fred neerhoff » 03 mei 2010 21:11
Aan cijfers kan pas dàn een objectieve conclusie verbonden worden, indien er concensus is
over de context waarin die cijfers worden opgetekend. En bij gebrek aan een redactiestatuut,
ontbreekt die consensus ten enemale. Daarom is het des te opmerkelijker dat de
zelfbenoemde hoofdredacteur Enno Nuy zo'n redactiestatuut helemaal niet nodig zegt te
hebben!

Joe Hn » 03 mei 2010 21:49
Teveel werk om uit te zoeken? Bang om af te gaan? Gewoon zin om door te zeuren? Zegt U
het maar ... Ik weet het namelijk niet.

fred neerhoff » 03 mei 2010 22:02
Hey Joe, ik denk dat je iets gemist hebt. Geeft niet hoor, gewoon jezelf blijven....

David Bakker » 04 mei 2010 09:14
Joe, Ik bewonder je dappere doch naar donquichotterie neigende pogingen om het stellen van
onnozele vragen tot kunstvorm te verheffen.
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sarnian, 

Misschien dat jij kunt uitleggen dat cijfers objectief zijn?

Ontwijkend antwoord (3) : nog steeds geen antwoord op de simpele vraag naar cijfers die het
probleem (zou dat bestaan) aangeven. Dus Joe probeert het nogmaals : 

Maar nee hoor, David antwoord : 

Weer een ontwijkend antwoord (4). Weer geen onderbouwende cijfers. Dus ...

Als er ook maar een iota feit in al het geklaag aanwezig zou zijn, dan is nu het moment gekomen
om die te publiceren. Maar nee : 

Voor mij hoeven die cijfers allang niet meer, noch hoeft Joe hier iets uit te leggen. 
Ik heb geen mening over het DVG bestuur. Noch over de redacteur.
Wel weet ik nu dat de werkelijke cijfers de geclaimde situatie die de klagers hier trachten te
schetsen niet te onderschrijven, anders waren zij wel gegeven, anders hadden zij die cijfers wel
gepubliceerd (hoe moeilijk kan het zijn even de laatste jaargang door te nemen, en te turven?) 

En David en co. anderen maar aanvallen met "donquichotterie" en onnozelheid ...

In ieder geval kan Fred dit keer niet reageren met "on topic, graag"

Joe Hn » 04 mei 2010 15:04
Is het onnozel om mij af te vragen waarom men vurige beweringen hier niet wil/kan/durft te
onderbouwen met een beetje objectiviteit (cijfers)? Ik vind dat wie iets beweerd, dat ook dient
te onderbouwen. Op deze site staat zoiets zelfs in de regeltjes. Ook vreemd dat er op vragen
omtrent dit doen en laten (of eerder het gebrek daaraan) geen antwoorden komen ...

David Bakker » 04 mei 2010 15:28
We hebben in dit item genoeg voorbeelden gegeven waaruit een gebrek aan objectiviteit blijkt.
Ter controle kan je zelf ook de edities van het afgelopen jaar doornemen. We gaan niet alles
voorkauwen.

Joe Hn » 04 mei 2010 15:43
Niet in objectieve vorm. Cijfers graag. Ik ga niet jullie huiswerk doen.

fred neerhoff » 04 mei 2010 17:29
Hey Joe, Leg eens uit waarom cijfers objectief zijn.

Met alle plezier, Fred. Maar eerst die cijfers op tafel : beantwoord jij nu eens eerst Joe's simpele
vraag : 

Zodra die cijfers door jullie zijn gepubliceerd leg ik wel uit waarom ze al dan niet objectief zijn. 

fred neerhoff schreef:
sarnian, Misschien dat jij kunt uitleggen dat cijfers objectief zijn?

Joe Hn 3 mei 2010 20:58
Wat is de verhouding van stukjes van leden en stukjes van redactie? Hoeveel stukken heeft de
redactie afgelopen jaar geschreven? En hoeveel stukken door leden? En hoeveel personen zijn dat?
Cijfers zijn altijd objectief.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
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basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

@ Sarnian,

De vraag van Joe hoeveel stukjes er door de redactie zijn geschreven is toch niet zo relevant. Het
enige dat je daar uit kunt afleiden of de redactie weinig of veel schrijft, maar niet in hoeverre ze
niet-objectief zijn. Ik heb de laatste editie even geinventariseerd. Er zijn 23 stukjes geschreven
die als volgt kunnen worden onderverdeeld:

- Redactie: 6
- Bestuur: 3
- vaste medewerkers; 6
- overigen: 8

Stel dat dit representatief is voor de overige edities wat kun je hier dan uit afleiden?
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De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

sarnian,

Jammer van dit ontwijkende antwoord. Een gemiste kans . Misschien dat jij 10x kinderachtig
geneuzel niet veel vindt, terwijl ik het dan echt wel gehad heb. Je vat 'em? Maar ga verder gewoon
je gang hoor op het ingeslagen pad, en laat je vooral niet remmen door een besef van
redelijkheid.

sarnian schreef:

Met alle plezier, Fred. Maar eerst die cijfers op tafel : beantwoord jij nu eens eerst Joe's simpele
vraag : 

Zodra die cijfers door jullie zijn gepubliceerd leg ik wel uit waarom ze al dan niet objectief zijn. 

fred neerhoff schreef:
sarnian, Misschien dat jij kunt uitleggen dat cijfers objectief zijn?

Joe Hn 3 mei 2010 20:58
Wat is de verhouding van stukjes van leden en stukjes van redactie? Hoeveel stukken heeft de
redactie afgelopen jaar geschreven? En hoeveel stukken door leden? En hoeveel personen zijn
dat? Cijfers zijn altijd objectief.

Niets ontwijkend, Fred. Jullie groepje valt een situatie aan, maar weigert met cijfers ondersteuning
te geven aan jullie eigen beweringen.

Welk geneuzel PRECIES, Fred? Welk besef van redelijkheid PRECIES, Fred? Waarom eis jij van
iedereen aanname van al jullie beschuldigingen, als je niet eens de cijfers zoals door Joe
gevraagd kunt geven?

Val nu eens niet anderen aan die de door jullie geserveerde beweringen graag onderbouwd zien,
en in plaats daarvan verstrek de gevraagde (simpel te verkrijgen en publiceren) gegevens.
Iedere verdere ontwijkende reactie van jullie zijde toont slechts aan dat er geen grond tot klagen

fred neerhoff schreef:
Jammer van dit ontwijkende antwoord. Een gemiste kans .

fred neerhoff schreef:
Misschien dat jij 10x kinderachtig geneuzel niet veel vindt, terwijl ik het dan echt wel gehad heb.
Je vat 'em? Maar ga verder gewoon je gang hoor op het ingeslagen pad, en laat je vooral niet
remmen door een besef van redelijkheid.

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: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door David Bakker » 05 mei 2010 14:10

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

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Kitty » 05 mei 2010 14:11

schijnt te zijn, omdat jullie die gronden - wanneer jullie worden gevraagd die te geven - niet
schijnen te kunnen verstrekken hier. Harder schreeuwen en beschuldigen helpt echt niet Fred.
Feiten verstrekken wel.
.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Dat dit een prima en gebruikelijke verhouding is voor een verenigingsblad. De redactie is
verantwoordelijk voor plaatsing, zoals ook zeer gebruikelijk is.

David Bakker schreef:
@ Sarnian,

De vraag van Joe hoeveel stukjes er door de redactie zijn geschreven is toch niet zo relevant. Het
enige dat je daar uit kunt afleiden of de redactie weinig of veel schrijft, maar niet in hoeverre ze
niet-objectief zijn. Ik heb de laatste editie even geinventariseerd. Er zijn 23 stukjes geschreven die
als volgt kunnen worden onderverdeeld:

- Redactie: 6
- Bestuur: 3
- vaste medewerkers; 6
- overigen: 8

Stel dat dit representatief is voor de overige edities wat kun je hier dan uit afleiden?

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

We hebben het niet over zomaar een vereniging waar goedwillende amateurs het clubblad vullen.

Kitty schreef:

Dat dit een prima en gebruikelijke verhouding is voor een verenigingsblad. De redactie is
verantwoordelijk voor plaatsing, zoals ook zeer gebruikelijk is.

David Bakker schreef:
@ Sarnian,

De vraag van Joe hoeveel stukjes er door de redactie zijn geschreven is toch niet zo relevant.
Het enige dat je daar uit kunt afleiden of de redactie weinig of veel schrijft, maar niet in
hoeverre ze niet-objectief zijn. Ik heb de laatste editie even geinventariseerd. Er zijn 23
stukjes geschreven die als volgt kunnen worden onderverdeeld:

- Redactie: 6
- Bestuur: 3
- vaste medewerkers; 6
- overigen: 8

Stel dat dit representatief is voor de overige edities wat kun je hier dan uit afleiden?

Zijn het dan kwaadwillende professionals?
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door sarnian » 05 mei 2010 14:37

Laatst bijgewerkt door sarnian op 05 mei 2010 14:40, in totaal 1 keer bewerkt.

sarnian
Diehard
Berichten: 1840
Geregistreerd: 11 nov 2009
13:45

Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
door Kitty » 05 mei 2010 14:40

Kitty
Eagle
Berichten: 15063
Geregistreerd: 23 aug 2006

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Kitty, probeer niet bijdehand zijn. Je weet dat ik je daarin verre de baas ben. Voor deze ene keer
zal ik je sparen.

Kitty schreef:
Zijn het dan kwaadwillende professionals?

Dat lijkt mij wel een redelijke conclusie, Kitty.
.

Kitty schreef:
Dat dit een prima en gebruikelijke verhouding is voor een verenigingsblad. De redactie is
verantwoordelijk voor plaatsing, zoals ook zeer gebruikelijk is.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Hoezo David. Verklaar je nader. Wat voor vereniging is het dan wel, en waarom zouden er andere
regels voor die vereniging gelden, en op basis waarvan eigenlijk?

Zelfoverschatting, David? Zo bijdehand was je (waren jullie) toch niet op de ledenvergadering ...
.

David Bakker schreef:
We hebben het niet over zomaar een vereniging waar goedwillende amateurs het clubblad vullen.

David Bakker schreef:
Kitty, probeer niet bijdehand zijn. Je weet dat ik je daarin verre de baas ben. Voor deze ene keer
zal ik je sparen.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

David Bakker schreef:

Kitty schreef:
Zijn het dan kwaadwillende professionals?
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Re: De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?
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door David Bakker » 05 mei 2010 14:45

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

Tjonge David, moet ik nu bang worden? Jij zwelgt wel erg in je arrogantie zeg. Het zorgt er wel
voor dat men je steeds minder serieus gaat nemen.

Kitty, probeer niet bijdehand zijn. Je weet dat ik je daarin verre de baas ben. Voor deze ene keer
zal ik je sparen.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Scherpe vragen, echt to the point, moet ik zeggen. Constructief ook. Ik denk dat je hoge ogen
zult gooien als je je zou aanmelden voor een kritisch redacteurschap bij de huidige DVG. Ga zo
door!

sarnian schreef:

Niets ontwijkend, Fred. Jullie groepje valt een situatie aan, maar weigert met cijfers ondersteuning
te geven aan jullie eigen beweringen.

Welk geneuzel PRECIES, Fred? Welk besef van redelijkheid PRECIES, Fred? Waarom eis jij van
iedereen aanname van al jullie beschuldigingen, als je niet eens de cijfers zoals door Joe gevraagd
kunt geven?

Val nu eens niet anderen aan die de door jullie geserveerde beweringen graag onderbouwd zien,
en in plaats daarvan verstrek de gevraagde (simpel te verkrijgen en publiceren) gegevens.
Iedere verdere ontwijkende reactie van jullie zijde toont slechts aan dat er geen grond tot klagen
schijnt te zijn, omdat jullie die gronden - wanneer jullie worden gevraagd die te geven - niet
schijnen te kunnen verstrekken hier. Harder schreeuwen en beschuldigen helpt echt niet Fred.
Feiten verstrekken wel.
.

fred neerhoff schreef:
Jammer van dit ontwijkende antwoord. Een gemiste kans .

fred neerhoff schreef:
Misschien dat jij 10x kinderachtig geneuzel niet veel vindt, terwijl ik het dan echt wel gehad
heb. Je vat 'em? Maar ga verder gewoon je gang hoor op het ingeslagen pad, en laat je vooral
niet remmen door een besef van redelijkheid.

In tegenstelling tot bijv. een kantklosvereniging is onze belangrijkste “bezigheid” juist de
uitwisseling van gedachten. Het is daarom van eminent belang dat een onafhankelijke redactie
waarborgt dat het veelvoud aan gedachten en meningen van de leden op evenwichtige en
representatieve wijze zijn weergave vindt in De Vrijdenker. Een “level playing field” zouden de
Engelsen zeggen.

sarnian schreef:

Hoezo David. Verklaar je nader. Wat voor vereniging is het dan wel, en waarom zouden er andere
regels voor die vereniging gelden, en op basis waarvan eigenlijk?

David Bakker schreef:
We hebben het niet over zomaar een vereniging waar goedwillende amateurs het clubblad
vullen.

David Bakker schreef:
Kitty, probeer niet bijdehand zijn. Je weet dat ik je daarin verre de baas ben. Voor deze ene keer
zal ik je sparen.
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Zelfoverschatting, David? Zo bijdehand was je (waren jullie) toch niet op de ledenvergadering ...
.[/quote]

Probeer jij nu ook al bijdehand te zijn? De volgende keer zal ik namens de oppositie als
woordvoerder optreden.

Pardon? Ik geef de voorkeur aan realiteitszin boven valse bescheidenheid.

http://www.youtube.com/watch?v=47T0WZTF_yo&feature=related

Kitty schreef:

Tjonge David, moet ik nu bang worden? Jij zwelgt wel erg in je arrogantie zeg. Het zorgt er wel
voor dat men je steeds minder serieus gaat nemen.

David Bakker schreef:

Kitty, probeer niet bijdehand zijn. Je weet dat ik je daarin verre de baas ben. Voor deze ene
keer zal ik je sparen.

Kitty schreef:
Zijn het dan kwaadwillende professionals?

Kitty,

Er is ook nog de mogelijkheid dat je de humor van David niet snapt. Zijn eerdere kwinkslagen
mbt. Multatuli en Douwe Egberts koffie kwamen ook al niet over. Geeft niks hoor.

Kitty schreef:
Tjonge David, moet ik nu bang worden? Jij zwelgt wel erg in je arrogantie zeg. Het zorgt er wel
voor dat men je steeds minder serieus gaat nemen.

Dus de zelfbenoemde "bijdehante" David denkt dat zijn agressieve arrogante aanpak op dit forum
op een hoger plan ligt dan enige bezigheid bij een kantklosvereniging? Van wat ik er zover gezien
heb gaat het bij de kantklosvereniging heel wat vriendelijker, en zeker veel effectiever toe dan in
dit topic.
Niet zo bijdehand, dus !

Niet erg bijdehand om tot zo'n besluit te komen enkele dagen NA de jaarlijkse ledenvergadering
...
Dus jij komt dan als zelf benoemd woordvoerder? Ik dacht dat jij juist zo tegen dat zelf
benoemen was ...
.

David Bakker schreef:
In tegenstelling tot bijv. een kantklosvereniging is onze belangrijkste “bezigheid” juist de
uitwisseling van gedachten. Het is daarom van eminent belang dat een onafhankelijke redactie
waarborgt dat het veelvoud aan gedachten en meningen van de leden op evenwichtige en
representatieve wijze zijn weergave vindt in De Vrijdenker. Een “level playing field” zouden de
Engelsen zeggen.

David Bakker schreef:
Probeer jij nu ook al bijdehand te zijn? De volgende keer zal ik namens de oppositie als
woordvoerder optreden.
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A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Misschien was het misschien minder kwink en meer geslagen, wel treffend voor dit specifieke
topic ...
.

fred neerhoff schreef:
... Zijn eerdere kwinkslagen mbt. Multatuli en Douwe Egberts koffie kwamen ook al niet over.
Geeft niks hoor.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)
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De Vrije Gedachte. Een sterfhuisconstructie?

@David : misschien een goed voorbeeld ?

Een link naar 289 kantklosverenigingen, zelfs een paar waar het gezellig is en waar toch
diepgaande gesprekken voorkomen in hun veel-maandelijks periodiek en tijdens hun
klossend samenzijn 
.

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Er is een verschil tussen snappen en waarderen.

fred neerhoff schreef:

Kitty,

Er is ook nog de mogelijkheid dat je de humor van David niet snapt. Zijn eerdere kwinkslagen
mbt. Multatuli en Douwe Egberts koffie kwamen ook al niet over. Geeft niks hoor.

Kitty schreef:
Tjonge David, moet ik nu bang worden? Jij zwelgt wel erg in je arrogantie zeg. Het zorgt er
wel voor dat men je steeds minder serieus gaat nemen.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Kitty schreef:

fred neerhoff schreef:

Kitty schreef:
Tjonge David, moet ik nu bang worden? Jij zwelgt wel erg in je arrogantie zeg. Het zorgt
er wel voor dat men je steeds minder serieus gaat nemen.

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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Kitty,

Ja, dat verschil is mij bekend. Maar wil je hiermee zeggen, dat je David's grapjes wel degelijk
snapte maar het lekker niet liet blijken?

Er is een verschil tussen snappen en waarderen.

Kitty,

Er is ook nog de mogelijkheid dat je de humor van David niet snapt. Zijn eerdere kwinkslagen
mbt. Multatuli en Douwe Egberts koffie kwamen ook al niet over. Geeft niks hoor.

sarnian,

Je wordt steeds inventiever. Tot de volgende keer maar weer? Ik kijk er naar uit!

sarnian schreef:
@David : misschien een goed voorbeeld ?

Een link naar 289 kantklosverenigingen, zelfs een paar waar het gezellig is en waar toch
diepgaande gesprekken voorkomen in hun veel-maandelijks periodiek en tijdens hun
klossend samenzijn 
.

Objectiviteit ; een haalbaarheidsonderzoek(je) 

Geen onmogelijke dingen vragen.

De Dood en het Eraan Gaan
Het volgende punt was dacht in de verhouding van stukjes van verschillende mensen ;

Joe Hn schreef:
Oh, is dat alles? De redactie bestaat voorlopig nog uit mensen, toch?

In dat geval;

Onafhankelijk? Nee.
Objectief? Nee.
Vrij? Nee.

Zou jij het wel kunnen? Of ken je anderen, die dat mogelijk kunnen maken, zonder het betreffende
werk door computers, robots en willekeurgeneratoren te laten opknappen ... ?

Nee.

Klaar.

David schreef:
Ik heb de laatste editie even geinventariseerd. Er zijn 23 stukjes geschreven die als volgt kunnen
worden onderverdeeld:

- Redactie: 6
- Bestuur: 3
- vaste medewerkers; 6
- overigen: 8

Stel dat dit representatief is voor de overige edities wat kun je hier dan uit afleiden?
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Kan redactie nog opgesplits worden in hoofdredacteur en redactie? En onderwerpen erbij graag,
want de stelling was .... even graven .... ;

Joe Hn schreef:

Anderen vinden dat dit niet zo is. Kun je dit met cijfers onderbouwen? Overzicht van geschreven
stukken, gesorteerd per onderwerp.

David Bakker schreef:
Het lijkt er erg op dat Nuy DVG gebruikt om zijn ‘euthanasie’-winkeltje aan de man te
brengen. Op deze manier wordt De Vrije Gedachte een sterfhuisconstructie.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Fred : ben jij soms aangesteld om alle reacties - ook die welke duidelijk aan David gericht zijn -
te beantwoorden, of bemoei jij je altijd overal mee? 

Het lijkt wel of jullie groepje ongevraagd allerlei posities op je wilt nemen, terwijl je gelijktijdig
anderen voor geclaimde soortgelijke acties ernstig bekritiseerd. Ik vind dat nog al inconsequent
...

fred neerhoff schreef:

sarnian, Je wordt steeds inventiever. Tot de volgende keer maar weer? Ik kijk er naar uit!

sarnian schreef:
@ David : misschien een goed voorbeeld ?
Een link naar 289 kantklosverenigingen, zelfs een paar waar het gezellig is en waar toch
diepgaande gesprekken voorkomen in hun veel-maandelijks periodiek en tijdens hun
klossend samenzijn

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

sarnian,

Ik ben helemaal nergens voor aangesteld en laat mij ook nergens voor aanstellen. Je kunt dus
gerust zijn. Maar - net als jij - bemoei ik mij soms inderdaad ongevraagd met de dingen om mij
heen.

Het valt mij trouwens wel op dat je nogal begaan bent met de DVG. Misschien wil je wel een
lidmaatschap overwegen?

sarnian schreef:
Fred : ben jij soms aangesteld om alle reacties - ook die welke duidelijk aan David gericht zijn - te
beantwoorden, of bemoei jij je altijd overal mee? 

Het lijkt wel of jullie groepje ongevraagd allerlei posities op je wilt nemen, terwijl je gelijktijdig
anderen voor geclaimde soortgelijke acties ernstig bekritiseerd. Ik vind dat nog al inconsequent ...

Joe Hn schreef:
Objectiviteit ; een haalbaarheidsonderzoek(je) 

Joe Hn schreef:
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Hey Joe,

Is de naald uit de groef gelopen?

Geen onmogelijke dingen vragen.

De Dood en het Eraan Gaan
Het volgende punt was dacht in de verhouding van stukjes van verschillende mensen ;

Kan redactie nog opgesplits worden in hoofdredacteur en redactie? En onderwerpen erbij graag,
want de stelling was .... even graven .... ;

Oh, is dat alles? De redactie bestaat voorlopig nog uit mensen, toch?

In dat geval;

Onafhankelijk? Nee.
Objectief? Nee.
Vrij? Nee.

Zou jij het wel kunnen? Of ken je anderen, die dat mogelijk kunnen maken, zonder het
betreffende werk door computers, robots en willekeurgeneratoren te laten opknappen ... ?

Nee.

Klaar.

David schreef:
Ik heb de laatste editie even geinventariseerd. Er zijn 23 stukjes geschreven die als volgt
kunnen worden onderverdeeld:

- Redactie: 6
- Bestuur: 3
- vaste medewerkers; 6
- overigen: 8

Stel dat dit representatief is voor de overige edities wat kun je hier dan uit afleiden?

Joe Hn schreef:

Anderen vinden dat dit niet zo is. Kun je dit met cijfers onderbouwen? Overzicht van
geschreven stukken, gesorteerd per onderwerp.

David Bakker schreef:
Het lijkt er erg op dat Nuy DVG gebruikt om zijn ‘euthanasie’-winkeltje aan de man te
brengen. Op deze manier wordt De Vrije Gedachte een sterfhuisconstructie.

Kitty schreef:

Er is een verschil tussen snappen en waarderen.

fred neerhoff schreef:

Kitty,

Er is ook nog de mogelijkheid dat je de humor van David niet snapt. Zijn eerdere kwinkslagen
mbt. Multatuli en Douwe Egberts koffie kwamen ook al niet over. Geeft niks hoor.

Kitty schreef:
Tjonge David, moet ik nu bang worden? Jij zwelgt wel erg in je arrogantie zeg. Het zorgt
er wel voor dat men je steeds minder serieus gaat nemen.
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Slechts een klein publiek van intelligente en ontwikkelde mensen weet mijn subtiele humor en
ironie op de juiste waarde te schatten.

Kan er overigens geen slotje op? Wij zijn wel uitgepraat mij dunkt. De inbreng vanJoe Hn, Sarnian
en jou heeft weinig toegevoegde waarde.

Dat slotje lijkt mij een goed idee, het is wel klaar hier.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Gesloten
onderwerp
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