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Evangelische atheisten bezorgen vrijdenkerij slechte naam

Een recent optreden van de drammerige autistische atheïst of atheïstische autist Floris van den
Berg tezamen met Anton van Hooff bezorgen de vrijdenkerij weer een slechte naam zie:
http://delachendetheoloog.blogspot.com/2012/01/vrijdenkers-versus-humanisten.html en
http://godenenmensen.wordpress.com/2012/01/20/atheistische-ketelmuziek-op-de-
universiteit-voor-humanistiek/

David, zou je daar ook argumentatie bij willen geven over het hoe en waarom?
Hier kunnen we niets mee, dit klinkt als laster.

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World
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Tot zo ver helemaal mee eens !

Helemaal NIET mee eens. Persoonlijk wijs ik religie en andere irrationele opvattingen af, maar ik
zie geen nut noch reden om ze te bestrijden. Net als ik - een oprecht en overtuigd vrijdenker -
de vrijheid neem om mijn leven in te richten met behulp van mijn levensvisie, hebben anderen het
recht om hun levens via hun levensvisie in te richten. Waarom zou een vrijdenker een missionaris
(moeten) zijn?

Ik kreeg vorig jaar al zo een vreemde indruk van De Vrije Gedachte, toen leden daarvan op FT een
eigen hoekje kregen, om daar vrijwel continue en met zowat iedereen (inclusief elkaar) ruzie te
maken. 

David Bakker schreef:
Een recent optreden van de drammerige autistische atheïst of atheïstische autist Floris van den
Berg tezamen met Anton van Hooff bezorgen de vrijdenkerij weer een slechte naam

Volgens Anton van Hooff, die namens de vrijdenkers het woord voerde, vinden vrijdenkers dat
religie krachtig van de hand moet worden gewezen.

Maar niet alleen religie, alle irrationele opvattingen moeten worden 'bestreden' ...

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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Wat dat betreft schijnt van Hooff's visie in het optreden waar dit topic over gaat aardig overeen te
komen met die van zijn leden vorige jaar hier op FT.

De DVG vrijdenkers schijnen het begrip en levensvisie "vrijdenken" wel erg naar hun eigen belang
en voorkeuren te hebben getrokken, daarbij een nogal negatieve en intolerante indruk
achterlatend voor een ieder die met hen in aanraking komt. Jammer. 

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

David,

Je klinkt alsof je sommige mensen het optreden en verkondigen onder een of ander mom zou
willen verbieden.
Alleen lever je (daar) geen ander argument (voor) dan dat ze vrijdenkerij een slechte naam
bezorgen.

Jouw analyse zou ik liever zien dan die links.
Hoewel de teksten in die links het meer lijken te hebben over de personen dan over wat jij vreest.

Roeland

Begrip is een waan met een warm gevoel. Mijdt Spijt !

Floris van den Berg beweert dat religie een ziekte, een virus is. Hij baseert zich daarbij op de
onwetenschappelijke 'mementheorie' van Richard Dawkins. Deze mementheorie is te vergelijken
met de rassentheorien van de nazi's. De Engelse filosoof John Gray stelt* min of meer dat het
evangelische atheïsme, dat de laatste jaren fanatiek wordt beleden, in feite een slap aftreksel is
van het christendom. Het onderdrukken van religie, zoals evangelische atheïsten voorstaan, is
volgens hem vergelijkbaar met het onderdrukken van seksualiteit: een tot mislukken gedoemde
onderneming. Ik geef enkele interessante citaten:

“Dawkins, Hitchens en de rest van het stel geloven wellicht nog steeds dat, op de lange termijn,
de religie door de opkomst van de wetenschap naar de marge van het menselijk bestaan zal
worden verdrongen, maar dit is inmiddels meer een geloofsartikel dan een op bewijs gebaseerde
theorie.”

“Het van bekeringsijver vervulde atheïsme vormt een hernieuwing van de slechtste aspecten van
het christendom en de islam. Net als deze religies is het een universeel bekeringsproject.
Bekeringsijverige atheïsten twijfelen er geen seconde aan dat het menselijk leven getransformeerd
kan worden als iedereen hun zienswijze overneemt, en ze zijn er zeker van dat er maar één
levenswijze is – die van henzelf, voorzien van de nodige verfraaiingen – die voor iedereen
geschikt is. Zeker atheïsme hoeft per se een dergelijk missionair geloof te zijn. Een humanisme
dat een typisch menselijke neiging veroordeelt, doet nogal merkwaardig aan, maar toch is dat wat
evangelische atheïsten doen als ze godsdienst demoniseren.”

“In The God Delusion probeert Dawkins de aantrekkingskracht van de religie te verklaren met de
theorie van de memen: nogal vaag gedefinieerde conceptuele eenheden die met elkaar wedijveren
in een parodie van de natuurlijke selectie. Hij onderkent dat mensen universeel geneigd zijn tot
religieus geloof en dat de religie daarom een of ander evolutionair voordeel geboden moet
hebben, maar heden ten dage, zo stelt hij, weet religie zich voornamelijk te handhaven door
middel van slecht onderwijs. Vanuit een darwinistisch standpunt gezien, doet de cruciale rol die
Dawkins toekent aan het onderwijs nogal wonderlijk aan. De menselijke biologie is in de loop van
de geschiedenis niet ingrijpend veranderd, en als de religie deel uitmaakt van de menselijke aard,
valt moeilijk te begrijpen hoe een ander soort onderwij daar iets aan zou kunnen veranderen.
Toch lijkt Dawkins ervan overtuigd dat de religie zou uitsterven als ze kinderen op scholen en

Jim schreef:
David, zou je daar ook argumentatie bij willen geven over het hoe en waarom?
Hier kunnen we niets mee, dit klinkt als laster.
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gezinnen niet langer met de paplepel zou worden ingegeven. Dit is een zienswijze die meer
gemeen heeft met een bepaald soort fundamentalistische theologie dan met de theorie van het
darwinisme, en ondanks mijzelf word ik toch herinnerd aan een evangelische christen die me
verzekerde dat kinderen die in een kuise omgeving worden opgevoed, zullen opgroeien zonder
onbetamelijke seksuele impulsen.

Dawkins “memethische religietheorie’ is een klassiek voorbeeld van de onzin die wordt
voortgebracht als het darwinistische denken wordt toegepast buiten het veld waarop het
betrekking heeft. Samen met Dennet, die ook een versie van deze theorie uitdraagt, beweert
Dawkins dat religieuze ideeën overleven omdat ze in staat zijn zich te handhaven in elke
‘memenpoel’, of anders omdat ze deel uitmaken van een ‘memenplex’, een verzameling
soortgelijke memen, zoals het idee dat je van 72 maagden zult kunnen genieten als je als
martelaar sterft. Helaas is de mementheorie alleen maar wetenschappelijk in die zin waarin ook
de theorie van het Intelligent Design als wetenschappelijk beschouwd kan worden. Strikt genomen
is het niet eens een theorie. Praten over memen is niet meer dan de meest recente aflevering in
een lange reeks onbezonnen darwinistische metaforen." "

"Dawkins vergelijkt religie met een virus: religieuze ideeën zijn memen die de geest kunnen
infecteren, en vooral kinderen zijn daar erg vatbaar voor. Biologische metaforen kunnen soms
nuttig zijn: zo lijkt de geest van evangelische atheïsten wel bijzonder vatbaar voor infectie door
religieuze memen. Dergelijke analogieën zitten echter vol gevaren. Dawkins besteed veel aandacht
aan de onderdrukkende werking van de religie, en die is reëel genoeg. Hij besteedt minder
aandacht aan het feit dat een deel van de ergste wandaden in de moderne geschiedenis is begaan
door regimes die hun misdrijven juist op wetenschappelijke wijze probeerden te rechtvaardigen.
Het ‘wetenschappelijke racisme’ van de nazi’s, en het ‘dialectisch materialisme’ van de Sovjets
brachten de onpeilbare complexiteit van het menselijke leven terug tot de dodelijke eenvoud van
een wetenschappelijke formule. In beide gevallen was de daarvoor gebruikte wetenschap niet
meer dan flauwekul, maar destijds werd die serieus genomen, en niet alleen onder de genoemde
regimes. De wetenschap laat zich al net zo gemakkelijk gebruiken voor onmenselijke doeleinden
als alle andere menselijke instituties. Gezien het enorme gezag dat wetenschap geniet, is het
risico dat ze op deze wijze zal worden misbruikt zelfs nog groter."

*) John Gray, Grays Anatomie – Geschriften, hoofdstuk 23 'Evangelisch atheisme, wereldlijk
christendom', blz. 377-392 Ambo Amsterdam 2009David Bakker 
Beheerder

Ik wil helemaal niks verbieden. Hoe kom je daar bij. Vrijdenkerij is breder dan atheisme.
Vrijdenkers dienen ook dogmatisch atheisme te bestrijden.

heeck schreef:
David,

Je klinkt alsof je sommige mensen het optreden en verkondigen onder een of ander mom zou
willen verbieden.
Alleen lever je (daar) geen ander argument (voor) dan dat ze vrijdenkerij een slechte naam
bezorgen.

Jouw analyse zou ik liever zien dan die links.
Hoewel de teksten in die links het meer lijken te hebben over de personen dan over wat jij vreest.

Roeland

Niet dat ik me persoonlijk beledigd voel (ik heb zelf een variant van hoogfunctionerend autisme +
adhd), maar ik heb een beetje mijn bedenkingen bij je gebruik van psychische afwijkingen om je
verhaal kracht bij te zetten. Ten eerste vraag ik me af waarop je 'diagnose' is gebaseerd. Ben je

David Bakker schreef:
Een recent optreden van de drammerige autistische atheïst of atheïstische autist Floris van den
Berg tezamen met Anton van Hooff bezorgen de vrijdenkerij weer een slechte naam zie:
http://delachendetheoloog.blogspot.com/2012/01/vrijdenkers-versus-humanisten.html en
http://godenenmensen.wordpress.com/2012/01/20/atheistische-ketelmuziek-op-de-universiteit-
voor-humanistiek/
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hiervoor gekwalificeerd? 
Ten tweede denk ik ook dat je wel enige twijfels mag hebben bij de impressies van deze
bijeenkomst in de door jou geleverde link. Eén had ik al gelezen en is geschreven door mensen
die niet bepaald onbevooroordeeld zijn.

Groet,
Marcel.

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

Hier ben ik het overigens mee eens.

David Bakker schreef:
Vrijdenkerij is breder dan atheisme. Vrijdenkers dienen ook dogmatisch atheisme te bestrijden.

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

Even een puntje eruit.

In ieder geval de abramistische en andere religies zouden inderdaad uitsterven.
Ik zie het probleem niet zo.
Voor mensen met een fundamenteel zweefgevoel zullen er allerhande Jomanda's opduiken die die
mensen op professionele wijze van de centjes zullen afhelpen.

Het is vrij simpel, als Dawkins ongelijk heeft dan worden en christenen geboren uit moslim
ouders of moslims uit joodse ouders.
Of willekeurig welke andere combinatie dan ook.

Gezien dat dat niet gebeurt blijft over dat religie aangeleerd is.

Toch lijkt Dawkins ervan overtuigd dat de religie zou uitsterven als ze kinderen op scholen en
gezinnen niet langer met de paplepel zou worden ingegeven.

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World
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Devious schreef:

Niet dat ik me persoonlijk beledigd voel (ik heb zelf een variant van hoogfunctionerend autisme +
adhd), maar ik heb een beetje mijn bedenkingen bij je gebruik van psychische afwijkingen om je
verhaal kracht bij te zetten. Ten eerste vraag ik me af waarop je 'diagnose' is gebaseerd. Ben je
hiervoor gekwalificeerd? 
Ten tweede denk ik ook dat je wel enige twijfels mag hebben bij de impressies van deze
bijeenkomst in de door jou geleverde link. Eén had ik al gelezen en is geschreven door mensen
die niet bepaald onbevooroordeeld zijn.

David Bakker schreef:
Een recent optreden van de drammerige autistische atheïst of atheïstische autist Floris van
den Berg tezamen met Anton van Hooff bezorgen de vrijdenkerij weer een slechte naam zie:
http://delachendetheoloog.blogspot.com/2012/01/vrijdenkers-versus-humanisten.html en
http://godenenmensen.wordpress.com/2012/01/20/atheistische-ketelmuziek-op-de-
universiteit-voor-humanistiek/
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Shit Marcel,

je hebt helemaal gelijk. Ik bega nu dezelfde fout als de nazis, communisten en drammerige
atheisten. Ik dicht iemand met wie ik het niet eens ben een ziekte of een afwijking toe. Heel goed
dat je me hier op wijst. Dank hiervoor. Ik wil natuurlijk niet in dezelfde fout vervallen als die
anderen.

Groet,
Marcel.

Volgens mij spreek je jezelf tegen. Ten eerste heb je het over mensen met een fundamenteel
zweefgevoel, waarmee je lijkt te zeggen dat religie is aangeboren. Vervolgens zeg je dat religie is
aangeleerd.

Probeer eerst eens het verschijnsel religie te definieren.

Jim schreef:
Even een puntje eruit.

In ieder geval de abramistische en andere religies zouden inderdaad uitsterven.
Ik zie het probleem niet zo.
Voor mensen met een fundamenteel zweefgevoel zullen er allerhande Jomanda's opduiken die die
mensen op professionele wijze van de centjes zullen afhelpen.

Het is vrij simpel, als Dawkins ongelijk heeft dan worden en christenen geboren uit moslim ouders
of moslims uit joodse ouders.
Of willekeurig welke andere combinatie dan ook.

Gezien dat dat niet gebeurt blijft over dat religie aangeleerd is.

Toch lijkt Dawkins ervan overtuigd dat de religie zou uitsterven als ze kinderen op scholen en
gezinnen niet langer met de paplepel zou worden ingegeven.

David,
Met de tekst die je nu aanleverde, wordt het een ietsje duidelijker wat je bedoelt.
Dat Floris de memenhypothese als basis voor zijn verhaal zou hebben gehouden kan ik niet
checken.
Dat die memenhypothese vergelijkbaar wordt gesteld met de rassentheorie van de nazi's maakt
van Floris nog geen nazi. Noch van Dawkins.

Wat er dan over lijkt te blijven is dat Floris c.s. een cursus openbaar presenteren dienen te volgen
en dat ze voorstaan hetgeen mensen niet kunnen laten te willen onderdrukken.
Aannemende dat ik zo geen stroman heb geconstrueerd, zou dat er erg anti-vrijdenkerig en zelfs
dom uitzien.

Roeland

Begrip is een waan met een warm gevoel. Mijdt Spijt !

Dat er mensen zijn die zweven, dat wil niet zeggen dat ze dan ook perse een religie aanhangen.
Dat zijn de zg ietsisten vermoed ik.

Religie an sich is altijd aangeleerd.

Dat is het verschil.
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In zijn boek 'Hoe komen we van religie af? neemt van den Berg de mementheorie van Dawkins
over. Ik zeg niet Dawkins en Van den Berg nazi's zijn. Ze gebruiken alleen dezelfde strategie door
tegenstanders met een pseudowetenschappelijke theorie te demoniseren. Het is opvallend dat
atheisten, die het belang van wetenschap zo hoog achten, zo kritiekloos achter die Dawkins aan
lopen. Ik denk dat het gebrek aan kennis van natuurwetenschappen, waardoor ze de
mementheorie niet kunnen beoordelen, een rol speelt.

heeck schreef:
David,
Met de tekst die je nu aanleverde, wordt het een ietsje duidelijker wat je bedoelt.
Dat Floris de memenhypothese als basis voor zijn verhaal zou hebben gehouden kan ik niet
checken.
Dat die memenhypothese vergelijkbaar wordt gesteld met de rassentheorie van de nazi's maakt
van Floris nog geen nazi. Noch van Dawkins.

Wat er dan over lijkt te blijven is dat Floris c.s. een cursus openbaar presenteren dienen te volgen
en dat ze voorstaan hetgeen mensen niet kunnen laten te willen onderdrukken.
Aannemende dat ik zo geen stroman heb geconstrueerd, zou dat er erg anti-vrijdenkerig en zelfs
dom uitzien.

Roeland

Ik kende de man niet, zal wel een gebrek aan mijn opvoeding zijn, maar ik heb even gegoogled
en vond oa dit........mijn mening: een intrigerend stuk sjagrijn en zwartkijker, deze John Gray. Hij
is werkelijk overal tegen en de mens is slecht, nou ja behalve hij en Edward Burke zo begrijp ik
eruit.  

http://www.vn.nl/Standaard-Media-Pagina/Black-Mass-John-Gray.htm

John Gray is een conservatief politiek essayist, erfgenaam van Edmund Burke, de Engelse politicus
die bekend werk door zijn boek tegen de Franse Revolutie. Dit betekent dat ‘vrijheid’ voor hem een
heel relatief begrip is, dat tradities de basis voor alles vormen en de mens niet veel anders is dan
een zenuwachtig dier. Maar Gray is geen gewone conservatief, want hij is bijvoorbeeld tegen de
vrije markt. Hij is ook tegen het neoconservatisme zoals dat zich manifesteert in de Amerikaanse
politiek, in het bijzonder in alles wat met de oorlog in Irak te maken heeft: ‘It is a mix of crackpot
realism and chiliastic fantasy.’ Het neoconservatisme heeft de Amerikaanse politiek tot religieuze
politiek gemaakt. De bestrijding van het terrorisme is in het teken komen te staan van het
uitdrijven van de ‘Satan’, zoals de republikeinse senator William Boykin zei. Als conservatief is
Gray ook tegen het liberalisme, en helemaal tegen het neoliberalisme van Margaret Thatcher en
Tony Blair, want dat heeft geleid tot een ‘anomic, crime-ridden society’. ‘Liberalisme’ staat voor
Gray gelijk aan onverantwoordelijkheid, hedonisme, vrijheid zonder grenzen.

Niet door toorn doodt men, maar door lachen!

http://www.youtube.com/watch?v=At9Ujm7RqU8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=38zU20PPHp0
http://wikilivres.info/wiki/Nineteen_Eighty-Four/Appendix_-_The_Principles_of_Newspeak

Gesloten
onderwerp

http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=314046
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3955
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3955
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=314048
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=314048
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20120129%20Evangelische%20atheisten%20bezorgen%20vrijdenkerij%20slechte%20naam/pagina1.mht/viewtopic.php#p314048
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=314048#p314048
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=314048
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=314049
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=314049
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20120129%20Evangelische%20atheisten%20bezorgen%20vrijdenkerij%20slechte%20naam/pagina1.mht/viewtopic.php#p314049
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=314049#p314049
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1725
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=314049
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=1725
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1725
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1725
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=10305&start=15
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=10305&start=15
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=10305#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=10305#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=10305#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=10305#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=10305&start=15
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=10305&start=30
http://www.freethinker.nl/forum/viewforum.php?f=58
http://www.freethinker.nl/forum/viewforum.php?f=58
http://www.youtube.com/watch?v=ODkY_QdGlLE&feature=related
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20120129%20Evangelische%20atheisten%20bezorgen%20vrijdenkerij%20slechte%20naam/pagina1.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20120129%20Evangelische%20atheisten%20bezorgen%20vrijdenkerij%20slechte%20naam/pagina1.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.vn.nl/Standaard-Media-Pagina/Black-Mass-John-Gray.htm
http://www.youtube.com/watch?v=At9Ujm7RqU8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=38zU20PPHp0
http://wikilivres.info/wiki/Nineteen_Eighty-Four/Appendix_-_The_Principles_of_Newspeak
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20120129%20Evangelische%20atheisten%20bezorgen%20vrijdenkerij%20slechte%20naam/pagina1.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=10305
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=10305
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=10305


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

http://www.freethinker.nl/forum/viewonline.php
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.phpbb.com/
http://www.phpbb.nl/


 42 berichten • Pagina 2 van 3 • 1 2 3

Re: Evangelische atheisten bezorgen vrijdenkerij slechte naa
door David Bakker » 29 jan 2012 13:47

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 546
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

Re: Evangelische atheisten bezorgen vrijdenkerij slechte naa
door David Bakker » 29 jan 2012 13:49

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 546
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

Evangelische atheisten bezorgen vrijdenkerij slechte naam

Volgens mij verwar je religie met godsdienst. Mijn goede vriend Fred Neerhoff zegt hierover (zie
http://www.vrijdenkersforum.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=33):

"Religie wordt vaak verward met godsdienst. Godsdienst is - zoals het woord al zegt - eerbetoon
aan een god. Religie is een vorm van zingeving waarvan godsdienst er één van is. Religie is nauw
verwant met het al dan niet hebben van een bewustzijn.

Stelling: De typisch menselijke neiging tot religie is aangeboren, en komt voort uit begeerten en
diep gevoelde onzekerheid omtrent de aard van het bestaan. 

Gevolg: Godsdiensten komen en gaan, maar zolang de mens bestaat zal religie nooit vergaan."

Jim schreef:
Dat er mensen zijn die zweven, dat wil niet zeggen dat ze dan ook perse een religie aanhangen.
Dat zijn de zg ietsisten vermoed ik.

Religie an sich is altijd aangeleerd.

Dat is het verschil.

a.r. schreef:
Ik kende de man niet, zal wel een gebrek aan mijn opvoeding zijn, maar ik heb even gegoogled en
vond oa dit........mijn mening: een intrigerend stuk sjagrijn en zwartkijker, deze John Gray. Hij is
werkelijk overal tegen en de mens is slecht, nou ja behalve hij en Edward Burke zo begrijp ik eruit.

 

John Gray is een conservatief politiek essayist, erfgenaam van Edmund Burke, de Engelse
politicus die bekend werk door zijn boek tegen de Franse Revolutie. Dit betekent dat ‘vrijheid’
voor hem een heel relatief begrip is, dat tradities de basis voor alles vormen en de mens niet
veel anders is dan een zenuwachtig dier. Maar Gray is geen gewone conservatief, want hij is
bijvoorbeeld tegen de vrije markt. Hij is ook tegen het neoconservatisme zoals dat zich
manifesteert in de Amerikaanse politiek, in het bijzonder in alles wat met de oorlog in Irak te
maken heeft: ‘It is a mix of crackpot realism and chiliastic fantasy.’ Het neoconservatisme
heeft de Amerikaanse politiek tot religieuze politiek gemaakt. De bestrijding van het
terrorisme is in het teken komen te staan van het uitdrijven van de ‘Satan’, zoals de
republikeinse senator William Boykin zei. Als conservatief is Gray ook tegen het liberalisme, en
helemaal tegen het neoliberalisme van Margaret Thatcher en Tony Blair, want dat heeft geleid
tot een ‘anomic, crime-ridden society’. ‘Liberalisme’ staat voor Gray gelijk aan
onverantwoordelijkheid, hedonisme, vrijheid zonder grenzen.

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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Jim
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Ja leuk. Maar wat is nou je punt?

http://www.vn.nl/Standaard-Media-Pagina/Black-Mass-John-Gray.htm

Gek, dat vroegen wij ons hier nou bij jou af. De man en jij hebben een mening en ik ben een
andere mening toegedaan. We bestaan naast elkaar, toch? Klaar!

Niet door toorn doodt men, maar door lachen!

http://www.youtube.com/watch?v=At9Ujm7RqU8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=38zU20PPHp0
http://wikilivres.info/wiki/Nineteen_Eighty-Four/Appendix_-_The_Principles_of_Newspeak

Peace man!

We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So lets start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
Its true we'll make a better day
Just you and me

a.r. schreef:
Gek, dat vroegen wij ons hier nou bij jou af. De man en jij hebben een mening en ik ben een
andere mening toegedaan. We bestaan naast elkaar, toch? Klaar!

En dit is natuurlijk gelul, hé.
Van "ras" kan je namelijk niet veranderen.
Van idee wel, en dat gebeurt dan ook met enige regelmaat.

Je wil Dawkins toch niet in de schoenen schuiven wat theïsten hem steeds in de schoenen
proberen te schuiven?

David Bakker schreef:
Deze mementheorie is te vergelijken met de rassentheorien van de nazi's.

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

David Bakker schreef:

Jim schreef:
Dat er mensen zijn die zweven, dat wil niet zeggen dat ze dan ook perse een religie
aanhangen.
Dat zijn de zg ietsisten vermoed ik.

Religie an sich is altijd aangeleerd.

Dat is het verschil.
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Diehard
Berichten: 4896
Geregistreerd: 26 jul 2009 23:22

Gek, religie moet mij aangeboren zijn, maar ik nu nooit onzekerheid gevoeld 'omtrent de aard
van het bestaan'.
Generaliseer je nu niet een beetje?

Volgens mij verwar je religie met godsdienst. Mijn goede vriend Fred Neerhoff zegt hierover (zie
http://www.vrijdenkersforum.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=33):

"Religie wordt vaak verward met godsdienst. Godsdienst is - zoals het woord al zegt - eerbetoon
aan een god. Religie is een vorm van zingeving waarvan godsdienst er één van is. Religie is nauw
verwant met het al dan niet hebben van een bewustzijn.

Stelling: De typisch menselijke neiging tot religie is aangeboren, en komt voort uit begeerten en
diep gevoelde onzekerheid omtrent de aard van het bestaan. 

Gevolg: Godsdiensten komen en gaan, maar zolang de mens bestaat zal religie nooit vergaan."

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World

73 Jim .--. . .---- .-. . .- PE1REA
Email, put amsat dot org behind the call

Ik heb de afkeer die sommige intellectuelen hebben van Dawkins' mementheorie nooit goed
begrepen. Het is écht niet zo'n onlogisch concept. Het verschilt inhoudelijk eigenlijk niet zoveel
van begrippen die al lang in literatuur over management en psychologie worden gebruikt, en
waarvan de werking in duizenden case-studies is beschreven. Een 'meme' is eigenlijk een 'mental
model' - een interpretatie van de wereld om ons heen, die ontstaat door wat wij in onze
omgeving leren, waarnemen en ervaren.

Ik ben het overigens wel eens met a.r. John Gray heb ik zelden kunnen betrappen op het uiten
van een positieve gedachte (understatement  ). Als hij werkelijk goede inhoudelijke argumenten
zou hebben zou dit natuurlijk niet afkeurenswaardig zijn. Ik heb liever één gram zwaar
deprimerende waarheid, dan duizend kilo gebakken lucht. Helaas heb ik Gray (en zijn
sympathisanten, zoals Charles Taylor - niet te verwarren met de gelijknamige dictator) ook
zelden op een deugdelijk argument kunnen betrappen. Het is hier in deze draad misschien niet
zo van belang om er diep op in te gaan, maar ik wil je toch even een link geven naar een
gedeeltelijk transcript dat ik ooit heb gemaakt van een tv-interview met Gray en Taylor, wat ik
ook heb becommentariëert. viewtopic.php?p=155707#p155707
Ik denk dat je, als je de duistere ideeën van deze heren verder bestudeert, je misschien wel tot de
conclusie zult komen dat dit niet bepaald boegbeelden zijn die je wilt gebruiken in de strijd voor
een beter en effectiever atheïsme. Ik kan niet anders concluderen dan dat Gray een
diepgekoesterde haat heeft jegens alles wat met atheïsme en de verlichting te maken heeft.

Groet,
Marcel.

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

Overigens moet ik zeggen dat ik Floris v/d Berg als "filosoof" niet echt een groot licht vind.
Toen hij religie bij Bimbo's en Burka's eens vergeleek met porno, ging bij mij het licht uit.
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En naast dat is hij ook niet mediageniek.
Nerveus en stotterend als een oude tweetakt, baande hij zich een weg door de
vragen/tegenwerpingen van "de meiden van halal".

Had je daar iemand van het kaliber Dawkins of Hitchens neergezet, dan was het allereerst veel
beschaafder gebleven, maar vooral ook veel rustiger.
Dan had er tenminste een persoon gezeten die al redelijk "geoefend" was in dit soort debatten, en
die meer zelfvertrouwen uitstraalt.

Misschien Herman Philipse ofzo.

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

Of Hans Teeuwen. 

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World
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Email, put amsat dot org behind the call

Sorry ik kan je niet volgen. De mementheorie is onzin en de rassentheorie van de nazi's is onzin.
De mementheorie heeft als doel gelovigen te demoniseren. De rassentheorie heeft als doel Joden
te demoniseren.

Jagang schreef:

En dit is natuurlijk gelul, hé.
Van "ras" kan je namelijk niet veranderen.
Van idee wel, en dat gebeurt dan ook met enige regelmaat.

Je wil Dawkins toch niet in de schoenen schuiven wat theïsten hem steeds in de schoenen
proberen te schuiven?

David Bakker schreef:
Deze mementheorie is te vergelijken met de rassentheorien van de nazi's.

Devious schreef:
Ik heb de afkeer die sommige intellectuelen hebben van Dawkins' mementheorie nooit goed
begrepen. Het is écht niet zo'n onlogisch concept. Het verschilt inhoudelijk eigenlijk niet zoveel
van begrippen die al lang in literatuur over management en psychologie worden gebruikt, en
waarvan de werking in duizenden case-studies is beschreven. Een 'meme' is eigenlijk een 'mental
model' - een interpretatie van de wereld om ons heen, die ontstaat door wat wij in onze omgeving
leren, waarnemen en ervaren.
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Jagang
Diehard
Berichten: 4896
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Het is een onbewezen concept. De theorie is niet verifieerbaar, niet bewezen, onwetenschappelijk.
Zelfs een verwijzing naar literatuur over management en psychologie kan de mementheorie niet
bewijzen. 

Ik wil Gray niet gebruiken als boegbeeld in de strijd voor een beter, effectiever atheisme. Ik vond
zijn opmerken over het evangelisch atheisme interessant. En volgens mij heb je die niet weerlegd.

Ik ben het overigens wel eens met a.r. John Gray heb ik zelden kunnen betrappen op het uiten van
een positieve gedachte (understatement  ). Als hij werkelijk goede inhoudelijke argumenten zou
hebben zou dit natuurlijk niet afkeurenswaardig zijn. Ik heb liever één gram zwaar deprimerende
waarheid, dan duizend kilo gebakken lucht. Helaas heb ik Gray (en zijn sympathisanten, zoals
Charles Taylor - niet te verwarren met de gelijknamige dictator) ook zelden op een deugdelijk
argument kunnen betrappen. Het is hier in deze draad misschien niet zo van belang om er diep op
in te gaan, maar ik wil je toch even een link geven naar een gedeeltelijk transcript dat ik ooit heb
gemaakt van een tv-interview met Gray en Taylor, wat ik ook heb becommentariëert.
viewtopic.php?p=155707#p155707
Ik denk dat je, als je de duistere ideeën van deze heren verder bestudeert, je misschien wel tot de
conclusie zult komen dat dit niet bepaald boegbeelden zijn die je wilt gebruiken in de strijd voor
een beter en effectiever atheïsme. Ik kan niet anders concluderen dan dat Gray een
diepgekoesterde haat heeft jegens alles wat met atheïsme en de verlichting te maken heeft.

Groet,
Marcel.

Daar zal ik aan moeten wennen, denk ik.
Want zo moeilijk is het niet.

Dat is iets anders dan te stellen dat ze vergelijkbaar zijn. 
Er is geen enkele analogie.

De mementheorie demoniseert helemaal niets, maar doet uitspraken over hoe ideeën (waaronder
geloof) zich verspreiden.
Ook is het eventueel kritiek leveren op ideeën daarnaast iets heel anders dan het "demoniseren
van gelovigen".
Je vereenzelvigt het idee met de drager, maar dat zal je wel niet kunnen volgen, vermoed ik.

Het Joods zijn is naast een religie, ook nog een etniciteit.
Mensen pakken op hun etniciteit is iets fundamenteel anders dan een discussie over hun ideeën,
en de oorsprong en verspreiding daarvan.

Je bent ridicuul bezig.

David Bakker schreef:
Sorry ik kan je niet volgen.

De mementheorie is onzin en de rassentheorie van de nazi's is onzin.

De mementheorie heeft als doel gelovigen te demoniseren.
De rassentheorie heeft als doel Joden te demoniseren.
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"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

Dat roepen sommigen ook over de evolutietheorie.
Wat zijn precies je bezwaren?

David Bakker schreef:
Het is een onbewezen concept. De theorie is niet verifieerbaar, niet bewezen, onwetenschappelijk.
Zelfs een verwijzing naar literatuur over management en psychologie kan de mementheorie niet
bewijzen. 

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

David, mag ik vermoeden dat jij eerder een dogmatisch denker ben dan de vrijdenker die je zelf
denkt te zijn?

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World

73 Jim .--. . .---- .-. . .- PE1REA
Email, put amsat dot org behind the call

De ijdeltuit Herman Philipse, die graag als een toonbeeld van beschaving overkomt, heeft
weliswaar veel kennis - en dat maakt tezamen met zijn professorale status al snel indruk op de
mensen - maar heeft inhoudelijk weinig te melden. 

Ik las onlangs "Atheistisch Manifest en De Onredelijkheid van Religie" van Philipse (2004 Uitgeverij
Bert Bakker Amsterdam). Het viel erg tegen. Met veel woorden wordt weinig gezegd: Religie is
onredelijk. Guttegut wie had dat kunnen bedenken?

Toen Herman Philipse op 5 november werd uitgeroepen tot vrijdenker van het jaar maakt hij het
helemaal bont. Hij suggereerde dat de vrijdenkerij in Nederland niets voorstelde en achterliep
omdat er pas in 1856 een vrijdenkersvereniging werd opgericht. Hij ging totaal voorbij aan de
groep van Nederlandse vrijdenkers uit de tweede helft van de 17e eeuw: Spinoza, de gebroeders
Koerbagh, Lodewijk Meijer etc.. De historicus Jonathan Israel heeft hier de laatste jaren een nieuw
licht op geworpen (http://www.liberales.be/interviews/jisrael). Het is niet toevallig dat Jonathan
Israel op 23 september jl. de vloer aanveegde met Philipse ( zie
http://jongeren.dehaagsetribune.nl/Nieuws/Verslag-debat-Jonathan-Israel en zie het interview
met Israel in de NRC van 30 september 2011). 

Tijdens een lezing van Philipse op 4 november jl. verlieten mensen (waaronder Frits Bolkestein)
voortijdig de zaal omdat men zijn betoog niet interessant vond. Gelukkig stond er 5 november bij
De Vrije Gedachte een applausmachine voor Philipse gereed.

Jagang schreef:
Overigens moet ik zeggen dat ik Floris v/d Berg als "filosoof" niet echt een groot licht vind.
Toen hij religie bij Bimbo's en Burka's eens vergeleek met porno, ging bij mij het licht uit.

Misschien Herman Philipse ofzo.

Gesloten
onderwerp
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Evangelische atheisten bezorgen vrijdenkerij slechte naam

Voor de evolutietheorie worden toch behoorlijke bewijzen aangedragen.

Jagang schreef:

Dat roepen sommigen ook over de evolutietheorie.
Wat zijn precies je bezwaren?

David Bakker schreef:
Het is een onbewezen concept. De theorie is niet verifieerbaar, niet bewezen,
onwetenschappelijk. Zelfs een verwijzing naar literatuur over management en psychologie kan
de mementheorie niet bewijzen. 

Wat zijn memen? En kan je uitleggen hoe de mementheorie de verspreiding van ideeën verklaart.

Jagang schreef:
De mementheorie demoniseert helemaal niets, maar doet uitspraken over hoe ideeën (waaronder
geloof) zich verspreiden.

David, zullen we sneren naar de Vrije Gedachte achterwege kunnen laten?
Het voegt niets toe.
Bij de volgende volgt een waarschuwing.

Gelukkig stond er 5 november bij De Vrije Gedachte een applausmachine voor Philipse gereed.

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World

73 Jim .--. . .---- .-. . .- PE1REA
Email, put amsat dot org behind the call

Jim schreef:

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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Laatst bijgewerkt door David Bakker op 29 jan 2012 17:06, in totaal 1 keer bewerkt.
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Waarom? Is sneren verboden? Je vindt het zeker wel fijn om moderator te zijn?

David, zullen we sneren naar de Vrije Gedachte achterwege kunnen laten?
Het voegt niets toe.
Bij de volgende volgt een waarschuwing.

Gelukkig stond er 5 november bij De Vrije Gedachte een applausmachine voor Philipse gereed.

Hij heeft veel kennis, maar inhoudelijk weinig te melden?  
Ik ben van jouw inhoudelijkheid tot nu toe ook niet onder de indruk, hoor.

Er zijn genoeg mensen die niet geloven, maar niet veel handvatten hebben hun ongeloof te
verdedigen.
Mogelijk behoor je niet tot de doelgroep die schrijvers van religiekritische boeken op het oog
hebben.

Dat men wel eens de vloer met je aanveegt, hoort bij het vrijdenkerschap.
Niemand is perfect.

Ik stelde alleen dat men beter Philipse tegenover de meiden van halal had kunnen parkeren, dan
die neuroot van een vd Berg.

David Bakker schreef:
De ijdeltuit Herman Philipse, die graag als een toonbeeld van beschaving overkomt, heeft
weliswaar veel kennis - en dat maakt tezamen met zijn professorale status al snel indruk op de
mensen - maar heeft inhoudelijk weinig te melden.

Ik las onlangs "Atheistisch Manifest en De Onredelijkheid van Religie" van Philipse (2004 Uitgeverij
Bert Bakker Amsterdam). Het viel erg tegen. Met veel woorden wordt weinig gezegd: Religie is
onredelijk. Guttegut wie had dat kunnen bedenken?

Het is niet toevallig dat Jonathan Israel op 23 september jl. de vloer aanveegde met Philipse ( zie
http://jongeren.dehaagsetribune.nl/Nieuws/Verslag-debat-Jonathan-Israel en zie het interview
met Israel in de NRC van 30 september 2011). 

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

Dit is gewoon geen platform voor je grieven jegens DVG.
Punt.

David Bakker schreef:
Waarom? Is sneren verboden? Je vindt zeker wel fijn om moderator te zijn?

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

Jagang schreef:

David Bakker schreef:
Waarom? Is sneren verboden? Je vindt zeker wel fijn om moderator te zijn?
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Re: Evangelische atheisten bezorgen vrijdenkerij slechte naa
door Jim » 29 jan 2012 17:14

Door zoveel aandacht aan die ene kleine sneer te geven maak je er een platform van. Dus stop
daar nu mee. Punt uit.

Dit is gewoon geen platform voor je grieven jegens DVG.
Punt.

Even duidelijkheid scheppen na 3 pagina's:

Jij vindt dus dat atheïsten hun bakkes moeten houden over religie?

Waarom?

Waarschuwing.
Lees de regels er zelf maar op na.

David Bakker schreef:

Waarom? Is sneren verboden? Je vindt het zeker wel fijn om moderator te zijn?

Jim schreef:

David, zullen we sneren naar de Vrije Gedachte achterwege kunnen laten?
Het voegt niets toe.
Bij de volgende volgt een waarschuwing.

Gelukkig stond er 5 november bij De Vrije Gedachte een applausmachine voor Philipse
gereed.

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World

73 Jim .--. . .---- .-. . .- PE1REA
Email, put amsat dot org behind the call

Ik snap niet dat deze discussie wordt getolereerd. Dit is de zoveelste poging van Bakker om van 't
Hooff in een kwaad daglicht te stellen. Eerdere discussies hierover werden direct gesloten,
waarom nu niet? Welke (macht)strijd zich afspeelt binnen DVG moet daar maar blijven. Freethinker
en DVG hebben afscheid van elkaar genomen, laat dat zo aub.

Eindelijk iemand met een scherp verstand. Je slaat de spijker op zijn kop.

pallieter schreef:
Even duidelijkheid scheppen na 3 pagina's:

Jij vindt dus dat atheïsten hun bakkes moeten houden over religie?

Waarom?
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Ik ben het ook zat.
Gesloten.

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World
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Gesloten
onderwerp
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