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Briljante column van Anton van Hooff

Onze geliefde voorzitter heeft op http://www.devrijegedachte.nl/ een belangrijke intellectuele
bijdrage geleverd aan het maatschappelijke debat. Briljant, geestig, scherpzinnig. Lees, huiver en
oordeel zelf:

Hij zegt wat hij denkt
27 september 2010 door Anton van Hooff 
‘Hij zegt toch maar wat hij denkt.’ Met deze verzuchting betuigen enkele vrijdenkers respect voor
de directe taal van G. Wilders. Vaak wordt deze zinsnede voorafgegaan door een ‘Ik ben het niet
met Wilders eens, maar…’. Als je dan vraagt: ‘Waarmee ben je het niet eens, staan ze met een
mond vol tanden.’ Ik denk dan: “Hij zegt wat jij eigenlijk denkt.’

Is vrijheid van meningsuiting niet een van de belangrijkste principes van het vrijdenken?
Natuurlijk, maar als je die vrijheid opeist, mag een ander ook fris van de lever zijn mening geven.
Aan dat fundamentele principe van gelijk oversteken heeft G. Wilders geen boodschap. Zodra
iemand hem lik op stuk geeft klimt hij in de gordijnen, waarin hij anderen zo graag ziet. Waag
het niet hem fascist, nationaal-socialist of racist te noemen.

Er zijn genoeg voorbeelden van de onverdraagzaamheid van ‘chloorkop’ – zo noem ik hem sinds
hij hoofddoekjes als kopvodden aanduidt; lik op stuk. Zo heeft de ambassadeur van Indonesië
dezer dagen ongezouten zijn mening over de B.V. Wilders gegeven. En wat doet onze apostel van
de vrijheid? Klagen bij de minister van buitenlandse zaken! ‘Meester, ze schelden me uit.’

Als je alleen voor jezelf de vrijheid van mening opeist, ben je heel ver af van waar het vrijdenken
voor staat.

Geplaatst in Bestuursweblog | Geen reacties »

*
Ik begrijp dat je heel blij bent  met jullie geliefde voorzitter, 
maar ff afgezien van het feit dat ik denk dat hij waarschijnlijk leugens verkoopt,

(ik kan me niet voorstellen dat als hij aan echte(!) vrijdenkers vraagt:
"Waarmee ben je het niet met Wilders eens?"
dat die echte(!) vrijdenkers dan met de mond vol tanden staan!)

is zijn eindconclusie wel waar:

Als het mijn geliefde voorzitter was,
dan zou ik hem zowel zijn kennelijke leugens onder zijn Pinokkio-neus wrijven  en

David Bakker schreef:
<< >>
27 september 2010 door Anton van Hooff :
Als je alleen voor jezelf de vrijheid van mening opeist, 
ben je heel ver af van waar het vrijdenken voor staat.

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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hem tevens telkens opnieuw met zijn eigenste eindconclusie confronteren,
telkens opnieuw zodra hij anderen beperkt in hun 'vrijheid van meningsuiting'.

*

*
*

What is mind? No matter! If you don't mind, it doesn't matter ... 
What is matter? Never mind: Consciousness matters!

Materie ...
... bestaat niet!?!?

*

Hmz, wat is precies de huiver die ik hier moet voelen?

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Als iemand woorden in de mond neemt zoals "de onverdraagzaamheid van ‘chloorkop’ " dan
vrees ik dat die persoon niet echt tot een dialoog bereid is over een aantal zaken en meningen.
Dan vrees ik voor een overmaat aan onderbuikgevoelens.

En dan
"Vaak wordt deze zinsnede voorafgegaan door een ‘Ik ben het niet met Wilders eens, maar…’."

zo iets heet een 'disclaimer'. Doet men dit niet dan is de andere partij stukken minder geneigd
om tot een rationele uitwisseling van ideeën en inzichten en meningen te komen omdat je dan
gevoelsmatig door de ander op een hoop gegooid wordt met "lieden waarmee niet te praten valt".

Gezegend zij de club met zo een voorzitter.

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

Fortuyn beschouwde Voltaire de grootste filosoof van de Verlichting omdat hij streed voor de
absolute vrijheid van meningsuiting en vatte diens opvatting samen in de uitspraak: "Hoe abject
uw meningen ook moge zijn, hoezeer ik het met uw opvattingen ook oneens mag zijn, ik ben
de eerste om uw recht te verdedigen om ze te mogen uiten" (De verweesde samenleving
(1997), in: grote Pim Fortuyn omnibus, 2001, p. 64). Tegen het einde van zijn beruchte
Volkskrantartikel 'De islam is een achterlijke cultuur' zegt Fortuyn zelfs achter die opvatting van
Voltaire te staan wanneer een imam zijn homosexuele levenswijze volstrekt verwerpelijk vindt en
beneden die van varkens (ver)acht.

De vraag is nu of Wilders in de voltairiaanse voetsporen van Fortuyn treedt door als eerste het
recht op vrije meningsuiting te verdedigen van degenen die zijn politieke denkwijze kritiseren of
dat hij de eerste is die zijn morele verontwaardiging uitspreekt over de (voor hem abjecte)
meningsuitingen van zijn kritici.

Het voorbeeld van Wilders' reactie op de kritische meningsuiting van de Indonesische
ambassadeur maakt duidelijk dat daarin wordt voorbijgegaan aan het voltairiaanse principe ter
verdediging van ieders recht van de absolute vrijheid van meningsuiting en wordt overgegaan tot
verontwaardigd klagen bij de BZ-minister. En er zijn meer voorbeelden van dat Wilders niet
voltairiaans reageert op kritiek aan zijn adres. Indien hij werkelijk in Fortuyn's voetsporen zou
treden door het voltairiaanse principe als leidraad te nemen bij elke reactie op zijn kritici dan
zouden er nauwelijks voorbeelden zijn van verontwaardigde reacties van Wilders op zijn kritici. In
Wilders' reacties op de meningsuitingen van zijn kritici vormen de moreel verontwaardigde
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reacties echter de grote meerderheid en zijn voltairiaanse reacties zo zeldzaam dat ik er me niet
één kan herinneren (gelieve voorbeelden te geven om mijn en andermans geheugen op te
frissen).

Indien A.Van Hooff's eindconclusie zo wordt geduid in Nederland's historische situatie sinds
Fortuyn dan staat het vrijdenken van de Vrije Gedachte voor het voltairiaanse principe om eerst
een ieders recht op de absolute vrijheid van meningsuiting te verdedigen en staat het
vrijheidsdenken van de Partij voor de Vrijheid er op om eerst de morele verontwaardiging uit te
spreken over kritici van PVV-meningsuitingen en de vrijheid van die laatstgenoemde
meningsuitingen te verdedigen zonder in die initiële reactie tevens de vrijheid te verdedigen van
de pvvkritische meningsuitingen.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Art.1 vd Universele
Verklaring vd Rechten vd Mens

Ja, het begint nu wel héél erg op te vallen. Eerst die haat van Anton van Hooff tegen Pim Fortuyn
(die hij na de moord op zijn persoon steevast de 'kale' noemde) en Theo van Gogh (van wie hij
vond dat hij de moord op zijn persoon aan zichzelf te wijten had) en nu weer die blinde haat
tegen Geert Wilders.

Zou de huidige voorzitter Anton van Hooff van De Vrije Gedachte dan toch een vriend zijn van het
moslim geloof? Vreemd, heel vreemd voor een godvrije vrijdenker....

Zie hier het duo Johnny en Rijk weer aan de bak.
David doet de voorzet, goed gekozen, subtiel ingeleid.
Er mag even met de bal gespeeld worden en hup, Fred schiet hem in.
Duidelijk is dat David en Fred, net als Geert Wilders, niet het Voltairiaanse principe ter
verdediging van ieders recht op de absolute vrijheid van meningsuiting naleven.

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 positie was en is zo helder als glas. Verder nog iets?

Ik het opgesomde rijtje miste ik de verdreven Ayaan Hirsi Ali. 
Maar ook die telt wel mee:

dit schrijft Carel Brendel.
http://www.hetverraadvanlinks.nl/Vrijdenkers.htm
En dan hebben we nog Hans Jansen. Wat met hem?

“Dat Theo natuurlijk niet om die ‘geitenneukerij’ werd gedood, maar om een film die de islam
direct in het hart trof, is Anton en zijn vreemde vrienden geheel ontgaan, terwijl dat feit toch in
alle kranten heeft gestaan. In die film werd de omgang met geweld met name jegens vrouwen en
ongelovigen aan de orde gesteld. Het scenario was van Ayaan Hirsi Ali, ook al iemand die Anton
niet ziet zitten.

“Tenzij de vrijdenkersvereniging Hans Jansen heeft uitgenodigd als afschrikwekkend voorbeeld van
het nieuwe Duistere Denken, moet het als een ernstige misgreep worden beschouwd dat zo
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Re: Briljante column van Anton van Hooff David Bakker
Unstoppable!

Gezegend is een club met zo een voorzitter.

iemand de Anton Constandse-lezing mocht houden.”

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

Fred schreef:

Nog even dit Fred.
Onderbouwde argumenten tegen de uitlatingen van Anton, prima.
Ik ben het ook lang niet altijd met hem eens.
Maar voortdurende kleinerende en insinuerende aanvallen op de persoon zijn in mijn
ogen geen vrijdenkersstijl.

Wim, je positie was en is zo helder als glas. Verder nog iets?

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 gun ieder zijn stijl. Vrijdenker of niet. En geloof me, jouw stijl is niet de mijne.

Het feit dat iemand kritisch is over Geert Wilders, wil niet automatisch zeggen dat die een
"moslimvriend" is. Blijkbaar is nuance en objectiviteit voor sommigen lastig te verteren.

Bij de term "vrijdenker" denk ik in ieder geval niet aan Geert Wilders. Want die is het zeker niet.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Van Hooff is een gefrusteerde PvdA'er (voorheen een gefrusteerde KVP'er). En dat soort kan, zoals
heel links tegenwoordig, niets anders dan tegen Geert Wilders aan schoppen. Wilders is
momenteel geloof ik het enige programmapunt van links. Gewoon nuchter een analyse maken van
de politieke situatie is er niet bij. Als je die analyse wel maakt kom je er achter dat Fortuyn,
Wilders ed. het product zijn van het jarenlang falen van links.

Mijn stelling is dan ook dat politiek-correct links de samenleving splijt en niet Wilders.

The Prophet schreef:
Het feit dat iemand kritisch is over Geert Wilders, wil niet automatisch zeggen dat die een
"moslimvriend" is. Blijkbaar is nuance en objectiviteit voor sommigen lastig te verteren.

Bij de term "vrijdenker" denk ik in ieder geval niet aan Geert Wilders. Want die is het zeker niet.

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=237840
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237840
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100928%20Briljante%20coumn%20Anton%20van%20Hooff/Briljante%20column%20van%20Anton%20van%20Hooffpagina1.mht/viewtopic.php#p237840
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=237840#p237840
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3974
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=237840
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3974
http://www.wimaalten.com/
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3974
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3974
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=237841
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237841
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100928%20Briljante%20coumn%20Anton%20van%20Hooff/Briljante%20column%20van%20Anton%20van%20Hooffpagina1.mht/viewtopic.php#p237841
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=237841#p237841
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=237841
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=237886
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237886
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100928%20Briljante%20coumn%20Anton%20van%20Hooff/Briljante%20column%20van%20Anton%20van%20Hooffpagina1.mht/viewtopic.php#p237886
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=237886#p237886
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1951
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=237886
http://www.google.nl/
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1951
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1951
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=237894
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237894
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100928%20Briljante%20coumn%20Anton%20van%20Hooff/Briljante%20column%20van%20Anton%20van%20Hooffpagina1.mht/viewtopic.php#p237894
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=237894#p237894
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
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=237894
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=237897
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=237897
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100928%20Briljante%20coumn%20Anton%20van%20Hooff/Briljante%20column%20van%20Anton%20van%20Hooffpagina1.mht/viewtopic.php#p237897
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/20100928%20Briljante%20coumn%20Anton%20van%20Hooff/Briljante%20column%20van%20Anton%20van%20Hooffpagina1.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100928%20Briljante%20coumn%20Anton%20van%20Hooff/Briljante%20column%20van%20Anton%20van%20Hooffpagina1.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100928%20Briljante%20coumn%20Anton%20van%20Hooff/Briljante%20column%20van%20Anton%20van%20Hooffpagina1.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100928%20Briljante%20coumn%20Anton%20van%20Hooff/Briljante%20column%20van%20Anton%20van%20Hooffpagina1.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100928%20Briljante%20coumn%20Anton%20van%20Hooff/Briljante%20column%20van%20Anton%20van%20Hooffpagina1.mht/viewtopic.php#wrap


door David Bakker » 29 sep 2010 08:45 Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

Re: Briljante column van Anton van Hooff
door PietV. » 29 sep 2010 11:17

PietV.
Site Admin
Berichten: 8274
Geregistreerd: 21 sep 2004
19:45

Volgende

127 berichten • Pagina 1 van 9 • 1 2 3 4 5  ... 9

Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.

Geef de vorige berichten weer: Alle berichten  Sorteer op Berichtdatum  Oplopend  

Ga naar:     Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.  

WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker en 0 gasten

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

Van Hooff:
- heft DVG-internetforum op en dumpt zijn probleem vervolgens bij Freethinker;
- houdt een disfunctionerende redactie de hand boven het hoofd;
- vindt het terecht dat Theo van Gogh is vermoord;
- haat politieke tegenstanders zoals Pim Fortuyn en Geert Wilders;
- vindt dat alleen hondenhaters vrijdenkers kunnen zijn;
- pleegt censuur;
- beschuldigt leden ten onrechte van kwade trouw;
- maakt badinerende opmerkingen over Anton Constandse tijdens een inleiding op de Anton
Constandse lezing;
- jaagt medebestuurders weg;
- heeft jarenlang Paul Cliteur gestalked;
- laat allerlei DVG-projecten floppen (zie onze volgende nieuwsbrief).

Vind je dat een vrijdenkersstijl, beste Wim?

Wim Aalten schreef:
geen vrijdenkersstijl.

Er lopen nu zoveel stukken over "Het bestuur". Waarom organiseer je niet een referendum onder
het totale ledenbestand van de Vrije Gedachte. Als de meerderheid dit gevoel deelt, dan kan er
intern beraad uit voortvloeien. Is de uitkomst een steun in de rug van het huidige bestuur, dan
leg je jezelf hierbij neer en stop je met dit verhaal. En wacht je rustig af, tot er weer verkiezingen
zijn en kom je met een tegenkandidaat. Die volgens jou beschikt over de juiste kwalificaties om
deze vereniging goed te kunnen leiden. 

Mvg,

PIet.

David Bakker schreef:
- heft DVG-internetforum op en dumpt zijn probleem vervolgens bij Freethinker;
- houdt een disfunctionerende redactie de hand boven het hoofd;
- vindt het terecht dat Theo van Gogh is vermoord;
- haat politieke tegenstanders zoals Pim Fortuyn en Geert Wilders;
- vindt dat alleen hondenhaters vrijdenkers kunnen zijn;
- pleegt censuur;
- beschuldigt leden ten onrechte van kwade trouw;
- maakt badinerende opmerkingen over Anton Constandse tijdens een inleiding op de Anton
Constandse lezing;
- jaagt medebestuurders weg;
- heeft jarenlang Paul Cliteur gestalked;
- laat allerlei DVG-projecten floppen (zie onze volgende nieuwsbrief).

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Gesloten
onderwerp
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Briljante column van Anton van Hooff

Om een referendum te kunnen organiseren, dien je te beschikken over het ledenbestand.

Antoon van Hoof schrijft in datzelfde artikel 
'vrijdenken staat vrij' dat hij het afschuwelijk vindt dat Theo van Gogh is vermoord.
Dat maakt van jou dus een leugenaar David Bakker.
Een LEUGENAAR

Hier volgt een woordenwisseling tussen Papa Boos de vader van Alexje
en de trainer Dries van Goedertieren van de sportclub.

pb; Trainer, waarom mag Alexje niet centrumspits spelen.
dvg; We hebben al een centrumspits dat is Antoon, meneer Kareltje.
pb; Dat is toch een waardeloze centrumspits dat ziet iedereen.
dvg; Nou meneer Kareltje dat zijn wij niet met u eens.
pb; Maar het is een lul, dat weet toch iedereen.
dvg; We moeten het er maar mee doen voorlopig, meneer Kareltje.
pb; Maar hij geeft steeds verkeerde voorzetten trainer.
dvg; U zult toch moeten wachten tot na de training.
pb; Ik wil niet wachten tot na de training.
dvg; Waarom niet meneer Kareltje.
pb; Omdat Kareltje bij de vorige training een beetje is afgegaan trainer.

met vriendelijke groet Steen

David Bakker schreef:
Van Hooff:
- heft DVG-internetforum op en dumpt zijn probleem vervolgens bij Freethinker;
- houdt een disfunctionerende redactie de hand boven het hoofd;
- vindt het terecht dat Theo van Gogh is vermoord;

- haat politieke tegenstanders zoals Pim Fortuyn en Geert Wilders;
- vindt dat alleen hondenhaters vrijdenkers kunnen zijn;
- pleegt censuur;
- beschuldigt leden ten onrechte van kwade trouw;
- maakt badinerende opmerkingen over Anton Constandse tijdens een inleiding op de Anton
Constandse lezing;
- jaagt medebestuurders weg;
- heeft jarenlang Paul Cliteur gestalked;
- laat allerlei DVG-projecten floppen (zie onze volgende nieuwsbrief).

STICHTING BROOKE HOSPITAL FOR ANIMALS rek 5568671
WSAP World Society for the Protection of Animals rek 310313

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
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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

Van Hooff en Nuy hebben absoluut geen belang bij een referendum. De situatie is nu zo dat een
meerderheid van de leden helemaal niet op de hoogte is van alle problemen. Van Hooff/Nuy
houden dat graag zo. Dit is ook de reden dat onze kopij voor De Vrijdenker wordt geweigerd.

PietV. schreef:
. Waarom organiseer je niet een referendum onder het totale ledenbestand van de Vrije Gedachte.
Als de meerderheid dit gevoel deelt, dan kan er intern beraad uit voortvloeien.

Mvg,

PIet.

Nee, dat schrijft hij juist niet. Hij schrijft, ik citeer " Natuurlijk was het afschuwelijk dat iemand
om zoiets futiels (curs. van mij) werd afgemaakt ".

steen schreef:
Antoon van Hoof schrijft in datzelfde artikel 
'vrijdenken staat vrij' dat hij het afschuwelijk vindt dat Theo van Gogh is vermoord.

Van Hooff suggereert in dat artikel dat Van Gogh de moord op zijn persoon aan zich zelf te
wijten had omdat hij moslims beledigde. En Van Hooff, de grote voorvechter van de vrijheid van
meningsuiting, vindt dat beledigen niet mag omdat het leed veroorzaakt.

steen schreef:
.Antoon van Hoof schrijft in datzelfde artikel 
'vrijdenken staat vrij' dat hij het afschuwelijk vindt dat Theo van Gogh is vermoord.
Dat maakt van jou dus een leugenaar David Bakker.
Een LEUGENAAR

Ik ben een volkomen buitenstaander in deze kwestie.

Als een club als voorzitter iemand kiest die voordien actief PvdA-er was in Havanna aan de Waal,
dan ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de club ook een koers naar bakboord zal inslaan.
En als er dan een epistel komt:
http://jandirksnel.web-log.nl/jandirksnel/2010/08/comit%25C3%25A9-voor-de-rechtsstaat-de-
oproep.html
Comité voor de Rechtsstaat - de oproep
medeondertekend door de voorzitter van de club, dan lijkt het mij duidelijk dat de club in
politiek-correct vaarwater is terecht gekomen.
Er staat dan wel een disclaimer in:
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Re: Briljante column van Anton van Hooff
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steen
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Maar ook wordt het volgende als feit aangenomen:

De club zal naar mijn inzicht verder evolueren tot een linkse mantelorganisatie. Dat is binnen ons
rechtsbestel toegestaan.

Gezegend is een club met zo een voorzitter.

Dit schrijven is niet van partijpolitieke aard. Het gaat de ondertekenaren om de handhaving van
een fundamentele en principiële norm.

De PVV keert zich hiermee in ieder geval tegen de artikelen 1 (rechtsgelijkheid), 6
(godsdienstvrijheid) en 7 (uitingsvrijheid) in de Nederlandse Grondwet. Ook dat is binnen ons
rechtsbestel toegestaan, maar wel moet geconstateerd worden dat een partij die zich uitspreekt
tegen deze fundamentele grondrechten, zich een vijand van onze rechtsstaat betoont.

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

Op zich is er niks mis mee om links te zijn. Probleem is dat links godsdienst zou moeten
bestrijden of op zijn minst daar afstand zou moeten houden omdat godsdienst de emancipatie
van burgers belemmert. Tegenwoordig zet links (zelfs de SP) de deuren wijd open voor
godsdienst en betoont een overmaat aan respect daarvoor. Er zijn nu potentiele "links" stemmers
die nu uit teleurstelling VVD stemmen.

Mahalingam schreef:
De club zal naar mijn inzicht verder evolueren tot een linkse mantelorganisatie. Dat is binnen ons
rechtsbestel toegestaan.

Gezegend is een club met zo een voorzitter.

Misschien is deze gedachte wel vrij typerend voor zijn aanhang:

http://www.artikel7.nu/?p=31786

The Prophet schreef:
Het feit dat iemand kritisch is over Geert Wilders, wil niet automatisch zeggen dat die een
"moslimvriend" is. Blijkbaar is nuance en objectiviteit voor sommigen lastig te verteren.

Bij de term "vrijdenker" denk ik in ieder geval niet aan Geert Wilders. Want die is het zeker niet.

Zande op 8 september 2010 om 16:24

Het gaat niet om vrijheid van meningsuiting, het gaat om onze vrijheid van meningsuiting. Laat
moslims zelf maar voor hun vrijheid vechten, dat is mijn gevecht niet.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

David Bakker schreef:

steen schreef:
.Antoon van Hoof schrijft in datzelfde artikel 
'vrijdenken staat vrij' dat hij het afschuwelijk vindt dat Theo van Gogh is vermoord.
Dat maakt van jou dus een leugenaar David Bakker.
Een LEUGENAAR
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Nee David dat suggereert hij niet !
Hij schrijft; 

Als je dat noemt; 'aan zichzelf te wijten' dan hebben zijn ouders, die van Theo dus! 
Precies hetzelde gedaan, want die hadden al eens tegen Theo gezegd; "Je mag het allemaal wel
zeggen Theo, maar.... moet dat nou zo" ! ?

Dus wees maar een beetje voorzichtig met roepen dat van Hooff het terecht vindt dat Theo van
Gogh is vermoord.

Steen

Van Hooff suggereert in dat artikel dat Van Gogh de moord op zijn persoon aan zich zelf te wijten
had omdat hij moslims beledigde. En Van Hooff, de grote voorvechter van de vrijheid van
meningsuiting, vindt dat beledigen niet mag omdat het leed veroorzaakt.

Maar welk idee zit er achter de betiteling geitenneukers voor moslims ?
Verwachtte van Gogh dat de volgelingen van Mohammed zouden reageren met; 'Ja daar heb je een
punt, Theo. Wij moslims hebben inderdaad een probleem met bestialiteit' ?

STICHTING BROOKE HOSPITAL FOR ANIMALS rek 5568671
WSAP World Society for the Protection of Animals rek 310313
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De Dierenbescherming rek 3963156 
CAS international
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Wakker dier
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Steen dit is wat Malle Anton schreef:

Vrijdenken staat vrij
Column van Anton van Hooff, voorzitter van De Vrije Gedachte

Volgens Floris van den Berg is de vrijheid van expressie de kernwaarde van het vrijdenken. Dat is
het uitgangspunt en het einde van een – onnodig – lang artikel onder de titel ‘Don’t shoot the
messenger’ (vorige De Vrijdenker p. 47 e.v.). Daarin worden allerlei mensen op de korrel
genomen: Enno Nuy, Paul en Jeroen Hopster en Rik Pinxten, voorzitter van de Vlaamse
humanisten. Ook ik krijg een veeg uit de kan al kon Floris niet meer het stuk opvissen waarin ik
het recht op beledigen aanvocht. Laat me dan nog eens mijn standpunt duidelijk maken. De
kernwaarde van het vrijdenken is natuurlijk niet de vrijheid van uiting, maar precies wat het
woord vrijdenken zegt: vrijheid van denken. ‘Die Gedanken sind frei’ zegt een lied uit de
negentiende eeuw. De spreuk gaat terug tot Cicero (106-43 v.o.j.): Liberae sunt enim nostrae
coginationes (Vrij zijn immers onze gedachten; Rede voor Milo 79). Een mens mag alles denken
zonder zich schuldig te hoeven voelen. Veel van zijn gedachten zal hij wijselijk voor zich houden
– seksuele fantasieën, aanvechtingen tot moord… Sommige, gewaagde denkbeelden zal hij alleen
in besloten kring met geestverwanten delen. Alleen dictaturen zoals de DDR snuffelden ook aan
de keukentafel en in het liefdesbed naar de gezindheid (zie de prachtige film Das Leben der
Anderen). Andere ideeën zal de vrijdenker willen verkondigen om een publiek debat te
ontketenen. Hier is het grote goed van de vrijheid van meningsuiting in het geding.
Ontegenzeggelijk is het vrije denken soms gediend met het uiten van provocerende denkbeelden.
Maar welk idee zit er achter de betiteling ‘geitenneukers’ voor moslims? Verwachtte Van Gogh dat
de volgelingen van Mohammed zouden reageren met ‘Ja, daar heb je een punt, Theo. We hebben
inderdaad een probleem met bestialiteit’? Natuurlijk wilde Van Gogh de moslims gewoon op de
kast hebben. Deze egocentrist was nu eenmaal een enorme treiteraar die het heerlijk vond als hij
anderen kwaad maakte. Zelf kon hij natuurlijk nergens tegen, net als tegenwoordig G. Wilders van
de Partij voor Verbod en Verbanning (PVV).
Een paar uur nadat van Gogh was omgebracht, belde de redactie van de Gelderlander mij: zag ik
kans mijn column van de volgende ochtend te vervangen door een beschouwing over de moord?
Bliksemsnel moest ik mijn gedachten ordenen. Natuurlijk was het afschuwelijk dat iemand om zo
iets futiels werd afgemaakt. Maar was hij ook een martelaar van het vrije woord? Ik voorzag dat
velen dat van hem zouden maken. Mijn antwoord was toen en is nog steeds: nee, hij was een
pestkop, die in zijn gebrek aan empathie niet in de gaten had welke pijn zijn woorden anderen
bezorgden.
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Want woorden kunnen wel degelijk lijden veroorzaken. Het woord ‘beledigen’ – met de wortel
‘leed’- drukt dat uit. Welke vrijdenker is er in mensennaam op uit iemand pijn te doen? In mijn
vrije, maar geheime gedachten droom ik er wel eens van om Floris van den Berg op de psychische
pijnbank te leggen. Nee, Enno, de Hopsters en ik zullen hem niet met geweld dreigen. We gaan
hem, zijn vrouw en kinderen gewoon een paar uur lang op de gemeenste manieren uitschelden.
Natuurlijk zal hij met een glimlach alle beledigingen over zich heen laten gaan. Als we hem en de
zijnen met de smerigste woorden onder de gordel raken, zal hij zichzelf citeren en mompelen
‘Vrijheid van expressie kan helaas pijn doen’. Geloof je het zelf, Floris?
Een evenwichtige beschouwing geeft Ian Buruma, Grenzen aan de vrijheid. Van De Sade tot
Wilders, uitgave: Maand van de filosofie april 2010, ISBN 978

Ja David, ik ken het artikel.

Maar waar staat dat Antoon van Hooff

- vindt het terecht dat Theo van Gogh is vermoord;
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Ik heb niet geciteerd. Ik geef de strekking in mijn woorden weer. Van Hooff zegt dat Theo van
Gogh moslims beledigde. Dat dit pijn veroorzaakte bij de beledigden. Dat je daarom beter je
mond kan houden want anders kan je wel eens vermoord worden. Tja, dat is jammer had je maar
wat meer empathie moeten tonen voor onze arme moslims.

steen schreef:
Ja David, ik ken het artikel.

Maar waar staat dat Antoon van Hooff

- vindt het terecht dat Theo van Gogh is vermoord;

David Bakker schreef:

Ik heb niet geciteerd. Ik geef de strekking in mijn woorden weer. Van Hooff zegt dat Theo van
Gogh moslims beledigde. Dat dit pijn veroorzaakte bij de beledigden. Dat je daarom beter je mond
kan houden want anders kan je wel eens vermoord worden. Tja, dat is jammer had je maar wat
meer empathie moeten tonen voor onze arme moslims.

steen schreef:
Ja David, ik ken het artikel.
Maar waar staat dat Antoon van Hooff

- vindt het terecht dat Theo van Gogh is vermoord;

David Bakker schreef:
Van Hooff zegt dat Theo van Gogh moslims beledigde. 
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Woonplaats: Amstelveen

Ook dit is weer volstrekt niet waar, uit z'n verband gerukt en geïnterpreteerd naar eigen
goeddunken.

Je bent een zwetzer David, een kletsmajoor en een leuterbak en ik houd er over op (voorlopig).

met vriendelijke groet, want vrijspreken staat iedereen vrij,
Steen

Dat dit pijn veroorzaakte bij de beledigden. 
Dat je daarom beter je mond kan houden want anders kan je wel eens vermoord worden.

David Bakker schreef:
Ik heb niet geciteerd. Ik geef de strekking in mijn woorden weer.
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Ik ben gekwetst. Last van een gebrek aan empathie?

steen schreef:
Je bent een zwetzer David, een kletsmajoor en een leuterbak en ik houd er over op (voorlopig).

Steen

Persoonlijk vindt ik de column nu niet bepaald briljant, maar dat kan aan mij liggen. Interessanter
is de inhoud van zijn betoog. Kennelijk zegt Wilders iets dat vrijdenkers aanspreekt. Wat kan dat
zoals zijn?

Persoonlijk denk ik dat, dat best een paar belangrijke dingen zijn.
1. De vrijheid van menigsuiting is een zeer belangrijk goed.
2. De seculier humanistische waarden zijn superieur aan verouderde religieuse waarden.
3. Vrouwenonderdrukking is afkeurenswaardig.

"Maar" zult u zeggen; inderdaad maar:
1. Het verbieden van boeken getuigt niet van respect voor de vrijheid van meningsuiting
2. Het verketteren van de "linkse kerk" en het toerekenen van het geweld van een beperkte groep
mensen aan een miljard brave burgers, zijn op zich aanvallen op - bepaalde - seculier
humanistische waarden
3. Het verbieden van hoofddoekjes is op zich een vorm van vrouwenonderdrukking.

Anton van Hooff gaat vooral in op de relatieve onverdraagzaamheid van Wilders. Inderdaad verwijt
Pot Geert de linkse ketel vaak dat hij zwart is. Waarom vragen ze hem nooit waarom hij ze zo
demoniseert?
Maar Geert's onverdraagzaamheid is relatief onschuldig vergeleken met de onverdraagzaamheid
van de godgelovigen. Die gunnen ons altijddurende marteling (miljarden mensenlevens lang in de
hel), en toen hij zijn film Fitna ging maken, ontbrak het hem niet aan objectieve beelden van
godgelovige moslims, die hun wens uitspraken dat deze of gene tekenaar, schrijver, of vrijzinnige
vrouw, spoedig naar het hiernamaals zou worden geholpen. Natuurlijk, dergelijke fanatiekelingen
zijn hier ten lande zeldzaam, maar nog altijd is Geert een ware Gentleman vergeleken bij de
gemiddelde voetbal hooligan.

Let wel, ik zal nooit op Geert stemmen, ik ben nu eenmaal iemand met wat linksige idealen,en
sommige van de totaal onmogelijke zaken die hij voorstelt, zoals het deporteren van mensen met
een Nederlands Paspoort, of het verbieden van boeken of van onschuldige kledingstukken,
irriteren me mateloos. Maar ik besef dat er zeer zeker een stukje waarheid zit, achter zijn
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eenzijdige opstelling. Ik vraag me echter wel af of zijn kiezers, nu echt dat stukje waarheid zien,
of alleen steun geven aan de bevestiging van hun eigen vooroordelen.

Wilders adepten blinken vaak net zo min uit in genuanceerd denken als de godgelovigen die ze
willen bestrijden. Geert zelf is daar dikwijls beter in 
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Briljante column van Anton van Hooff

Er zijn in Nederland twee boeken de facto verboden. 
Iemand kapittelen omdat hij een boek wil laten verbieden is dus selectieve vrijdenkerij.
Bovendien voldoet het bewuste boek, de koran, geheel aan de voorwaarden om de
openbaarmaking ervan volgens artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht te bestraffen.

Sinds wanneer mogen politici hun politieke tegenstanders niet 'verketteren'? En waarom mag links
dit wel en Wilders niet? Selectieve vrijdenkerij, misschien?

Dat doet Wilders dan ook niet. Wilders bestrijdt de ideologie, niet de aanhangers van de
ideologie.

Het verbieden van een politiek symbool van een vrouwenonderdrukkende ideologie in openbare
gebouwen en het heffen van een taks op de dracht van dit politieke symbool van een
vrouwenonderdrukkende ideologie is een uitstekend signaal tegen de onderdrukking van
vrouwen. Dat Nederlandse moslima's hun perverse solidariteit met de vrouwen-onderdrukkende
ideologie zo nodig uit willen venten is de PVV niet aan te rekenen.

Peter van Velzen schreef:
"Maar" zult u zeggen; inderdaad maar:
1. Het verbieden van boeken getuigt niet van respect voor de vrijheid van meningsuiting

2. Het verketteren van de "linkse kerk"

en het toerekenen van het geweld van een beperkte groep mensen aan een miljard brave burgers,
zijn op zich aanvallen op - bepaalde - seculier humanistische waarden

3. Het verbieden van hoofddoekjes is op zich een vorm van vrouwenonderdrukking.

Over het verbieden van boeken:
dat kan binnen ons rechtssysteem. Artikel 137 Strafrecht heeft het over uitingen en daar vallen
behalve cartoons ook boeken onder. Ook de koran kan langs die maatlat gelegd worden. En zou
dan verboden kunnen worden. Dat lijkt mij een prima argument voor velen om 137 af te schaffen.
Ik wil geen boekenverbod en 137 maakt dat wel mogelijk.

steen schreef:
Je bent een zwetzer David, een kletsmajoor en een leuterbak en ik houd er over op (voorlopig).

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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Foei Steen, ga je mond met zeep wassen!
Advies:
communicatie via onderbuikgevoelens lukt alleen als de ontvanger ook dergelijke
onderbuikgevoelens heeft. 'Op dezelfde golflengte zit" zo zei men vroeger.

Steen

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

Het was al eerder opgevallen dat de linkse woede zich verplaatst heeft van Wilders-Het-Kwaad
naar de achterban - naar de 'White Trash', zoals Amil Ramdas de PVV-stemmers zo aardig
beschreef.

Nadat de pogingen om de kiezers vóór de verkiezingen voor te houden hoe fout Wilders wel niet
was - en hoe fout het dus was om op Die Man te stemmen - mislukten, en nu er zelfs zicht is op
een kabinet met gedoogsteun van de PVV, heeft links het geweer naar de andere linkerschouder
overgebracht: het is nu de Wilders-stemmer die fout is. Niet dwalend of onwetend zoals
voorheen, maar gewoon dom en fout. Zo is het komen te gebeuren dat Wilders in de achting van
links is gestegen ten koste van zijn achterban.

Of deze nieuwe taktiek, de aanval op de achterban ipv de aanval op Wilders en de PVV, gaat
slagen is nog maar de vraag.

En als ook dit straks blijkt te mislukken, wat dan?

Heeft links daar al over nagedacht? Vast wel. Als iemand het antwoord weet of heeft hoor ik het
graag..

bij voorbaat dank.

Peter van Velzen schreef:
Wilders adepten blinken vaak net zo min uit in genuanceerd denken als de godgelovigen die ze
willen bestrijden. Geert zelf is daar dikwijls beter in 

Héé die rat en wat vind jij van die briljante column van onze Anton.

Steen

Uncle Rat schreef:
Of deze nieuwe taktiek, de aanval op de achterban ipv de aanval op Wilders en de PVV, gaat
slagen is nog maar de vraag.
En als ook dit straks blijkt te mislukken, wat dan?
Heeft links daar al over nagedacht? Vast wel. Als iemand het antwoord weet of heeft hoor ik het
graag..

bij voorbaat dank.
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 Moet ik nu ook van dat stukje weer gehakt maken? Wat schuift dat?

Misschien later vandaag, want erg moeilijk is het niet..

steen schreef:
Héé die rat en wat vind jij van die briljante column van onze Anton.

Steen

Ik zie het offensief van twee kanten komen: 
1. de route van Anil Ramdas die de PVV-kiesers als 'white trash' afserveert zoals Uncle Rat al stelt
2. de weg van Geert Mak die wil dat de EU, de Nato, de VN tegen Nederland gaan optreden om te
helpen deze regering ten val te brengen.

Geert Mak zei dit in een interview in het Duitse tijdschrift Die Welt. En omdat die toch in Duitsland
was vond die het voor de hand liggen om zijn betoog vol te stoppen met Godwins.
'Schriftsteller Geert Mak fordert internationalen Druck auf die Niederlande'.

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

Nou vooruit..

Het was Pim Fortuyn die deze slogan voor zichzelf hanteerde: "Ik zeg wat ik denk, en doe wat ik
zeg!" Uit piëteit zou ik die uitdrukking nooit in verband met Wilders gebruiken. Maar ik ben dan
misschien ook geen vrijdenker. Bovendien zegt Wilders niet wat hij denkt maar wat hij denkt dat
de waarheid is. Mijn ervaring is dat men eerder 'Hij zegt toch maar waar het op staat' verzucht
ivm Wilders.

Vreemd. De meeste mensen die zeggen het niet met Wilders eens te zijn hebben over het
algemeen een rijtje redenen paraat. Argumenten die ze maar al te graag willen ventileren. En dan
gaat het vervolgens over artikel 1 en 6 van de Grondwet, over de onuitvoerbaarheid van Wilders'
plannen (wegens internationale verdragen), over dat Wilders geen oplossingen biedt, over het
over één kam scheren van mensen, over het uitsluiten van groepen, over de toon van het debat,
over honger naar macht, over verborgen agenda's, etc. En desnoods, ten einde raad, als alle non-
argumenten kalm zijn weerlegd, over Wilders' kapsel.

Maar het kan zijn dat iedereen die Van Hooff ontmoet onmiddellijk vrijwillig zijn geloofsbelijdenis
aflegt en dat de uitspraak ‘Ik ben het niet met Wilders eens, maar…’ de sleutel is om Van Hooff
welgezind te stemmen. Dat 'maar...' dient dan natuurlijk om nog enigszins vrijdenkerig over te
komen terwijl men inwendig siddert van angst voor de grote Anton van Hooff.

Het ontgaat Van Hooff blijkbaar wat het verschil is tussen het demoniseren van een persoon door
deze zwaar beladen termen te gebruiken (en er een potentieel nieuw Volkertje mee op een

Hij zegt wat hij denkt
27 september 2010 door Anton van Hooff
‘Hij zegt toch maar wat hij denkt.’ Met deze verzuchting betuigen enkele vrijdenkers respect voor
de directe taal van G. Wilders.

Vaak wordt deze zinsnede voorafgegaan door een ‘Ik ben het niet met Wilders eens, maar…’. Als
je dan vraagt: ‘Waarmee ben je het niet eens, staan ze met een mond vol tanden.’ Ik denk dan:
“Hij zegt wat jij eigenlijk denkt.’

Is vrijheid van meningsuiting niet een van de belangrijkste principes van het vrijdenken?
Natuurlijk, maar als je die vrijheid opeist, mag een ander ook fris van de lever zijn mening geven.
Aan dat fundamentele principe van gelijk oversteken heeft G. Wilders geen boodschap. Zodra
iemand hem lik op stuk geeft klimt hij in de gordijnen, waarin hij anderen zo graag ziet. Waag het
niet hem fascist, nationaal-socialist of racist te noemen.
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onzalig idee te brengen) en het hekelen van een ideologie. Acht jaar na 6 mei 2002 is het nog
niet tot Van Hooff doorgedrongen wat het gevaar daarvan is. Of juist wel?
Wilders, intussen, maakt zich al lang niet druk meer over die versleten kwalificaties. Die beseft
maar al te goed dat er gedemoniseerd wordt omdat het zijn tegenstanders aan argumenten
ontbreekt.

Het verschil tussen het kapsel van Wilders en het kopvod is dat Wilders geen 'respect' voor zijn
haardracht opeist en niet doet voorkomen alsof zijn kleurspoeling een teken van serene
religiositeit is in plaats van een politiek symbool van een imperialistische ideologie. Wilders' haar
kan misschien wel als zijn vlag gezien worden, maar niet als de vlag van zijn beweging.

De bewuste ambassadeur had de Wilders-aanhang ervan beschuldigd 'misschien wel een
angststoornis te hebben'. Het liet de aanhang koud: die is wel wat gewend. Maar de bewuste
ambassadeur begon vervolgens te dreigen: hij dacht zich op voorhand met het (komende)
regeringsbeleid te kunnen gaan bemoeien en voorwaarden te kunnen stellen aan de invloed van
Wilders daarop.
Wilders eiste terecht dat deze dreigende diplomaat tot de orde werd geroepen.

Vrijheid van meningsuiting houdt ook in dat je iemand mag vertellen dat je niet van dreigementen
gediend bent.

Als je een diplomatieke misser aanziet voor vrijheid van meningsuiting en vindt dat je
dreigementen maar moet slikken zonder te kikken, ben je heel ver af van een gezonde visie op de
realiteit.

Er zijn genoeg voorbeelden van de onverdraagzaamheid van ‘chloorkop’ – zo noem ik hem sinds
hij hoofddoekjes als kopvodden aanduidt; lik op stuk.

Zo heeft de ambassadeur van Indonesië dezer dagen ongezouten zijn mening over de B.V. Wilders
gegeven. En wat doet onze apostel van de vrijheid? Klagen bij de minister van buitenlandse zaken!
‘Meester, ze schelden me uit.’

Als je alleen voor jezelf de vrijheid van mening opeist, ben je heel ver af van waar het vrijdenken
voor staat.

In mijn ogen is Geert Wilders geen vrijdenker. Met name omdat hij de christelijk-joodse traditie
ziet als de basis van onze samenleving en dat zo wil houden. En dat laatste diskwalificeert hem.
Een vrijdenker stelt zich kritisch op tegenover elke religie, dus naast de Islam ook tegenover de
christelijke en joodse (en andere) religies. Een vrijdenker streeft een wereld na zonder religies.
Geert Wilders maakt uitgebreid gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Maar dat maakt je nog
geen vrijdenker.

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.

Hier ben ik het met je eens. De PVV gaat geheel voorbij aan de Verlichting.

Wim Aalten schreef:
In mijn ogen is Geert Wilders geen vrijdenker. Met name omdat hij de christelijk-joodse traditie
ziet als de basis van onze samenleving en dat zo wil houden.
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Re: Briljante column van Anton van Hooff
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En dit is dan weer zo'n ongezouten mening waar je het dan weer het beste niet mee eens kunt
zijn.

fred neerhoff schreef:

Hier ben ik het met je eens. De PVV gaat geheel voorbij aan de Verlichting.

Wim Aalten schreef:
In mijn ogen is Geert Wilders geen vrijdenker. Met name omdat hij de christelijk-joodse
traditie ziet als de basis van onze samenleving en dat zo wil houden.

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.

Vertel eens waarom?

Cluny schreef:

En dit is dan weer zo'n ongezouten mening waar je het dan weer het beste niet mee eens kunt
zijn.

fred neerhoff schreef:

Hier ben ik het met je eens. De PVV gaat geheel voorbij aan de Verlichting.

Wim Aalten schreef:
In mijn ogen is Geert Wilders geen vrijdenker. Met name omdat hij de christelijk-joodse
traditie ziet als de basis van onze samenleving en dat zo wil houden.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

je argument?

De PVV gaat vaarbij aan de Verlichting omdat........................
Dat is het beginpunt voor jou.
Overigens heb ik zelf niet zoveel met verlichting, humanisme en zo. 
Ik vind het gewoon meer dan kinderachtig en ongelooflijk dom om in een god te geloven.

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.

Cluny schreef:
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Naast zo'n persoonlijke mening (waar ik het mee eens ben, hoewel kinderen hier geen schuld
hebben) is er ook een maatschappelijk probleem met religie.
Los van alle ellende uit het verleden en het heden is ons grote probleem vandaag de dag dat "het
geloven in goden" voor een belangrijk deel de stand van de samenleving bepaalt. En met de
moderne communicatiemidelen weren de religies zich op dit moment als nooit tevoren om hun
machtsposities te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Je kunt de gevolgen alle dagen zien.
Het is overigens goed om ook te zien dat er veel tegengas is en dat moet zo blijven. Vrijdenkers
zijn een belangrijke factor in het ontmaskeren en overbodig maken van religies. En dat kan nog
beter.

Ik vind het gewoon meer dan kinderachtig en ongelooflijk dom om in een god te geloven.

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.

Ik heb ook niks met het humanisme maar des te meer met de Verlichting. In mijn ogen is het
humanisme een dwaalleer.

Cluny schreef:
Overigens heb ik zelf niet zoveel met verlichting, humanisme en zo.

Gesloten
onderwerp
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Re: Briljante column van Anton van Hooff
door Wim Aalten » 30 sep 2010 11:21

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

Re: Briljante column van Anton van Hooff
door Mahalingam » 30 sep 2010 11:29

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

Re: Briljante column van Anton van Hooff
door fred neerhoff » 30 sep 2010 11:48

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

Re: Briljante column van Anton van Hooff
door The Prophet » 30 sep 2010 11:57

Briljante column van Anton van Hooff

Ik zie dat toch anders Fred. Het humanisme is een goede poging een menselijker samenleving
dichterbij te brengen. Daar kunnen heel wat maatschappelijke stromingen een puntje aan zuigen.
Wat ik bij het humanisme wel mis is de religiekritiek maar daarom is het humanisme me niet
minder sympathiek.

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.

Nee, inderdaad. Ook Mohamamed Cheppih van de Poldermoskee gebruikt de van de vrijheid van
meningsuiting en is zeker geen vrijdenker.
Ik denk dan ook niet dat Geerts Wilders het lidmaatschap van deze vrijdenkende club zou willen
hebben. Als die al door de voorzitter toegelaten zou worden.

Is het waar dat de club minder dan 500 leden telt?

Wim Aalten schreef:
In mijn ogen is Geert Wilders geen vrijdenker. Met name omdat hij de christelijk-joodse traditie
ziet als de basis van onze samenleving en dat zo wil houden. En dat laatste diskwalificeert hem.
Een vrijdenker stelt zich kritisch op tegenover elke religie, dus naast de Islam ook tegenover de
christelijke en joodse (en andere) religies. Een vrijdenker streeft een wereld na zonder religies.
Geert Wilders maakt uitgebreid gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Maar dat maakt je nog
geen vrijdenker.

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

Hoe onderscheid je dan 'goede' en 'slechte' humanisten? Of staan humanisten per definitie aan de
goede kant? En hoe kun je nu serieus menen dat de mens de maat der dingen is?

Wim Aalten schreef:
Het humanisme is een goede poging een menselijker samenleving dichterbij te brengen.

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: Briljante column van Anton van Hooff
door Wim Aalten » 30 sep 2010 12:10

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

Re: Briljante column van Anton van Hooff
door fred neerhoff » 30 sep 2010 12:23

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

Re: Briljante column van Anton van Hooff
door Cluny » 30 sep 2010 12:33

Cluny
Superposter
Berichten: 5710
Geregistreerd: 29 apr 2006

Dat beweert het humanisme helemaal niet.

fred neerhoff schreef:
En hoe kun je nu serieus menen dat de mens de maat der dingen is?

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Mahalingam schreef:

Ik weet het echt niet. Maar er zijn in ieder geval te weinig leden.

Fred schreef:

Ik neem mensen niet de maat totdat ik merk/ze laten merken dat ze "slecht" zijn.
Het humanisme staat voor mij aan de goede kant. Elke individuele humanist beoordeel ik
individueel.
En wat anders dan de mens is de maat der (maatschappelijke) dingen?

Is het waar dat de club minder dan 500 leden telt?

Hoe onderscheid je dan 'goede' en 'slechte' humanisten? Of staan humanisten per definitie aan de
goede kant? En hoe kun je nu serieus menen dat de mens de maat der dingen is?

ALLEDAAGS VRIJDENKEN: 
Ik ben van mening dat vrijdenken veel breder dan nu het geval is in de samenleving thuis hoort. Het hoort bij
vrije en verantwoordelijke mensen. 
Vrijdenken is niet alleen een intellectuele bezigheid, het is in mijn visie vooral ook de basis voor ons dagelijks
denken en handelen.

Wat voor de één 'goed' is, is voor de ander 'slecht'. Alleen hierdoor is het humanisme als leerstuk
al failliet.

De (amorele) natuurwetten.

Wim Aalten schreef:
Ik neem mensen niet de maat totdat ik merk/ze laten merken dat ze "slecht" zijn.
Het humanisme staat voor mij aan de goede kant. Elke individuele humanist beoordeel ik
individueel.

Wim Aalten schreef:
En wat anders dan de mens is de maat der (maatschappelijke) dingen?

De PVV gaat voorbij aan de Verlichting omdat........................

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.
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Re: Briljante column van Anton van Hooff
door fred neerhoff » 30 sep 2010 12:37

fred neerhoff
Unstoppable!
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Re: Briljante column van Anton van Hooff
door Wim Aalten » 30 sep 2010 12:48

Wim Aalten
Addicted
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Geregistreerd: 09 feb 2010
18:06

Re: Briljante column van Anton van Hooff
door axxyanus » 30 sep 2010 12:55

axxyanus
Diehard
Berichten: 1504
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Re: Briljante column van Anton van Hooff
door fred neerhoff » 30 sep 2010 13:08

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

Alle homeopaten zijn kwakzalvers.

.....de PVV zich baseert op de joods-gristelijke beschaving.

Verklaar je nader Fred.

De (amorele) natuurwetten.

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.

Hoezo, spreekt het humanisme dat dan tegen?

Hoe kan men de natuurwetten gebruiken om b.v. te bepalen dat de maatschappij maatregelen
moet nemen om vooroordelen te bestrijden?

fred neerhoff schreef:

Wat voor de één 'goed' is, is voor de ander 'slecht'. Alleen hierdoor is het humanisme als leerstuk
al failliet.

Wim Aalten schreef:
Ik neem mensen niet de maat totdat ik merk/ze laten merken dat ze "slecht" zijn.
Het humanisme staat voor mij aan de goede kant. Elke individuele humanist beoordeel ik
individueel.

Wim Aalten schreef:
En wat anders dan de mens is de maat der (maatschappelijke) dingen?

fred neerhoff schreef:
De (amorele) natuurwetten.

Het humanisme is op zichzelf een voortreffelijke illustratie van een vooroordeel over de
werkelijkheid, dus hoe zou je het humanisme kunnen inzetten ter bestrijding van vooroordelen?

De natuurwetten regeren al wat is, inclusief alle facetten van het (menselijk) leven. 

axxyanus schreef:
Hoe kan men de natuurwetten gebruiken om b.v. te bepalen dat de maatschappij maatregelen
moet nemen om vooroordelen te bestrijden?
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Er is niets absoluut 'goed' of 'slecht'.

Vooroordelen dienen te worden bestreden met argumenten, niet met maatregelen.

Brrr, nee..

axxyanus schreef:
...
Hoe kan men de natuurwetten gebruiken om b.v. te bepalen dat de maatschappij maatregelen
moet nemen om vooroordelen te bestrijden?

Verklaar je nader Fred.

De natuurwetten regeren al wat is, inclusief alle facetten van het (menselijk) leven.

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.

Doen ze dat?

fred neerhoff schreef:
De PVV gaat voorbij aan de Verlichting omdat.............................de PVV zich baseert op de joods-
gristelijke beschaving.

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.

De algehele toestand der dingen wordt beheerst door de universeel geldige natuurwetten. Ook de
evolutie van al wat leeft - inclusief de menselijke geest - voltrekt zich volgens diezelfde, vaste
wetmatigheden. Elke ontsnapping aan deze ijzeren discipline is onmogelijk. De natuur kent
derhalve geen (menselijke) moraal, is amoreel. Bijv.: wat goed is voor een virus, is slecht voor een
mens, en wat goed is op een bepaalde plaats en tijd, is slecht op een andere plaats en tijd. Al
met al komt het erop neer een helder inzicht in de aard der natuur (= de totale werkelijkheid) te
verkrijgen ipv de menselijke moraal botweg centaal te zetten.

Wim Aalten schreef:

Verklaar je nader Fred.

De natuurwetten regeren al wat is, inclusief alle facetten van het (menselijk) leven.
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Re: Briljante column van Anton van Hooff

Briljante column van Anton van Hooff

Sorry Fred, maar dit is zo "not me" als het om menselijk gedrag en de samenleving gaat.
Je uitleg gaat op voor de natuur en natuurlijke bewegingen maar het menselijk gedrag is echt van
een andere orde. Ik vind dat de mensheid, als het om menselijk gedrag gaat, zich niet kan
verschuilen achter natuurwetten. De menselijke (vrije) wil is een verworvenheid die boven de
natuurwetten uit gaat en die in bepaalde kringen maar al te graag ontkend wordt als het om de
eigen verantwoordelijkheid en het eigen (foute) gedrag gaat.

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.

Natuur"wetten" regelen nix. Een natuurwet is een beschrijving van hoe het er in de natuur aan toe
gaat. 
Dat zegt helemaal niets over moraal of over sociaal gedrag. 

Verder, als je meent dat er geen goed en kwaad is en alles relatief is, kan je dus bijvoorbeeld ook
niet tegen religie zijn, of tegen wat dan ook. Immers: religieuzen hebben hun eigen waarheid, en
die is net als de jouwe relatief. 

Met dat ultieme relativisme kan je geen zinvolle discussie voeren of morele positie innemen.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Het humanistisch tekort: de blindheid voor het grotere geheel.

Atomen + wetten = biologische opmaak = fysiologie, die de basis is voor psychologie &
sociologie. 

De menselijke wil zou zich kunnen onttrekken aan de natuurwetten? Kom, kom Wim, je gelooft
toch zeker niet in wonderen?

Wim Aalten schreef:
Ik vind dat de mensheid, als het om menselijk gedrag gaat, zich niet kan verschuilen achter
natuurwetten.De menselijke (vrije) wil is een verworvenheid die boven de natuurwetten uit gaat en
die in bepaalde kringen maar al te graag ontkend wordt als het om de eigen verantwoordelijkheid
en het eigen (foute) gedrag gaat.

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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De menselijke wil is geen wonder. Wonderen gebeuren alleen in sprookjes en binnen religies.
De menselijke wil is ook geen natuurverschijnsel en zeker niet afhankelijk van (amorele)
natuurwetten. Veel mensen verschuilen zich graag achter natuurwetten als het om hun gedrag
gaat. Fout.
Mensen zijn verantwoordelijk voor hun gedrag. Wel is het zo dat onverantwoordelijk gedrag van
de één onverantwoordelijk gedrag van de ander uitlokt. Denk aan foute opvoeding, denk aan
religieuze indoctrinatie, denk aan geweld, denk aan bedrog, denk aan foute financiële produkten,
etc. 
En een helder inzicht in de aard der natuur is zeker de totale (sociale) werkelijkheid niet.

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.

Wonderen zijn per definitie gebeurtenissen die zich fundamenteel onttrekken aan de
natuurwetten, en zijn derhave onmogelijk.

En wie heeft gezegd dat mensen niet verantwoordelijk zijn voor hun gedrag? Je schiet wel heel
erg snel in de morele modus Wim, en ik begin me nu serieus af te vragen of jij de geldigheid van
je particuliere morele oordelen niet hopeloos overschat.

Wat dan wel?

Samengevat, concludeer ik dat je gelooft dat "er meer is tussen hemel en aarde"! Zoiets als het
ietsisme?

Wim Aalten schreef:
De menselijke wil is geen wonder.

Wim Aalten schreef:
De menselijke wil is ook geen natuurverschijnsel en zeker niet afhankelijk van (amorele)
natuurwetten.

Maar dat zou betekenen dat de mens geen vrije wil heeft. 

Dit riekt naar Spinoza.

fred neerhoff schreef:
.
De algehele toestand der dingen wordt beheerst door de universeel geldige natuurwetten. Ook de
evolutie van al wat leeft - inclusief de menselijke geest - voltrekt zich volgens diezelfde, vaste
wetmatigheden. Elke ontsnapping aan deze ijzeren discipline is onmogelijk. De natuur kent
derhalve geen (menselijke) moraal, is amoreel. Bijv.: wat goed is voor een virus, is slecht voor een
mens, en wat goed is op een bepaalde plaats en tijd, is slecht op een andere plaats en tijd. Al met
al komt het erop neer een helder inzicht in de aard der natuur (= de totale werkelijkheid) te
verkrijgen ipv de menselijke moraal botweg centaal te zetten.

Wim Aalten schreef:
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Re: Briljante column van Anton van Hooff
door The Prophet » 30 sep 2010 17:43

Soms heb ik het idee dat het humanisme een surrogaat christendom is.

Ik zie dat toch anders Fred. Het humanisme is een goede poging een menselijker samenleving
dichterbij te brengen. Daar kunnen heel wat maatschappelijke stromingen een puntje aan zuigen.
Wat ik bij het humanisme wel mis is de religiekritiek maar daarom is het humanisme me niet
minder sympathiek.

God is de maat der dingen in de theocentrische wereld- en mensbeschouwing en 
de mens is de maat der dingen in de antropocentrische wereld- en mensbeschouwing.
Dit onderscheid van de twee tegengestelde posities van het theïsme (god schiep de mens) en het
atheïsme (de mens schiep god) met een morele maatstaf voor het goede (en slechte) leven om uit
te kiezen is ongeveer even oud als onze eigen avondlandse cultuur. 
De natuurwetten leveren de zelfbewuste mens geen morele maatstaf waarmee het moreel goede
van het moreel slechte leven kan worden onderscheiden maar inderdaad, zoals Fred zegt, een
amorele maatstaf. Daarom zijn de natuurwetten ook ongeschikt als richtsnoer voor het goede
(samen)leven in een samenleving. Criminelen die de door mensen gemaakte wetten van de
samenleving tbv de gedeelde moraal overtreden slagen er eveneens niet in om de (niet door
mensen gemaakte) natuurwetten te overtreden, waardoor ze in eerbied plegen te buigen voor die
onbuigbare natuurwetten en daaruit soms menen het te kunnen hardmaken om de amorele
'survival of the fittest' over te brengen naar hun zelfgemaakte moraliteit van het recht van de
sterkste en de amorele medogenloosheid van de natuur (poes eet muis, leeuw eet gazelle) te
gebruiken om de medogenloze hardheid van hun mores te kunnen rechtvaardigen. 
Hitler gaf deze gedachtengang een racistische draai en kwam dankzij "het inzicht in en de
toepassing van onwrikbare natuurwetten" op het aardse leven tot de gedachte dat iedere cultuur
gebonden is aan "de eeuwige wet der noodzaak en het recht van de beste, de sterkste, op de
overwinning. Wie wil leven, moet dus vechten, en wie in deze wereld van eeuwige strijd niet
vechten wil, die zal het leven niet kunnen behouden, want hij verdient het niet" en noemt deze
cultuurhistorische wetten ook de onoverwinbare "wetten van het ras" die het beste ras laat
zegevieren - dwz het blanke cultuurscheppende ras van de Ariër is van nature "de heerser over al
de andere wezens dezer aarde"; de andere rassen zijn in Hitler's driedeling van de mensheid in
het beste geval "cultuurdragend", zoals het Japanse, en in het slechtste geval van het Joodse ras
"cultuurvernietigend" (Mein Kampf, I, hfdst. 11 "Volk en ras"). In de nazistische wereld-, mens- en
maatschappijbeschouwing is het ras de maat aller dingen, het van nature bloedzuivere &
cultuurscheppende ras dat volgens de noodzakelijke natuurwetten als sterkste zal overwinnen in
de eeuwige rassenstrijd om het eigen voortbestaan en zal heersen op aarde.

Het is geenszins mijn bedoeling in het bovenstaande om onfris gedachtengoed, dat het
vreedzaam samenleven van mensen tegen de natuurwetten ingaat, in Fred's schoenen te schuiven
maar om te laten zien dat de zaak zelf veel ingewikkelder in elkaar zit dan hij voorstelt (fysiologie
is de basis waarop psychologie en sociologie zijn terug te leiden=reductionisme). Het humanisme
neemt inderdaad de mens tot morele maat aller dingen in sociaal-culturele samenlevingen maar
is daarmee nog niet blind voor het grotere geheel dat werkt volgens de amorele natuurwetten
maar heeft er juist oog voor dat in de evoltionaire ontwikkeling van de menselijke soort sinds de
prehistorie de egoïstische zelfbehoudnatuur van de enkeling is aangevuld met en begrensd door
de sociale natuur van het gemeenschapswezen dat als samenwerkend groepslid grotere
overlevingskansen heeft. Is die sociale natuur geen natuurwonder?

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Art.1 vd Universele
Verklaring vd Rechten vd Mens

Waarom steeds weer in de morele modus geschoten? 

Is het dan echt zo moeilijk om te bedenken dat een absolute moraal niet bestaat? Nogmaals, wat
voor de 1 goed is, is voor de ander slecht. Inzicht staat voorop, en daarna het oordeel! De
evolutie heeft geen doel.

Naar mijn mening is de zgn. Gouden Regel de enige te verdedigen basis voor de moraal. Al het
andere blijft steken in goede bedoelingen met mogelijk desastreuze gevolgen.
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Je zegt zelf dat een absolute moraal niet bestaat. Dan kan je de gouden regel dus ook niet
verdedigen.
Jouw relativisme bijt zichzelf in de staart.

fred neerhoff schreef:
Naar mijn mening is de zgn. Gouden Regel de enige te verdedigen basis voor de moraal. Al het
andere blijft steken in goede bedoelingen met mogelijk desastreuze gevolgen.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Met absoluut versta ik uiteraard universeel: wat goed is voor de 1 is slecht voor de ander. Of
weerspreek je deze observatie?

Oh nee? Sterker nog, deze regel vormt de grondslag voor elke beschaafde samenleving.

The Prophet schreef:
Je zegt zelf dat een absolute moraal niet bestaat.

The Prophet schreef:
Dan kan je de gouden regel dus ook niet verdedigen.

Waarom mensen in reactie op jouw beweringen steeds weer in de morele modus schieten?
Misschien komt het door die sinds de prehistorie aangeboren sociale natuur van de mens die
vraagt om een gemeen-schappelijke moraal. Ik heb het helemaal niet gehad over een absolute
moraal, Fred, daar kom jij nu mee aanzetten. De evolutie heeft geen doel nee, maar er is wel al
heel vroeg in de evolutie van de mensheid een moment gekomen dat moreel besef zijn intrede
deed in het menselijke bestaansmodus. En tot dat moreel bewustzijn van de sociale natuur van de
mens behoort al geruime tijd in uiteenlopende culturen de Gouden Regel. Is het volgens jou dan
zo dat de mens door diens fysiologische natuur die functioneert volgens de natuurwetten is
gedetermineerd tot het ontdekken, ont-wikkelen en verdedigen van de nood-zakelijke gulden
basisregel der moraal die is in-gewikkeld in diens sociale natuur en dat de rest van het morele
bewustzijn wèl behoort tot het domein van de vrije wil?

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Art.1 vd Universele
Verklaring vd Rechten vd Mens

Heeft een bacterie een vrije wil? Een plant? Een aap dan? Een mens met een iq = 50? Of alleen
een mens met een iq >100? Zeg het maar.

fred neerhoff schreef:

Met absoluut versta ik uiteraard universeel: wat goed is voor de 1 is slecht voor de ander. Of
weerspreek je deze observatie?

The Prophet schreef:
Je zegt zelf dat een absolute moraal niet bestaat.
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Ja, trap eens een open deur in. Ik wijs je op de inconsistentie in je uitspraken. Als jij vindt dat er
geen universele moraal is, kan jij dus ook de Gouden Regel niet verdedigen. Want dat is een
universele moraal.

Oh nee? Sterker nog, deze regel vormt de grondslag voor elke beschaafde samenleving.

The Prophet schreef:
Dan kan je de gouden regel dus ook niet verdedigen.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers
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Briljante column van Anton van Hooff

Nee, de Gouden of Gulden Regel is een gedragsregel die voor de 1 zus uitpakt en voor de ander
zo. Er bestaat geen universeel geldige 'goede' moraal.

Jongens en meisjes ik weet wèl wat de Gulden regel inhoud maar wat is toch die gouden rgel
waar jullie het steeds over hebben?

Ik ken de zeven gouden regels bij het badmintonnen

De drie gouden regels van de argentijnse dans

De tien gouden regels voor een veilige schoolomgeving

Maar wat is toch DIE Gouden regel?? Geen idee!!
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David kijk eens op de humanistische canon; www. humanistischecanon.nl

Misschien heb je er wat aan, je bent er in iedergeval een tijdje zoet mee.

David Bakker schreef:

Soms heb ik het idee dat het humanisme een surrogaat christendom is.

Wim Aalten schreef:
Ik zie dat toch anders Fred. Het humanisme is een goede poging een menselijker samenleving
dichterbij te brengen. Daar kunnen heel wat maatschappelijke stromingen een puntje aan
zuigen. Wat ik bij het humanisme wel mis is de religiekritiek maar daarom is het humanisme
me niet minder sympathiek.

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Fred je was me net voor met dat Gouden / Gulden begrip

fred neerhoff schreef:
Nee, de Gouden of Gulden Regel is een gedragsregel die voor de 1 zus uitpakt en voor de ander
zo. Er bestaat geen universeel geldige 'goede' moraal.

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

Die canon ken ik wel. Daar staat ook een eervolle plek voor Erasmus de bijbelse humanist.
Consequent wordt door humanisten verzwegen dat Erasmus een rabiate jodenhater was (zie ook:
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=59&t=7584). Ook tracht het humanistisch
vormingsonderwijs kinderen met sprookjes over Erasmus te indoctrineren
http://www.hvo.nl/HVO/vorming/lesmateriaal/Erasmus+was+zijn+tijd+ver+vooruit.htm

Nee het humanisme streeft niet naar waarheid. Ik herhaal: surrogaat christendom.

steen schreef:
David kijk eens op de humanistische canon; www. humanistischecanon.nl

Je hebt gelijk David, Erasmus was behalve een goed ook een slecht mens.
Dus die humanistische club dat is ook helemaal niks.
Tsja,...
groet, steen

David Bakker schreef:

Die canon ken ik wel. Daar staat ook een eervolle plek voor Erasmus de bijbelse humanist.
Consequent wordt door humanisten verzwegen dat Erasmus een rabiate jodenhater was (zie ook:
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=59&t=7584). Ook tracht het humanistisch
vormingsonderwijs kinderen met sprookjes over Erasmus te indoctrineren
http://www.hvo.nl/HVO/vorming/lesmateriaal/Erasmus+was+zijn+tijd+ver+vooruit.htm

steen schreef:
David kijk eens op de humanistische canon; www. humanistischecanon.nl
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Als je ziet hoe ze elke onreinheid bij anderen blootleggen en uitbranden, moeten sommige leden
van De Vrije Gedachte zowat verpletterd worden onder het besef tot het laatste dozijn
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welgeschapenen te horen. Of betekent welgeschapene iets anders? Rechtgeleide Kaliefen?
Apostelen? Tirthankaras? Of toch maar gewoon De Grootste Hebben?

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

Sigers Weblog

In een geseculariseerde samenleving staat waarschijnlijk de laatste betekenis van 'welschapen'
voorop maar of en hoe die betekenis is veranderd door de emancipatie van vrouwen sinds de
seksuele revolutie weet ik niet precies. De 'Breedste Hebben'?

Siger: ... of betekent welgeschapene iets anders? Rechtgeleide Kaliefen? Apostelen? Tirthankaras?
Of toch maar gewoon De Grootste Hebben?

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Art.1 vd Universele
Verklaring vd Rechten vd Mens

Hier een voorbeeld van zo'n poging
(http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/262511/Bestuursleden-Humanitas-stappen-op-
om-PVVer.htm):

Bestuursleden Humanitas stappen op om PVV'erdonderdag 8 april 2010 19:23

Vijf bestuursleden van vrijwilligersorganisatie Humanitas zijn opgestapt omdat ze niet samen
willen werken met René Eekhuis, raadslid voor de PVV in Almere. De bestuursleden hadden er
eerst bij Eekhuis op aangedrongen om af te treden, maar dat wilde het PVV-raadslid niet.

Bestuursleden van Humanitas willen niet met een PVV'er samenwerken vanwege zijn opvatting
over hoofddoeken 
Dat meldt Humanitas op zijn website.

Het gaat om bestuursleden van het districtbestuur Noordwest, dat Flevoland, Utrecht en Noord-
Holland behelst. Eekhuis is in dit bestuur onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van
vakanties voor minderbedeelde kinderen.

Hoofddoekverbod
De bestuursleden wilden Eekhuis lozen omdat zijn partij vasthoudt aan een hoofddoekjesverbod
voor mensen die werken bij organisaties die subsidie ontvangen. Humanitas is zo’n organisatie
waar mensen met een hoofddoek werken en die subsidie ontvangt. 

Bovendien is de opvatting dat een hoofddoekje niet in gemeentelijke instellingen past niet
verenigbaar met de waarden van Humanitas, zoals gelijkheid, vinden de bestuursleden.

Opgestapt
Het landelijk bestuur van Humanitas zei de problemen van het bestuur met Eekhuis te begrijpen,
maar hier nog wel over te willen praten. Ook Eekhuis wilde dit. De bestuursleden hebben dit dus
niet afgewacht en zijn zelf opgestapt.

Wim Aalten schreef:
Het humanisme is een goede poging een menselijker samenleving dichterbij te brengen. .
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Humanitas zei het te betreuren dat de PVV ruchtbaarheid aan de kwestie had gegeven. Kamerlid
Fleur Agema had Ernst Hirsch Ballin, demissionair minister van Binnenlandse Zaken, gevraagd de
subsidie voor Humanitas stop te zetten als de vereniging discrimineert op politieke voorkeur.

Humanitas was niet meer bereikbaar voor commentaar.

Door Marlou Visser

En humanisten mogen natuurlijk geen andere mening hebben dan jij.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

We hebben het over Humanisme en niet over Humanitas.
En wat is nou jou probleem? Je bent toch voor de vrijheid van meningsuiting.
Of geldt dat nou weer niet voor mensen die werken bij een organisatie die iets met 'human' te
maken heeft?
Humanitas is een organisatie die met 10.000 vrijwilligers geheel zelfstandig en met eigen
doelstellingen zuiver maatschappelijk werk doet voor de zwaksten in onze samenleving.

De Humanitas-waarden;

David Bakker schreef:

Hier een voorbeeld van zo'n poging
(http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/262511/Bestuursleden-Humanitas-stappen-op-
om-PVVer.htm):

Bestuursleden Humanitas stappen op om PVV'erdonderdag 8 april 2010 19:23

Vijf bestuursleden van vrijwilligersorganisatie Humanitas zijn opgestapt omdat ze niet samen
willen werken met René Eekhuis, raadslid voor de PVV in Almere. De bestuursleden hadden er eerst
bij Eekhuis op aangedrongen om af te treden, maar dat wilde het PVV-raadslid niet.

Wim Aalten schreef:
Het humanisme is een goede poging een menselijker samenleving dichterbij te brengen. .

Hoe verschillend onze projecten ook zijn, in een ding verschillen ze nooit: de Humanitas-waarden. 
Op basis van deze vier waarden voeren we ons werk uit. 

Gelijkwaardigheid
De medewerkers van Humanitas staan altijd naast de hulpvrager, nooit erboven.

Verantwoordelijkheid
Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor een ander.

Zelfbeschikking
Humanitas neemt de regie niet over van de hulpvrager, maar ondersteunt waar mogelijk zodat
mensen weer het heft in eigen hand kunnen nemen.

Betrokken en vraaggericht
De deelnemer bepaalt de vraag. Humanitas staat open voor nieuwe thema’s en is voortdurend op
zoek naar betere antwoorden en werkwijzen.
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Het zou wel goed voor je zijn om eens een jaartje vrijwilliger voor Humanitas te worden. als ze je
willen hebben.
Je hebt er tijd genoeg voor, de tijd die je nou achter die computer zit te klooien om de vereniging
de Vrije Gedachte naar de klote te helpen.

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

Humanitas is een humanistische organisatie (zie http://www.human.nl/organisaties). Ik vind het
afkeurenswaardig dat leden van deze vereniging een ander lid willen uitsluiten vanwege diens
poltieke voorkeuren. Dit heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken. De mening dat ze
de PVV niet zien zitten kunnen ze ook uiten zonder iemand gelijk uit te willen sluiten.

Als je nu, op basis van de ter beschikking staande stukken, nog niet door hebt dat Anton van
Hooff en zijn handlanger Enno Nuy de vereniging naar de klote helpen dan kan ik je verder niet
meer helpen. Ik werk aan het herstel van de vereniging.

steen schreef:
We hebben het over Humanisme en niet over Humanitas.
En wat is nou jou probleem? Je bent toch voor de vrijheid van meningsuiting.

steen schreef:
de tijd die je nou achter die computer zit te klooien om de vereniging de Vrije Gedachte naar de
klote te helpen.

Welk vooroordeel? 

Hoe spreekt het humanisme tegen dat wat voor de een goed is voor de ander slecht kan zijn. In
de twee gevallen is het een mens die daarover beoordeeld en is dus een mens die de maat is. Dat
ze een verschillend eindoordeel hebben, verandert daar niets aan.

Ten eerste beantwoord dat de vraag niet hoe de natuurwetten de maat der dingen kunnen zijn.
Ten tweede impliceert het humanisme niet dat er wel een absoluut 'goed' of 'slecht' zou zijn. Dus

fred neerhoff schreef:

Het humanisme is op zichzelf een voortreffelijke illustratie van een vooroordeel over de
werkelijkheid, dus hoe zou je het humanisme kunnen inzetten ter bestrijding van vooroordelen?

axxyanus schreef:
Hoe kan men de natuurwetten gebruiken om b.v. te bepalen dat de maatschappij maatregelen
moet nemen om vooroordelen te bestrijden?

fred neerhof schreef:
De natuurwetten regeren al wat is, inclusief alle facetten van het (menselijk) leven. 

Er is niets absoluut 'goed' of 'slecht'.
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zie ik je probleem met humanisme niet op dit vlak.

*
Volledig terecht als de subsidie stopgezet wordt als welke vereniging dan ook discrimineert op
politieke voorkeur: wat voor landelijke rel zou er ontstaan als vijf bestuursleden van
vrijwilligersorganisatie Humanitas op zouden stappen omdat ze niet samen willen werken met een
Moslim(a), 
omdat die raadslid is voor een of andere Moslimpartij?

*
*

What is mind? No matter! If you don't mind, it doesn't matter ... 
What is matter? Never mind: Consciousness matters!

Materie ...
... bestaat niet!?!?

*

Wij leven in een maatschappij met andere mensen samen en als wij dat graag op een
vredelievende manier doen, dan kunnen wij niet anders dan moraal centraal te stellen want
moraal gaat over samenlevingsregels.

Nu wat moeten wij als uitganspunt nemen om tot gemeenschappelijke samenlevingsregels te
komen, dat lijkt me de waarden en normen van de individuen in de maatschappij, wat anders? We
gaan toch niet kijken hoe mierensamenleven en daar onze maatschappij op baseren. We gaan
toch ook niet toelaten dat enkelingen het debat monopoliseren door te beweren voor een god te
spreken zodat zij hun normen en waarden kunnen opdringen. En ja die normen en waarden
kunnen verschillen van individu tot individu en wat de een goed vind kan de ander slecht vinden
maar uiteindelijk zijn het dit soort zaken waarmee we moeten werken om tot een of andere
consensus te komen. Maar al die verschillende normen en waarden hebben één ding gemeen en
dat is dat het zaken zijn die belangrijk zijn voor bepaalde mensen. Mensen en wat zij belangrijk
vinden is het uitgangspunt, vandaar dat de mens de maat der dingen is.

En natuurlijk betekent dat niet dat wij de natuurwetten moeten negeren. Als iemand het
belangrijk vind dat mensen geen seks hebben buiten het huwelijk maar we stellen
wetenschappelijk vast dat dat een onrealistische verwachting is, dan stellen we, als we niet te
gefrustreerd willen geraken, best onze normen en waarden bij. Maar dat verandert niets aan het
feit dat onze normen en waarden, zuiver menselijke waarderingen zijn.

fred neerhoff schreef:
De algehele toestand der dingen wordt beheerst door de universeel geldige natuurwetten. Ook de
evolutie van al wat leeft - inclusief de menselijke geest - voltrekt zich volgens diezelfde, vaste
wetmatigheden. Elke ontsnapping aan deze ijzeren discipline is onmogelijk. De natuur kent
derhalve geen (menselijke) moraal, is amoreel. Bijv.: wat goed is voor een virus, is slecht voor een
mens, en wat goed is op een bepaalde plaats en tijd, is slecht op een andere plaats en tijd. Al met
al komt het erop neer een helder inzicht in de aard der natuur (= de totale werkelijkheid) te
verkrijgen ipv de menselijke moraal botweg centaal te zetten.

Dus de maatschappij mag geen maatregelen nemen, die het bestrijders van vooroordelen

Uncle Rat schreef:

Vooroordelen dienen te worden bestreden met argumenten, niet met maatregelen.

Brrr, nee..

axxyanus schreef:
...
Hoe kan men de natuurwetten gebruiken om b.v. te bepalen dat de maatschappij maatregelen
moet nemen om vooroordelen te bestrijden?
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gemakkelijker maken om aan valabele argumenten te komen?

De maatschappij mag geen maatregelen om scholen aan te moedigen, hun leerlingen in contact
te brengen met valabele argumenten tegen vooroordelen?

Van zodra de overheid wat organisatie probeert te brengen in hoe mensen in contact komen met
de argumenten tegen vooroordelen, is het mis?

Gesloten
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Briljante column van Anton van Hooff

Dit zijn geen voorbeelden van maatregelen om vooroordelen te bestrijden, maar voorbeelden van
maatregelen om argumenten aan te reiken.

axxyanus schreef:
Dus de maatschappij mag geen maatregelen nemen, die het bestrijders van vooroordelen
gemakkelijker maken om aan valabele argumenten te komen?

De maatschappij mag geen maatregelen om scholen aan te moedigen, hun leerlingen in contact te
brengen met valabele argumenten tegen vooroordelen?

Van zodra de overheid wat organisatie probeert te brengen in hoe mensen in contact komen met
de argumenten tegen vooroordelen, is het mis?

Geschiedt het bestrijden van vooroordelen dan niet door het kritiseren van die hardnekkige
onware vooraf-oordelen over iets of iemand op grond van steekhoudende argumenten? Wat zou
er mis mee zijn wanneer de NLse onderwijsminister beleidsmaatregelen neemt die leraren
verplicht om leerlingen kritisch alert te maken voor bepaalde vooroordelen die in het publieke
domein van tegenwoordig rondzingen (bijv. alle moslims zijn terroristen; alle islamkritici zijn
racisten; alle aanhangers van menselijke maat zijn blind voor natuurwetten) en bij elk besproken
vooroordeel kritische argumenten te leren die het tot dogma verheven voor-oordeel weerleggen?

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Art.1 vd Universele
Verklaring vd Rechten vd Mens

Inderdaad, alleen maar roepen dat iets niet waar is of een vooroordeel is, volstaat niet om een
bepaalde onaangename en daardoor ongewenste visie te weerleggen.

Een onderwijsminister zou behulpzaam kunnen zijn bij de opvoeding van leraren en via de leraren
de leerlingen. Maar als de leraren die argumenten niet zelf kunnen bedenken of al kennen, dan is
er waarschijnlijk iets mis met de leraren of de argumenten.

Daarbij komt dat er een Orwell '1984' luchtje hangt aan 'een maatschappij die maatregelen moet
nemen om vooroordelen te bestrijden'. Want die maatschappij moet allereerst vaststellen wat
vooroordelen zijn en wat niet.

We krijgen het zien: binnenkort (a.s. maandag) in dit theater - live op buis.

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: Briljante column van Anton van Hooff
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Re: Briljante column van Anton van Hooff
door Peter van Velzen » 01 okt 2010 21:50

Peter van Velzen
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Berichten: 644
Geregistreerd: 02 mei 2010
09:51
Woonplaats: Amstelveen

Je bedoelt de overheid?
Want "de maatschappij ben jij", en we zouden niet alles aan Jan met de Pet willen overlaten, qua
besluitvorming, is het wel?

Uncle Rat schreef:
Daarbij komt dat er een Orwell '1984' luchtje hangt aan 'een maatschappij die maatregelen moet
nemen om vooroordelen te bestrijden'. Want die maatschappij moet allereerst vaststellen wat
vooroordelen zijn en wat niet.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

*
Ook vooroordelen zijn door evolutie ontstaan ...
... en dus biologisch bepaald, toch?
Hoe kun je met behulp van argumenten iets laten verdwijnen
wat biologisch bepaald is?

*

*
*

What is mind? No matter! If you don't mind, it doesn't matter ... 
What is matter? Never mind: Consciousness matters!

Materie ...
... bestaat niet!?!?

*

Begrijp ik het goed? Omdat er in Nederland twee boeken verboden zouden zijn, getuigt het
verbieden van boeken wèl van respect voor de vrijheid van meningsuiting?
Omdat ik de inhoud van de mening verwerpelijk vindt, dien ik anderen te verbieden hem te
verspreiden?

Uncle Rat schreef:

Er zijn in Nederland twee boeken de facto verboden. 
Iemand kapittelen omdat hij een boek wil laten verbieden is dus selectieve vrijdenkerij.
Bovendien voldoet het bewuste boek, de koran, geheel aan de voorwaarden om de
openbaarmaking ervan volgens artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht te bestraffen.

Peter van Velzen schreef:
"Maar" zult u zeggen; inderdaad maar:
1. Het verbieden van boeken getuigt niet van respect voor de vrijheid van meningsuiting

Wetboek van Strafrecht
Artikel 137e 
1
Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1.1
een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep
mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele
gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot
haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van
mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap; 
1.2
een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat,
aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter
openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met
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Re: Briljante column van Anton van Hooff
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Re: Briljante column van Anton van Hooff
door Uncle Rat » 01 okt 2010 23:47

Uncle Rat
Unstoppable!

In de door mij gekopieerde tekst stond niet 1.1 en 1.2 maar 1 en 2 met inspringing. Bij het
kopieren verdween echter de inspringing, dus heb ik 1. ter verduidelijking twee keer
tussengevoegd. (alsmede wat regel-eindes, want die waren ook weg)

Dit artikel verbiedt (1.2) mogelijkerwijs - anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving -
het opsturen van bijbels of Koran's aan mensen die daar niet om gevraagd hebben, het verbiedt
duidelijk niet de verkoop aan hen die er wel om hebben gevraagd.
Die zakelijke berichtgeving is bovendien een behoorlijk obstakel voor het toepassen van het
artikel. Hoe bewijs je dat dàt niet de reden was?
Het artikel raakt - denk ik - ook in een spagaat, als de levensovertuiging van de een, een
belediging is voor de ander.

Hoe dan ook. In beginsel getuigt ook dit wetsartikel niet van respect voor de vrijheid van
meningsuiting. Wel van respect voor de zakelijke berichtgeving. Ik vermoed trouwens dat Geert
Wilders het hierover wel eens met mij eens kon zijn. We mogen dan wel anders denken over het
verbieden van de Koran. Over ons recht om een mening te mogen uiten over de Koran, zijn we
het wellicht wél eens, ook als die mening door Moslims als beledigend wordt ervaren.

Wellicht dat ik morgen inga op de rest van je commentaar. (als mijn vrouw mij achter de
computer laat)

gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 

2
ndien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of
door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de vierde categorie opgelegd. 

3
Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en
er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere
veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij
van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Nee, het feit dat er in Nederland twee boeken verboden zijn getuigt ervan dat er in Nederland
geen respect is voor de vrijheid van meningsuiting. Blijkbaar vinden sommige vrijdenkers het wel
best dat er boeken verboden worden, behalve als Wilders met een voorstel komt om een boek te
verbieden. Dat noem ik selectieve ruimdenkendheid. Men vindt het blijkbaar pas nodig om te
gaan vrijdenken als het een doel dient, namelijk: het aanvallen van Wilders.

Het toppunt van hypocrisie in de discussie over de opmerking van Wilders dat de koran verboden
zou moeten worden is natuurlijk het ballonnetje dat de toenmalige minister Plasterk opliet: die
vond dat Mein Kampf eigenlijk nu wel vrijgegeven zou kunnen worden. Dat ging niet door: een
kamermeerderheid was tegen.

Peter van Velzen schreef:

Begrijp ik het goed? Omdat er in Nederland twee boeken verboden zouden zijn, getuigt het
verbieden van boeken wèl van respect voor de vrijheid van meningsuiting?
Omdat ik de inhoud van de mening verwerpelijk vindt, dien ik anderen te verbieden hem te
verspreiden?

Uncle Rat schreef:

Er zijn in Nederland twee boeken de facto verboden. 
Iemand kapittelen omdat hij een boek wil laten verbieden is dus selectieve vrijdenkerij.
Bovendien voldoet het bewuste boek, de koran, geheel aan de voorwaarden om de
openbaarmaking ervan volgens artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht te bestraffen.

Peter van Velzen schreef:
"Maar" zult u zeggen; inderdaad maar:
1. Het verbieden van boeken getuigt niet van respect voor de vrijheid van meningsuiting
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Ik veronderstelde dat axxyanus inderdaad de overheid bedoelde en mijn vermoeden bleek juist:

Jagang schreef:
Je bedoelt de overheid?
Want "de maatschappij ben jij", en we zouden niet alles aan Jan met de Pet willen overlaten, qua
besluitvorming, is het wel?

axxyanus schreef:
...
Van zodra de overheid wat organisatie probeert te brengen in hoe mensen in contact komen met
de argumenten tegen vooroordelen, is het mis?

David Bakker begon het onderwerp van dit draadje met:

.
En David had, gezien de hoeveelheid, de intensiteit en de inhoud van de reacties die volgden,
volkomen gelijk: deze column van Anton van Hooff is een belangrijke intellectuele bijdrage aan
het maatschappelijke debat gebleken. 
Dank aan Anton en David die er toch maar voor zorgen dat onze vereniging leeft.

Onze geliefde voorzitter heeft op http://www.devrijegedachte.nl/ een belangrijke intellectuele
bijdrage geleverd aan het maatschappelijke debat

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.

Het zal wel aan mijn eigen gereserveerd liggen om een column, artikel of ander schrijven al te
snel 'briljant' te noemen, maar die kwalificatie is in mijn ogen wel wat overdreven. De topics op
Freethinker die eenzelfde hoeveelheid, intensiteit en inhoudelijkheid van reacties bevatten kunen
overigens ook zijn begonnen met niet zo briljante maar juist onduidelijke openers, zodat in de
reacties gezamelijk wordt gezocht naar wat eigenlijk de probleemstelling van het topic is. Dank is
vooral in het laatste geval, maar ook in het geval van deze column over de asymmetrische
meningsvrijheid van Wilders, verschuldigd aan de forummers die het topic in leven weten te
houden. Persoonlijk heb ik nog altijd geen bevestigend of ontkennend antwoord gekregen op
mijn vraag of het zo is dat DVG-vrijdenken zich dmv het hooghouden van het voltairiaanse
beginsel van symmetrische absolute meningsvrijheid onderscheidt van het PVV-vrijheidsdenken.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Art.1 vd Universele
Verklaring vd Rechten vd Mens

Uncle Rat schreef:

Peter van Velzen schreef:

Nee, het feit dat er in Nederland twee boeken verboden zijn getuigt ervan dat er in Nederland
geen respect is voor de vrijheid van meningsuiting. Blijkbaar vinden sommige vrijdenkers het
wel best dat er boeken verboden worden, behalve als Wilders met een voorstel komt om een
boek te verbieden. Dat noem ik selectieve ruimdenkendheid. Men vindt het blijkbaar pas
nodig om te gaan vrijdenken als het een doel dient, namelijk: het aanvallen van Wilders.

Uncle Rat schreef:
Begrijp ik het goed? Omdat er in Nederland twee boeken verboden zouden zijn, getuigt
het verbieden van boeken wèl van respect voor de vrijheid van meningsuiting?
Omdat ik de inhoud van de mening verwerpelijk vindt, dien ik anderen te verbieden hem
te verspreiden?
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Ik vraag me eerlijk gezegd af wat je met het tweede boek bedoelt, maar als Plasterk blijk geeft
voor respect van de vrijheid van meningsuiting door voor te stellen totaal geen boeken te
verbieden, meen ik niet dat je reden hebt dàt hypocriet te noemen. Als je zo denkt over de
kamermeerderheid, dan kan ik daar geen logisch bezwaar tegen maken. Overigens is er wel een
behoorlijk verschil tussen beide boeken. Mein Kampf gaat over een strijd die zeer recent is, en
waarvan nog heel wat getuigen in leven zijn. De Koran heeft het eigenlijk alleen over de oorlog
tussen Mekka en Medina van 622 to 630. (nagezocht op Wikepedia) Dat is een beetje erg lang
geleden. Ik weet dat er idioten zijn die denken dat de teksten ook slaan op hun strijd van
tegenwoordig, en ik weet dat Wilders beweert dat die idioten gelijk hebben, maar dat is mijns
inzien alleen maar waar in de verbeelding van de betrokkenen.
Ik vond het interessant te lezen dat Mohammed - na de overwinning - volledige amnesty
afkondigde voor die vijanden die zich niet (meer) zouden verzetten. Dit is namelijk volledig in
overeenstemming met de Koran. Hitler was geloof ik wat minder humaan.
Waarom kies je overigens voor een - voor velen - onaangenaam pseudoniem? Is het je bedoeling
weerzin op te wekken tegen hetgeen je hebt te vertellen? Of had je als kind een witte rat, en denk
je dat iedereen van die beestjes houdt.

Het toppunt van hypocrisie in de discussie over de opmerking van Wilders dat de koran
verboden zou moeten worden is natuurlijk het ballonnetje dat de toenmalige minister Plasterk
opliet: die vond dat Mein Kampf eigenlijk nu wel vrijgegeven zou kunnen worden. Dat ging
niet door: een kamermeerderheid was tegen.

Voor de duidelijkheid herhaal ik even de gedachten - die ik aan Wilders toeschrijf - en die mij als
vrijdenker aanspreken:
1. De vrijheid van menigsuiting is een zeer belangrijk goed.
2. De seculier humanistische waarden zijn superieur aan verouderde religieuse waarden.
3. Vrouwenonderdrukking is afkeurenswaardig.

De nummering van mijn "maar"s is daar namelijk mee verbonden.
In Nederland in het bijzonder en in democratische landen in het algemeen, zijn tot nu toe linkse
partijen telkens meer opgekomen voor de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van vrouwen
en seculier humanistische waarden in het algemeen, dan rechtse partijen. Wie pretendeert deze
waarden te verdedigen mag links best aanspreken op het onvoldoende vasthouden aan die
principes, maar als je de indruk tracht te wekken dat "rechts" ze beter verdedigt, ben je historisch
gezien onjuist bezig. 

Maar mogen politici hun tegenstanders verketteren?
Ik ben inderdaad van mening dat dat niet zou moeten gebeuren. ik denk dat de vrijheid van
meningsuiting, verhindert om het te verbieden, maar ik ben persoonlijk niet bereid er (nog, ook ik
heb jeugdzondes) aan mee te doen. Ik weet dat het desondanks van weerszijden gebeurt, en ik
betreur dat. Ik wil in dit verband niet selectief zijn, Maar als Wilders onze seculier humanistische
waarden superieur acht, dan moet hij niet zo afgeven op degenen die maar dan zijn politieke
"vrienden" hebben getracht deze waarden hoog te houden. Het is vooral links en niet rechts dat
heeft gestreden voor de waarden, die hij bij vele moslims zo node mist.
Als hij die waarden echt serieus neemt, dan moet hij - mijns inziens - link juist uitdagen om
samen te werken teneinde die waarden te verdedigen. Maar ik vrees dat hij zich daar minder
populair mee zou maken bij zijn achterban.

Die achterban doet namelijk - veel meer dan Wilders zelf - aan ingroup/outgroup denken. Ze wil
wel rechten voor "ons soort mensen", maar heeft in wezen scheit aan degenen die daar duidelijk
niet bij horen. Links heeft de neiging inclusief te denken, en ook buitenstaanders rechten toe te
kennen. Wellicht gaat het daarin te ver, en moet het wat meer afstand nemen van (ik noem maar
wat), wetsovertreders en mensen met een afkeurenswaardide ethiek, maar het past haar waarden
breder en algemener toe dan de Wilders stemmers.
Het is het ingroup/outgroup denken, dat trouwens de neiging oproept om Wilders te verketteren,
aangezien het de eigenschap bij uitstek is van Fascisme en van Hitler in het bijzonder. Ik vind dat

Uncle Rat schreef:

Sinds wanneer mogen politici hun politieke tegenstanders niet 'verketteren'? En waarom mag links
dit wel en Wilders niet? Selectieve vrijdenkerij, misschien?

Peter van Velzen schreef:
2. Het verketteren van de "linkse kerk"
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niet goed. (Wilders betuigd uit en te na dat hij niets tegen de outgroup heeft zolang zij zich aan
onze waarden conformeren), maar ik begrijp het wel.
Hoe dan ook, de aanhang heeft "links" al lang bij de outgroup ingedeeld, en dat blokkeert Geert's
politieke mogelijkheden aanzienlijk. Een politicus opereert nu eenmaal uitsluitend op grond van
zijn populariteit, en een succesvol politicus handelt daar natuurlijk ook naar.
Dat blokkeert echter ook mijn mogelijkheden. Ik kan om die reden Wilders ommogelijk steunen.

En dat deed Plasterk dus juist niet. Plasterk stelde - zoals vermeld - voor 'Mein Kampf' vrij te
geven, maar stelde niet voor totaal geen boeken meer te verbieden. En dit slechts naar aanleiding
van de opmerking van Wilders dat de koran eigenlijk verboden zou moeten worden. Dat noem ik
hypocriet.

Het andere boek is overigens De ondergang van Nederland - Land der naïeve dwazen.

Nee. De kamermeerderheid doorzag waarschijnlijk dit staaltje gelegenheidswetgeving en vond
geen aanleiding om het verbod op Mein Kampf op te heffen. 

Het verschil tussen Mein Kampf en de koran is dat niemand zich druk maakt over een verbod op
het eerste boek, terwijl een voorstel om het tweede boek te verbieden al genoeg is om de
ruimdenkenden onder ons te laten betogen dat ze uitdrukkelijk tegen het verbieden van boeken
zijn. Wat dus niet zo is..

Peter van Velzen schreef:
Ik vraag me eerlijk gezegd af wat je met het tweede boek bedoelt, maar als Plasterk blijk geeft
voor respect van de vrijheid van meningsuiting door voor te stellen totaal geen boeken te
verbieden, meen ik niet dat je reden hebt dàt hypocriet te noemen.

Als je zo denkt over de kamermeerderheid, dan kan ik daar geen logisch bezwaar tegen maken.

Overigens is er wel een behoorlijk verschil tussen beide boeken.

Hoe lang kan links nog blijven teren op de, onmiskenbare, verdiensten uit het verleden?
Het is zonder meer juist dat linkse partijen telkens meer opgekomen zijn voor de vrijheid van
meningsuiting, de gelijkheid van vrouwen en seculier humanistische waarden in het algemeen,
dan rechtse partijen.
Maar sinds de islam ten tonele verscheen zijn de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van
vrouwen en seculier humanistische waarden in het algemeen, in de ogen van links
overgewaardeerde speeltjes geworden.

Peter van Velzen schreef:
Voor de duidelijkheid herhaal ik even de gedachten - die ik aan Wilders toeschrijf - en die mij als
vrijdenker aanspreken:
1. De vrijheid van menigsuiting is een zeer belangrijk goed.
2. De seculier humanistische waarden zijn superieur aan verouderde religieuse waarden.
3. Vrouwenonderdrukking is afkeurenswaardig.

De nummering van mijn "maar"s is daar namelijk mee verbonden.
In Nederland in het bijzonder en in democratische landen in het algemeen, zijn tot nu toe linkse
partijen telkens meer opgekomen voor de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van vrouwen
en seculier humanistische waarden in het algemeen, dan rechtse partijen. Wie pretendeert deze
waarden te verdedigen mag links best aanspreken op het onvoldoende vasthouden aan die
principes, maar als je de indruk tracht te wekken dat "rechts" ze beter verdedigt, ben je historisch
gezien onjuist bezig.

Maar mogen politici hun tegenstanders verketteren?
Ik ben inderdaad van mening dat dat niet zou moeten gebeuren. ik denk dat de vrijheid van
meningsuiting, verhindert om het te verbieden, maar ik ben persoonlijk niet bereid er (nog, ook ik
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Hier heb ik al op gereageerd.
Ik sprak mijn verbazing uit over een - ook hier weer verwoord - fenomeen.
Namelijk de verplaatsing van de schuldlast van Wilders naar zijn achterban.
Eerst was het Wilders die aan ingroup/outgroup denken deed, meer dan zijn achterban. Nu is het
de achterban die dat doet, meer dan Wilders.
Eerst was het de achterban die achter de foute Wilders aanliep. Nu is het blijkbaar Wilders die
handelt naar de wensen van zijn foute achterban.
Eerst kon men onmogelijk op de PVV stemmen vanwege Wilders en zijn standpunten. Nu is
datzelfde onmogelijk vanwege de, vermeende, ideeën van de achterban.

Mijn vraag was dan ook: Wat straks? Wat als ook deze tactiek niet slaagt?

heb jeugdzondes) aan mee te doen. Ik weet dat het desondanks van weerszijden gebeurt, en ik
betreur dat. Ik wil in dit verband niet selectief zijn, Maar als Wilders onze seculier humanistische
waarden superieur acht, dan moet hij niet zo afgeven op degenen die maar dan zijn politieke
"vrienden" hebben getracht deze waarden hoog te houden. Het is vooral links en niet rechts dat
heeft gestreden voor de waarden, die hij bij vele moslims zo node mist.
Als hij die waarden echt serieus neemt, dan moet hij - mijns inziens - link juist uitdagen om
samen te werken teneinde die waarden te verdedigen. Maar ik vrees dat hij zich daar minder
populair mee zou maken bij zijn achterban.

Die achterban doet namelijk - veel meer dan Wilders zelf - aan ingroup/outgroup denken. Ze wil
wel rechten voor "ons soort mensen", maar heeft in wezen scheit aan degenen die daar duidelijk
niet bij horen. Links heeft de neiging inclusief te denken, en ook buitenstaanders rechten toe te
kennen. Wellicht gaat het daarin te ver, en moet het wat meer afstand nemen van (ik noem maar
wat), wetsovertreders en mensen met een afkeurenswaardide ethiek, maar het past haar waarden
breder en algemener toe dan de Wilders stemmers.
Het is het ingroup/outgroup denken, dat trouwens de neiging oproept om Wilders te verketteren,
aangezien het de eigenschap bij uitstek is van Fascisme en van Hitler in het bijzonder. Ik vind dat
niet goed. (Wilders betuigd uit en te na dat hij niets tegen de outgroup heeft zolang zij zich aan
onze waarden conformeren), maar ik begrijp het wel.
Hoe dan ook, de aanhang heeft "links" al lang bij de outgroup ingedeeld, en dat blokkeert Geert's
politieke mogelijkheden aanzienlijk. Een politicus opereert nu eenmaal uitsluitend op grond van
zijn populariteit, en een succesvol politicus handelt daar natuurlijk ook naar.
Dat blokkeert echter ook mijn mogelijkheden. Ik kan om die reden Wilders ommogelijk steunen.

Je laten plaatsen op de wachtlijst voor vrijwillige euthanasie op de rituele slachtbank?

Uncle Rat schreef:
Mijn vraag was dan ook: Wat straks? Wat als ook deze tactiek niet slaagt?

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

Gesloten
onderwerp
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Re: Briljante column van Anton van Hooff

Briljante column van Anton van Hooff

Het blijkt dat het genoemde pamflet "De ondergang van Nederland - Land der naïeve dwazen"
helemaal niet verboden is maar door de boekhandel vrijwillig uit de schappen is gehaald. Je
stellingname tegen Plasterk vind ik derhalve enigzins hypocriet, aangezien hij wel degelijk
voorstelde het enige "verboden"(het is eigenlijk niet verboden, maar de Nederlandse staat eist de
publicatierechten op) boek maar vrij te geven! Zeer hypocriet vind ik, dat je het verschil in
psychologische impact tussen een strijd van 65 jaar geleden en een van 1380 jaar geleden, totaal
ontkent, en doet of het verschil in reacties van mensen geen grond zou hebben. Ook het verschil
tussen iemand die zijn vijanden vergeeft (indien ze de strijd staken) en iemand die ze laat
uitroeien ook al hebben ze zich nooit verzet, lijkt me nogal van belang. Hitler was nu eenmaal
enger dan mohammed. Ik geef natuurlijk grif toe dat zulks niet geldt voor de fanatieke
aanhangers van beiden. Vanwege het grotere aantal zijn - in elk geval wereldwijd - de fanatieke
moslims momenteel bedreigender dan de fanatieke neo-nazis. Maar moet je de profeet
veroordelen wegens de denkbeelden van sommige van zijn aanhangers 1300 jaar later?

Uncle Rat schreef:

En dat deed Plasterk dus juist niet. Plasterk stelde - zoals vermeld - voor 'Mein Kampf' vrij te
geven, maar stelde niet voor totaal geen boeken meer te verbieden. En dit slechts naar aanleiding
van de opmerking van Wilders dat de koran eigenlijk verboden zou moeten worden. Dat noem ik
hypocriet.

Het andere boek is overigens De ondergang van Nederland - Land der naïeve dwazen.

Nee. De kamermeerderheid doorzag waarschijnlijk dit staaltje gelegenheidswetgeving en vond
geen aanleiding om het verbod op Mein Kampf op te heffen. 

Het verschil tussen Mein Kampf en de koran is dat niemand zich druk maakt over een verbod op
het eerste boek, terwijl een voorstel om het tweede boek te verbieden al genoeg is om de
ruimdenkenden onder ons te laten betogen dat ze uitdrukkelijk tegen het verbieden van boeken
zijn. Wat dus niet zo is..

Peter van Velzen schreef:
Ik vraag me eerlijk gezegd af wat je met het tweede boek bedoelt, maar als Plasterk blijk
geeft voor respect van de vrijheid van meningsuiting door voor te stellen totaal geen boeken
te verbieden, meen ik niet dat je reden hebt dàt hypocriet te noemen.

Als je zo denkt over de kamermeerderheid, dan kan ik daar geen logisch bezwaar tegen
maken.

Overigens is er wel een behoorlijk verschil tussen beide boeken.

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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Peter van Velzen schreef:

Mijn vraag is: sinds wanneer verdedigt Wilders de seculariteit? Hij is van mening dat onze cultuur
gebaseerd is op de christelijk-joodse traditie en wil dat zo houden.

Uncle Rat schreef:

Ik ben dat niet met je eens. Links heeft hier juist heel veel laten liggen en te vaak geheuld met
allerhande religies. Ze doen wat dat betreft zeker niet onder voor rechtse partijen.

gedachten die ik aan Wilders toeschrijf: 
De seculier humanistische waarden zijn superieur aan verouderde religieuse waarden.

Het is zonder meer juist dat linkse partijen telkens meer opgekomen zijn voor ........... seculier
humanistische waarden in het algemeen, dan rechtse partijen.

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.

Goed punt Wim, dat je het verraad van links aan de orde brengt. Carel Brendel schreef er een
helder boek over. Zelfs de SP, de enige nog enigszins authentieke linkse partij, zet tegenwoordig
de deur open voor godsdienst. Denk aan Huub Oosterhuis die een leuterverhaal over Jezus mocht
vertellen tijdens een SP-congres:
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/4083/061007lijstduwer_huub_oosterhuis_wil_nieuw_optimisme

En denk aan die verschrikkelijke Anja Meulenbelt:
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/categorie/kerk/

Een vereniging als De Vrije Gedachte zou op dit punt een luis in de pels van de linkse partijen
moeten zijn. DVG zou bijvoorbeeld een congres getiteld "Het verraad van links" kunnen
organiseren en politici uitnodigen.

Uiteraard moeten we ook de niet-linkse partijen kritisch blijven volgen.

Wim Aalten schreef:
Links heeft hier juist heel veel laten liggen en te vaak geheuld met allerhande religies. Ze doen
wat dat betreft zeker niet onder voor rechtse partijen.

Nadat ik bovenstaand stuk schreef zag ik de laatste column van Carel Brendel en hij heeft het ook
over de SP: http://hoeiboei.blogspot.com/

Wim Aalten schreef:
Uncle Rat schreef:

Ik ben dat niet met je eens. Links heeft hier juist heel veel laten liggen en te vaak geheuld met
allerhande religies. Ze doen wat dat betreft zeker niet onder voor rechtse partijen.

Het is zonder meer juist dat linkse partijen telkens meer opgekomen zijn voor ........... seculier
humanistische waarden in het algemeen, dan rechtse partijen.
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Je bent het wel met me eens.
Je bent het alleen maar oneens met een onvolledig citaat.

Mijn volgende zin was:
"Maar sinds de islam ten tonele verscheen zijn de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van
vrouwen en seculier humanistische waarden in het algemeen, in de ogen van links
overgewaardeerde speeltjes geworden."

"Maar" zult u zeggen; inderdaad maar:

Dat is natuurlijk helemaal niets anders. Als je - als politicus ideeën bestrijd, dan doe je dat niet
met discussiëren, maar - het voorstellen van - met politieke maatregelen. Een ideologie voelt
daarvan niet de pijn, maar wel de aanhangers. Ik zou er geen probleem mee hebben als Wilders
het geweld zou bestrijden, noch als hij zich keert tegen de dwazen die het aanmoedigen. Hij
beweert echter dat geweldadigheid de ware aard van de Islam is, en dat is wel degelijk discutabel.
Er zijn talloze moslims die helemaal niet denken dat hun godsdienst noopt tot geweldaden. Dat
weet Wilders zelf ook heel goed. Maar hij beweert intussen wel dat ze dat eigenlijk wel zouden
moeten. Dus zet hij ook "zij die zich keurig gedragen" in het verdachtenbankje. Zijn roep om de
Koran te verbieden, berust op dezelfde idee, namelijk dat de geweldplegers zich terecht op die
Koran beroepen. Er zijn goede redenen om dit tegen te spreken. Een aantal Koranverzen roept
weliswaar op tot geweld tegen "hen die U bestrijden" maar zegt tevens dat de toehoorder ermee
moet ophouden, zodra de tegenpartij dit ook doet. Met die tegenstanders werden de Quraishieten
uit het Mekka van rond 625 bedoeld, die met geweld tegen Mohammed streden, en niet
geweldloze tekenaars of filmakers anno nu, zoals sommige idioten wel schijnen te denken. Ik heb
er ernstig bezwaar tegen dat Wilders stelselmatig de indruk wekt dat die idioten gelijk hebben en
dat de "brave" moslims eigenlijk geen ware moslims zijn. Het is maar goed dat de "brave"
moslims hem niet geloven.

Uncle Rat schreef:

Dat doet Wilders dan ook niet. Wilders bestrijdt de ideologie, niet de aanhangers van de ideologie.

Peter van Velzen schreef:
. . . . .en het toerekenen van het geweld van een beperkte groep mensen aan een miljard
brave burgers, zijn op zich aanvallen op - bepaalde - seculier humanistische waarden

Ik moest even denken aan Gerard Cox. Hier te zien:
http://www.youtube.com/watch?v=xSB8UgyuAQ4

Uncle Rat schreef:
[...]
Mijn volgende zin was:
"Maar sinds de islam ten tonele verscheen zijn de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van
vrouwen en seculier humanistische waarden in het algemeen, in de ogen van links
overgewaardeerde speeltjes geworden."

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

En heruitgave van het boekje is sindsdien, tot op de dag van vandaag tegengehouden: een de
facto verbod, dus. Zoals ik in mijn eerste reactie al schreef.

Peter van Velzen schreef:
Het blijkt dat het genoemde pamflet "De ondergang van Nederland - Land der naïeve dwazen"
helemaal niet verboden is maar door de boekhandel vrijwillig uit de schappen is gehaald.

Je stellingname tegen Plasterk vind ik derhalve enigzins hypocriet, aangezien hij wel degelijk
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Mein Kampf is dus niet het enige boek. Ook het de facto verbod vermeldde ik al in mijn eerste
reactie.
Ik noemde het hypocriet dat Plasterk plotseling met het idee kwam om het de facto verbod op
Mein Kampf op te heffen nadat Wilders met zijn voorstel kwam om de koran te verbieden.
Wat er hypocriet is aan mijn stellingname ontgaat me.

Zozo. Ontken ik dat en doe ik dat?
Daar heb ik het helemaal niet over. De discussie gaat over de selectieve ruimdenkerij van lieden
die na het voorstel van Wilders om de koran te verbieden opeens gaan roepen dat ze tegen het
verbieden van alle boeken zijn. Wat dus helemaal niet zo is, want ze hebben al die tijd gezwegen
over het de facto verbod op twee boeken.

De discussie gaat dus niet over de wenselijkheid van het verbieden van boeken en over het
verschil tussen Mein Kampf en de koran. Die discussie kun je beter met Plasterk voeren want die
was bereid om het - inderdaad nogal gevoelig liggende - verbod op Mein Kampf op te offeren
om Wilders het gras voor de voeten weg te maaien. 

Het is zelfs twijfelachtig of Mohammed ooit bestaan heeft. Bovendien is volgens de
mohammedanen Mohammed niet de auteur van de koran. Maar zoals gezegd: Plasterk is je man
voor deze discussie.

voorstelde het enige "verboden"(het is eigenlijk niet verboden, maar de Nederlandse staat eist de
publicatierechten op) boek maar vrij te geven!

Zeer hypocriet vind ik, dat je het verschil in psychologische impact tussen een strijd van 65 jaar
geleden en een van 1380 jaar geleden, totaal ontkent, en doet of het verschil in reacties van
mensen geen grond zou hebben. Ook het verschil tussen iemand die zijn vijanden vergeeft (indien
ze de strijd staken) en iemand die ze laat uitroeien ook al hebben ze zich nooit verzet, lijkt me
nogal van belang.

Hitler was nu eenmaal enger dan mohammed. Ik geef natuurlijk grif toe dat zulks niet geldt voor
de fanatieke aanhangers van beiden. Vanwege het grotere aantal zijn - in elk geval wereldwijd -
de fanatieke moslims momenteel bedreigender dan de fanatieke neo-nazis. Maar moet je de
profeet veroordelen wegens de denkbeelden van sommige van zijn aanhangers 1300 jaar later?

Er is inderdaad geen rechtszaak geweest om het boek "De ondergang van Nederland - Land der
naïeve dwazen" te verbieden volgens artikel 137 of vergelijkbare wetgeving.
Wel is de katvanger veroordeeld als auteur van het boek tot 2000 gulden boete voor "aanzetten
tot haat op grond van ras of geloofsovertuiging" op aanklacht van de linkse mantelorganisatie
'Anne Frank Stichting '. Deze Zoka Mansoor van A. heeft voordien en nadien nooit iets
geschreven. Hij had ook een geringe beheersing van de taal.
Het is op grond van deze veroordeling dat er geen animo is om het opnieuw uit te geven. Het is
thans samizdat (самиздат) literatuur.
Er zijn meer van die 'niet meer te koop zijnde' boeken op het internet te vinden. Zoals "Alms for
Jihad".

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

Dat is wel degelijk iets anders. Het zijn de islamofielen die voortdurend het bestrijden van een
ideologie proberen te identificeren met het bestrijden van de aanhangers van een ideologie. Deze
dwaze redenatie wordt keer op keer naar voren gebracht met als doel kritiek op de ideologie, de
islam, te smoren.

Peter van Velzen schreef:
Dat is natuurlijk helemaal niets anders.

Als je - als politicus ideeën bestrijd, dan doe je dat niet met discussiëren, maar - het voorstellen
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Dus omdat een ideologie geen pijn kan voelen, maar de aanhangers wel, mag je een ideologie
niet bestrijden?

Met dat soort obligate onzin houdt Wilders zich niet bezig. Wie is er nu niet tegen geweld? Wie is
er nu niet tegen dwazen die geweld aanmoedigen? Wilders keert zich tegen de islamisering van
het Westen.

Wilders beweert helemaal niet dat gewelddadigheid de ware aard van de Islam is.
Wilders beweert dat het imperialistische streven om de hele wereld aan de islam te onderwerpen
middels politieke druk, infiltratie en kolonisering de ware aard van de islam is. Terroristisch
geweld is hierbij een middel om een ieder die zich tegen islamisering verzet te intimideren.

Dat doet Wilders niet. Dat doen de islamofielen die nooit de moeite hebben genomen om te
luisteren naar wat Wilders nu precies zegt en die voortdurend het bestrijden van een ideologie
proberen te gelijk te stellen aan het bestrijden van de aanhangers van een ideologie. 

Wilders constateert slechts dat radicalen de koran gebruiken om geweld te legitimeren. Een roep
om een koranverbod geeft het signaal aan de geweldplegers dat, omdat zij hun daden
legitimeren met de koran, een koranverbod voor de hand ligt.

Het heeft niet zoveel zin om met Wilders in discussie te gaan over de interpretatie van bepaalde
koranverzen, Wilders misbruikt ze immers niet. Die discussie zou gevoerd moeten worden met de
radicalen die hun gewelddaden legitimeren met die verzen. En degenen die bij uitstek die
discussie aan zouden moeten gaan zijn - inderdaad - de "brave" moslims..

van - met politieke maatregelen. Een ideologie voelt daarvan niet de pijn, maar wel de
aanhangers.

Ik zou er geen probleem mee hebben als Wilders het geweld zou bestrijden, noch als hij zich keert
tegen de dwazen die het aanmoedigen.

Hij beweert echter dat geweldadigheid de ware aard van de Islam is, en dat is wel degelijk
discutabel. Er zijn talloze moslims die helemaal niet denken dat hun godsdienst noopt tot
geweldaden. Dat weet Wilders zelf ook heel goed. Maar hij beweert intussen wel dat ze dat
eigenlijk wel zouden moeten.

Dus zet hij ook "zij die zich keurig gedragen" in het verdachtenbankje.

Zijn roep om de Koran te verbieden, berust op dezelfde idee, namelijk dat de geweldplegers zich
terecht op die Koran beroepen.

Er zijn goede redenen om dit tegen te spreken. Een aantal Koranverzen roept weliswaar op tot
geweld tegen "hen die U bestrijden" maar zegt tevens dat de toehoorder ermee moet ophouden,
zodra de tegenpartij dit ook doet. Met die tegenstanders werden de Quraishieten uit het Mekka
van rond 625 bedoeld, die met geweld tegen Mohammed streden, en niet geweldloze tekenaars of
filmakers anno nu, zoals sommige idioten wel schijnen te denken. Ik heb er ernstig bezwaar tegen
dat Wilders stelselmatig de indruk wekt dat die idioten gelijk hebben en dat de "brave" moslims
eigenlijk geen ware moslims zijn. Het is maar goed dat de "brave" moslims hem niet geloven.

Goede argumenten, Uncle rat.
Behalve het argument voor het Koranverbod. 
Ik vind dat je boeken nooit moet verbieden. Stel de inhoud aan de kaak, beargumenteer wat je er
mis aan vind, ga er over in discussie, keur het af, maak het belachelijk, pak bij wetsovertredingen
de auteur of de uitgever aan, or what ever.
Maar een boek (een mening) verbieden is fout.

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.

Nee, de 'islamofielen' maken een scherp onderscheid tussen de islam als gematigde religie die
gematigde moslims aanhangen en de islam als politieke ideologie die radicale moslims
aanhangen en willen niet het voortdurend bestrijden van die islamistische ideologie frustreren
maar voorkomen dat het bestaan van de gematigde religie van gematigde moslims die de
democratische rechtstaatsideologie verkiezen wordt ge-negeerd en daarmee het recht op vrije
godsdienstbeoefening wordt ontzegd. De dwaze goedpraat-rede-natie van de 'islamofoben' is
dat alles (behalve geweld) is geoorloofd in de taaluitingen van de pro-democra-tische
ideologiekritiek zolang er maar een onderscheid wordt gemaakt tussen de mensen en de
ideologie, de moslims en de politieke islam-ideologie; terwijl de gematigde moslim-mensen die
de democratische rechtstaatsideologie verkiezen om hun gematigde islam-religie in vrijheid te
kunnen beoefenen niet indirect (of direct) in verband dienen (en willen) worden gebracht met de
te bestrijden shariapolitieke jihadideologie van orthodoxe en radicale moslims en, omgekeerd, tot
kritische bondgenoten (ipv als vijanden) in die terechte ideologische strijd tegen de jihadisering
van de westerse rechtstaat zouden kunnen worden gemaakt. Maar 'islamofoben' doen niet aan
ideologiekritische klantenbinding onder gematigde moslimautochtonen in hun land zolang die
laatsten de loyaliteitsbekering tot hun nationale identeit niet bewijzen door ex-moslims te
worden.

Uncle Rat: Het zijn de islamofielen die voortdurend het bestrijden van een ideologie proberen te
identificeren met het bestrijden van de aanhangers van een ideologie. Deze dwaze redenatie wordt
keer op keer naar voren gebracht met als doel kritiek op de ideologie, de islam, te smoren.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Art.1 vd Universele
Verklaring vd Rechten vd Mens

Dat Christeljke Joodse gedoe is alleen spraakgebruik. De waarden die jodendom en Chirstendom
verdeigder gedurende de afgelopen 2000 jaar lijken het merendeel van die tijd meer op de
islamitische dan op de humanistische. Maar de mensen kijken alleen de huidige situatie en het
Evangelie en constateren terecht dat dáár veel overeenkomst tussen is. En inderdaad, de Jood die
men vaak wel Jezus Chritstus noemt, was een échte humanist. Dat spreekt mijn bewering niet
tegen, want seculier is iets anders dan atheistisch. Het geeft aan dat de betreffende waarde - in
onze maatschappij - los staan van religieuse overtuiging. Dat wil niet uitsluiten dat ze evenzeer
omarmt worden door godgelovigen.

Ik kan mij van school niet herinneren dat rechts ons zaken als algemeen (en vrouwen)kiesrecht

Wim Aalten schreef:
Peter van Velzen schreef:

Mijn vraag is: sinds wanneer verdedigt Wilders de seculariteit? Hij is van mening dat onze cultuur
gebaseerd is op de christelijk-joodse traditie en wil dat zo houden.

Uncle Rat schreef:

Ik ben dat niet met je eens. Links heeft hier juist heel veel laten liggen en te vaak geheuld met
allerhande religies. Ze doen wat dat betreft zeker niet onder voor rechtse partijen.

gedachten die ik aan Wilders toeschrijf: 
De seculier humanistische waarden zijn superieur aan verouderde religieuse waarden.

Het is zonder meer juist dat linkse partijen telkens meer opgekomen zijn voor ........... seculier
humanistische waarden in het algemeen, dan rechtse partijen.
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heeft gevraagd (de chirstelijke partijen wilden het alleen toestaan in ruil voor bijzonder onderwijs,
of om emancipatie van homo's. Ook liepen ze niet voorop toen de slavernij werd afgeschaft,nog
spanden ze zich in tegen Fascisten en Nationaal socialisten. Maar wie alleen maar over de laatste
vier tot 12 jaar nadenkt, kan natuurlijk een andere indruk krijgen. . . .

Gematigdheid is niet te bewijzen als je alleen de universele koran + rest in de kast hebt staan of
er een beroep op doet.
Dan blijft automatisch alleen wél of géén moslim open als optie.  

Aan de koran sleutelen dmv. kleurenonderscheid rood = radicaal en groen bv. gematigd! zou
daar verandering in kunnen aanbrengen.
En makkelijk voor de gematigde die breeduit kan wijzen op het groene boek waarin dat
omschreven is!

Jammer dat het verboden is om dat soort onderscheidende wijzigingen uit te voeren.

Misschien dat een financiële benadering een betere optie voor het probleem is? 

NW & GW schreef:
Maar 'islamofoben' doen niet aan ideologiekritische klantenbinding onder gematigde
moslimautochtonen in hun land zolang die laatsten de loyaliteitsbekering tot hun nationale
identeit niet bewijzen door ex-moslims te worden.

Deze bloemlezing uit de Koran werd al eens door Dhr. Wilders als een 'een boekwerkje ter dikte
van de Donald Duck' benoemd.

En makkelijk voor de gematigde die breeduit kan wijzen op het groene boek waarin dat
omschreven is!

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

Gesloten
onderwerp
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Briljante column van Anton van Hooff

De gedachte van de 'groene' koranbloemlezing als "een boekwerkje ter dikte van de Donald Duck"
steunt op de misvatting dat alle moslims de «Koran» op dezelfde manier lezen en dus
interpreteren als dat Wilders dit 'mein Kampf' van Mohammed leest/interpreteert + dat er maar
één ware interpretatie is. 
Die laatste misvatting, dat er maar één ware - rode - interpretatie van de betekenis van de
woorden van de «Koran» is, wil de orthodoxe clerus alle moslims graag doen laten geloven. Dat is
een opmerkelijke overeenkomst tussen het gedachtengoed van de orthodoxe & radicale moslims
en het gedachtengoed van de islam(iserings)bestrijdende westerlingen die als ideologische
vijanden tegeover elkaar staan.
Waar blijft Wilders' uitgave van de 'groene' koranbloemlezing? Waar blijft het door Wilders zelf
geschreven boekwerkje dat dikker is dan een Donald Duck waarin zijn gedachtengoed eindelijk
eens zonder omwegen aan de openbaarheid wordt prijsgegeven? Het boekwerk waardoor het
filmpje «Fitna» - de tekst daaruit is nog dunner dan een Donald Duck-nummer - niet langer hoeft
door te gaan als het 'magnus opus' van Wil-ders?

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Art.1 vd Universele
Verklaring vd Rechten vd Mens

Beste Nietweten en geweten<

Het probleem is dat deze islamofielen niet kunnen aangeven waar de islam als gematigde religie
eindigt en de politieke ideologie begint. Waarna de gevolgtrekking net zo wankel wordt als het
argument dat als verklaring wordt opgevoerd.

In aanvulling op eerder genoemde probleem; "dat islamofielen niet kunnen aangeven waar de
islam als gematigde religie eindigt en de politieke ideologie begint" is er aan toe te voegen dat
deze gematigde, volgens jou democratische rechtstaat-ideologie aanhangende gelovige niet

Nee, de 'islamofielen' maken een scherp onderscheid tussen de islam als gematigde religie die
gematigde moslims aanhangen en de islam als politieke ideologie die radicale moslims aanhangen
en willen niet het voortdurend bestrijden van die islamistische ideologie frustreren maar
voorkomen dat het bestaan van de gematigde religie van gematigde moslims die de democratische
rechtstaatsideologie verkiezen wordt genegeerd en daarmee het recht op vrije
godsdienstbeoefening wordt ontzegd.

terwijl de gematigde moslim-mensen die de democratische rechtstaatsideologie verkiezen om hun
gematigde islam-religie in vrijheid te kunnen beoefenen niet indirect (of direct) in verband dienen
(en willen) worden gebracht met de te bestrijden shariapolitieke jihadideologie van orthodoxe en
radicale moslims en, omgekeerd, tot kritische bondgenoten (ipv als vijanden) in die terechte
ideologische strijd tegen de jihadisering van de westerse rechtstaat zouden kunnen worden
gemaakt.

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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opstaan tegen deze orthodoxe en radicale islamisten, maar binnenshuis applaudisseren voor hun
daden. (een gelijkwaardige stelling als dat deze mensen de democratische rechtstaat-ideologie
verkiezen boven die Shari'a).

Vreemd hoe kun je verwachten dat mensen, die om doorgaans onduidelijke redenen, een
ziekelijke angst ontwikkelt hebben voor de islam, aan klantenbinding onder de gematigde
islamieten zouden moeten doen? 
Dat islamofielen dat doen kan ik mij voorstellen, dat zij niet zo veel resultaat hebben is ook
duidelijk, na Merkel zijn ook de Belgen er achter gekomen dat de multikulti is mislukt. Misschien
houdt veel verband met de perceptie van een ideologie als die van de islam, mensen die niet
geloven dat de ummah het einddoel is, ook voor hun gematigde vrienden.

Wist je dat er rond 1100 er vastgesteld werd dat alle interpretaties zijn doordacht en verwerkt en
daarmee een ban is gelegd op de interpretatie van de Koran, voor de gelovige wel te verstaan?

Maar 'islamofoben' doen niet aan ideologiekritische klantenbinding onder gematigde
moslimautochtonen in hun land zolang die laatsten de loyaliteitsbekering tot hun nationale
identeit niet bewijzen door ex-moslims te worden.

De gedachte van de 'groene' koranbloemlezing als "een boekwerkje ter dikte van de Donald Duck"
steunt op de misvatting dat alle moslims de «Koran» op dezelfde manier lezen en dus
interpreteren als dat Wilders dit 'mein Kampf' van Mohammed leest/interpreteert + dat er maar
één ware interpretatie is.

"Er bestaat geen mening, hoe absurd ook, die de mensen niet gemakkelijk tot de hunne maken, zodra het
gelukt is, hen te overtuigen, dat die algemeen aanvaard is."

Briljant? De man is typisch zo'n vogel die in de jaren 60 vertrokken is en inmiddels de weg
volledig kwijt.

Is dat nou de nuance? Een vertrokken vogel 

DeNuance schreef:
Briljant? De man is typisch zo'n vogel die in de jaren 60 vertrokken is en inmiddels de weg
volledig kwijt.

Wie atheïsme een geloof noemt kan tot niets bekeerd worden

Een beetje Nuance is nooit weg bij De Vrije Gedachte.

doctorwho schreef:

Is dat nou de nuance? Een vertrokken vogel 

DeNuance schreef:
Briljant? De man is typisch zo'n vogel die in de jaren 60 vertrokken is en inmiddels de weg
volledig kwijt.

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)
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Kon je het weer niet laten Siger?

Wat heeft 'DeNuance' nou met De Vrije Gedachte te maken?
Het heeft nog maar net twee berichtjes gepost van bedenkelijk nivo en hup daar gaat siger alweer
los.
Het zal jou wel verdrieten dat het DVG forum gesloten wordt.

O, ja! Welkom DeNuance, krijgen we nog veel van deze briljante ontboezemingen?

Steen

siger schreef:

Een beetje Nuance is nooit weg bij De Vrije Gedachte.

doctorwho schreef:

Is dat nou de nuance? Een vertrokken vogel 

DeNuance schreef:
Briljant? De man is typisch zo'n vogel die in de jaren 60 vertrokken is en inmiddels de
weg volledig kwijt.
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	st: [0]
	sk: [t]
	sd: [a]
	sort: 

	form80: 
	f: [58]
	input4: 


	B2YW4lMjBIb29mZiUyMDkuaHRtbAA=: 
	form1: 
	keywords: Doorzoek dit onderwerp
	input2: 
	keywords_(1): Zoek…
	input2_(1): 

	form38: 
	st: [0]
	sk: [t]
	sd: [a]
	sort: 

	form48: 
	f: [58]
	input4: 




