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Het leed van een voorzitter

Onderstaand is een reactie van mij in het juninummer van De Vrijdenker op een column van Anton
van Hooff. Zoals afgesproken plaats ik hem nu ook hier om reacties mogelijk te maken. 

Het leed van een voorzitter

In De Vrijdenker 2010 nr 4 p 24 schrijft onze voorzitter Anton van Hooff over Theo van Gogh:

"hij was een pestkop, die in zijn gebrek aan empathie niet in de gaten had welke pijn zijn
woorden anderen bezorgden"

"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)."

daarvoor had hij geschreven:

"De kernwaarde van het vrijdenken is natuurlijk niet de vrijheid van uiting, maar precies wat het
woord vrijdenken zegt: vrijheid van denken. … 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?"

Op een punt ben ik het met de voorzitter eens. Beledigen is geen doel op zich en zeker geen
goed idee als je met mensen in gesprek wil blijven of geraken. 

Maar de voorzitter heeft zich niet afgevraagd waarom Theo "geitenneuker" en mogelijk ook
andere provocaties heeft gebruikt. Ik schat TvG wel zo intelligent in dat dat niet geweest zal zijn
om met de islamieten in gesprek te blijven of te geraken. Voor mij heeft hij deze en andere
provocaties gebruikt om mensen de hypocrisie van politiek correcte denkers onder ogen te
brengen. Je bemerkt op een gegeven moment dat het geen indruk maakt als je netjes zegt: "de
islam is een achterlijke bekrompen fascistoïde ideologie". Op de islamieten natuurlijk niet Die zijn
het er in feite mee eens. Maar ook niet op de vertegenwoordigers van de seculiere democratische
samenleving die paal en perk aan deze ideologie zouden moeten stellen. Het doelwit van de
"belediging" is niet de moslim. Met hun valt niet te praten. Het doel is het debat te openen met
diegenen die de islam voor onschuldig houden. Het zijn ook juist zij die de pijn waarover de
voorzitter spreekt voelen. Door hun empathie met de moslim, dat arme achterlijke zielige mensje.
De gemiddelde moslim zal er schouderophalend aan voorbij gaan: we weten wie het zegt: een
ongelovige. 

De pijn en de provocatie is nuttig en noodzakelijk voor de Politiek Correcte Mens en bovenal voor
de gewone burger, want die zou eens kunnen gaan nadenken over de Islam en niet alle
multiculturele flauwe kul voor zoete koek slikken. Als je een boodschap hebt die op een nette
manier maar niet tot de verkalkte hersenpan van de publieke aandacht wil doordringen ga je
vanzelf naar heftiger middelen zoeken. Misschien was het beter geweest om "pedofiel" te
gebruiken want daar is meer steun voor in de Koran en het is ook een ernstiger vergrijp. Dan mag
u kiezen wat erger is: "pedofiel" of "geitenneuker". Wat bladzijden uit de koran scheuren kan ook.

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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Zijn dood heeft zijn gelijk aangetoond. Hij is wel degelijk een martelaar. Een martelaar van onze
democratische rechtsstaat, inclusief de vrijheid van meningsuiting. Omgebracht door een
aanhanger van de ideologie die hij bestreed. Of dat een verwarde uitzonderlijke aanhanger is
doet daarbij niet ter zake. Terreurdaden die een beweging goed uitkomen worden heel vaak
gepleegd door enigszins gestoorde figuren. Dat maakt hen en degenen die hen drijven niet
minder verantwoordelijk. En degenen die er met enige instemming of begrip over redeneren niet
minder medeplichtig. Noteer overigens dat de dader expliciet verklaard heeft dat het niet
vanwege de beledigingen was.

Ik kende Theo niet. Maar wat ik zo waarnam was hij geen egocentrist. En ook geen pestkop.
En ik voelde enorme woede toen hij vermoord werd. Ik stond op de Dam die dag. Misschien ben
ik er zelfs uiteindelijk wel lid van DVG door geworden. En dan tref ik zo'n voorzitter aan. Die
suggereert dat de moord op Theo van Gogh eigen schuld dikke bult was. Al zegt hij dat niet met
zoveel woorden. Ook suggereert hij dat Geert Wilders wat hem betreft eenzelfde lot kan
ondergaan. Overigens is er, zelfs als er geen enkele rechtvaardiging bestond voor wat voor
belediging aan het adres van wie dan ook, geen begrip op te brengen voor het gebruik van
geweld als antwoord. Een dergelijke houding voert terug naar de middeleeuwen van de eerwraak.

Nu ik hopelijk de vraag beantwoord heb onder welke omstandigheden een "vrijdenker in
mensnaam er op uit is om iemand pijn te doen?", zoals de voorzitter het ondergaan van een
belediging meent te moeten karakteriseren, kunnen we overgaan op een tweede misschien nog
belangrijker punt. 

"De kernwaarde van het vrijdenken is natuurlijk niet de vrijheid van uiting, maar precies wat het
woord vrijdenken zegt: vrijheid van denken … een mens mag alles denken zonder zich schuldig
te hoeven voelen." 

Ik heb het inmiddels al in vele toonaarden bezongen: vrijdenken heeft weinig tot niets met "alles
denken wat men wil" te maken. Houd dus alstublieft een keer op met "Die gedanken sind frei".
Het heeft overigens ook niet als kernwaarde "vrijheid van meningsuiting". 

Vrijdenken is in wezen een zeer gedisciplineerde vorm van denken die probeert om op basis van
wetenschap en rede (logica) tot een meer waarheidsgetrouwe ideologie te komen. Het "vrij" slaat
op het bevrijden van dat denken van vooral religieuze dogma's. Het denken is daarom zo
gedisciplineerd omdat het, wil het verder komen op de weg naar meer waarheid, het steeds meer
(ware) kennis in zich op moet nemen en, misschien nog wel belangrijker, de dwaalwegen van
allerlei pseudokennis moet afsluiten. Voor het geval men denkt dat ik deze definitie van
vrijdenken nu even snel uit mijn duim zuig: ik ben inmiddels enige geschriften van door allen
erkende voorlopers als Multatuli en Domela Nieuwenhuis gestuit en zal daarover binnenkort
rapporteren.

Wat moeten wij nu met een voorzitter die het wezen van het vrijdenken niet begrijpt en ook niet
wil begrijpen. Een voorzitter hoeft van mij geen vooraanstaand denker te zijn. Maar de essentie
van het vrijdenken zou hij toch wel moeten bevatten en liefst ook propageren. 

Wat mij betreft is nu definitief de tijd aangebroken om hem te verzoeken afscheid te nemen.

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

Anton van Hooff heeft in de Vrijdenker een korte reactie gegeven. Ik was van plan om die als
eerste reactie namens hem te posten. Daar zie ik van af, ten eerste omdat ik de reactie ver
beneden de maat vind en ten tweede omdat ik vind dat de voorzitter zich wel eens zou kunnen
verwaardigen zelf akte de présence op dit forum te geven.

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

Niet de persoon van de voorzitter Anton van Hooff is de primaire oorzaak van de huidige impasse
binnen de vereniging, maar het diep ingevreten politieke correctheidsdenken. Dit conformistische
paternalisme smoort al decennia lang elk afwijkend geluid, en heeft klassiek links in een
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onwaarachtige positie gemanoevreerd. Tolerantie is te lang verward met onbegrip, desinteresse
en wegkijken.

Juist het jarenlang verzwijgen van een reële integratie problematiek is de primaire oorzaak van de
politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, en heeft ook de verbanning van Ayaan Hirsi
Ali veroorzaakt. Dito verklaring voor de opkomst van Geert Wilders.

Het beleid van het huidige bestuur van De Vrije Gedachte is het ultieme bewijs dat hun dubbele
moraal van fatsoen en politieke correctheid de sluipende vijand is van het vrije woord!

Het probleem is nou juist dat over de islam níet zo'n groot publiek debat kan worden ontketend.
Ayaan Hirsi Ali heeft dat geprobeerd, en ze wordt om die reden met de dood bedreigd, net zoals
vele andere moslims en ex-moslims die islamitische grondslagen ter discussie proberen te
stellen. Theo van Gogh is precies geslacht omdat hij Ayaans film over de abominabele positie van
vrouwen in de islam regisseerde. Dezelfde wereldwijde hysterische reacties kreeg Geert Wilders
toen hij met zijn film Fitna het fascistoïde karakter van de islam zichtbaar wilde maken.

Probeer eens het karakter van de moordzuchtige, verkrachtende en pedofiele islamitische profeet
bespreekbaar te maken, en de gevolgen die zijn gewelddadige gedrag zelfs tot vandaag heeft op
de islamitische cultuur. Wie het probeert krijgt met alle mogelijke vormen van censuur te maken,
tot moord aan toe. 

Van Hooff zou Theo van Gogh moeten prijzen en als voorbeeld moeten stellen vanwege zijn
heldhaftige poging om de vrouwenonderdrukking van de islam in het openbare debat te brengen.
Maar in plaats daarvan brengt hij Ayaan en Theo in discrediet, omdat er met agressie en geweld
wordt gereageerd op hun vrijdenkerij - respect voor intimidatie en geweld is dat dus. Dit is geen
reden om overgevoelige moslims te ontzien, maar om ze in te wijden in de wereld van het vrije
woord en ze te leren omgaan met kritiek. 
Ik zei het in een andere topic ook al, wij gaan toch ook geen moslims de strot afsnijden vanwege
de verschrikkelijke dingen die ze zeggen over vrouwen en ongelovigen? De islam is extreem
kwetsend en beledigend. Maar wij leren hier op een volwassen manier mee om te gaan.

Anton van Hooff schreef:
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.

Ik stel nergens dat de voorzitter de primaire oorzaak van wat dan ook is. Daar zijn we het dus
over eens. Maar de voorzitter van deze vereniging kan geen exponent zijn van het politieke
correctheidsdenken dat vrijdenkers juist zouden moeten bestrijden. Daarom dient hij afscheid te
nemen. Als blijkt dat het correctheidsdenken inderdaad zo diep is ingevreten als jij meent, dat wil
zeggen dat een meerderheid van de vereniging zijn uitspraken aanvaardbaar vindt, wordt het tijd
voor een andere vereniging. Ik houd het nog even op onwetendheid en onverschilligheid.

fred neerhoff schreef:
Niet de persoon van de voorzitter Anton van Hooff is de primaire oorzaak van de huidige impasse
binnen de vereniging, maar het diep ingevreten politieke correctheidsdenken. Dit conformistische
paternalisme smoort al decennia lang elk afwijkend geluid, en heeft klassiek links in een
onwaarachtige positie gemanoevreerd. Tolerantie is te lang verward met onbegrip, desinteresse en
wegkijken.

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

els schreef:
Ik zei het in een andere topic ook al, wij gaan toch ook geen moslims de strot afsnijden vanwege
de verschrikkelijke dingen die ze zeggen over vrouwen en ongelovigen? De islam is extreem
kwetsend en beledigend. Maar wij leren hier op een volwassen manier mee om te gaan.
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Dat zie jij als een kracht, maar moslims zien dat als een zwakte.

Voor hen is "kracht" fysiek van aard.
En ik denk dat een fysieke confrontatie uiteindelijk wel eens onvermijdelijk zou kunnen blijken,
alle pacifistisch-kritische denkers ten spijt.

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

Jagang, de 'fysieke kracht' van moslims wordt pas een probleem als het gaat worden vergoelijkt
en geaccepteerd als logische reactie op vrijemeningsuiting. Als je gewoon laat zien dat geweld
onder geen enkele omstandigheid wordt geaccepteerd neemt het vanzelf af. 

Veel gedrag wordt gestimuleerd door de heersende opinie. Als de algemene stemming tegen een
bepaald gedrag is, komt het minder voor. Pas als iets wordt aangemoedigd gaan mensen zich er
meer aan schuldig maken. Tot nu toe wordt geweld in de Nederlandse samenleving afgekeurd.
Als mensen als Van Hooff gaan verkondigen dat geweld een natuurlijke reactie is op een
scheldwoord moet je even gaan oppassen dat je niet in een glijdende schaal terecht komt. Het is
een waanzinnige gedachte dat ik maar eventjes iedereen de kop af zou snijden die mij een
westerse hoer zou noemen. Ook Van Hooff moet dat snappen. Hij zal mij ook niet gaan
verdedigen als ik een moslim de keel afsnijdt omdat hij mij een hoer noemt.

Ik ben wel benieuwd of het bestuur dit forum leest trouwens. Je zou verwachten van wel, want ze
moeten toch controleren of er wel netjes wordt gemodereerd. 

Nee, het wordt een probleem zodra ze voor de fysieke confrontatie kiezen, vergoeielijking of
geen vergoeielijking.
Je kan fysiek geweld niet wegbekritiseren, net zo min als je de aanval van een dolle stier kan
stoppen door te trachten er een redelijke dialoog mee aan te gaan. 

Je kan daar niet "boven" gaan staan, zonder dat zij de stelten waar je op staat, doorzagen.

Geloof je dat, of kan je dat aantonen?
Een gewelddadige moslim die in de gevangenis verdwijnt, is een martelaar.
De seculiere straf, is voor hen een statussymbool.

De taal die zij spreken, is die van "het Zwaard". 

Ik ben geen lid van jullie clubje, en ik voel ook geen behoefte tot het vormen van/aansluiten bij
een clubje.

els schreef:
Jagang, de 'fysieke kracht' van moslims wordt pas een probleem als het gaat worden vergoelijkt en
geaccepteerd als logische reactie op vrijemeningsuiting.

Als je gewoon laat zien dat geweld onder geen enkele omstandigheid wordt geaccepteerd neemt
het vanzelf af.

Veel gedrag wordt gestimuleerd door de heersende opinie. Als de algemene stemming tegen een
bepaald gedrag is, komt het minder voor. Pas als iets wordt aangemoedigd gaan mensen zich er
meer aan schuldig maken. Tot nu toe wordt geweld in de Nederlandse samenleving afgekeurd. Als
mensen als Van Hooff gaan verkondigen dat geweld een natuurlijke reactie is op een scheldwoord
moet je even gaan oppassen dat je niet in een glijdende schaal terecht komt. Het is een
waanzinnige gedachte dat ik maar eventjes iedereen de kop af zou snijden die mij een westerse
hoer zou noemen. Ook Van Hooff moet dat snappen. Hij zal mij ook niet gaan verdedigen als ik
een moslim de keel afsnijdt omdat hij mij een hoer noemt.

Ik ben wel benieuwd of het bestuur dit forum leest trouwens. Je zou verwachten van wel, want ze
moeten toch controleren of er wel netjes wordt gemodereerd. 
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Re: Het leed van een voorzitter
door fred neerhoff » 12 jun 2010 14:22

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

Ik denk zelfs dat VRIJdenkerij, en clubvorming met elkaar in strijd zijn.

Ik val hier binnen, en spam wat mee.
En vooralsnog neem ik aan dat dat niet verboden is.

Enfin: Ik begrijp dat je niet fysiek in het geweer komt wanneer iemand tegen je scheldt.
Maar de Islam komt me voor als een tijdbom.

Een valse hond, die weer even lief is na een paar "klappen", wachtend op een volgende kans....Of
tot deze duidelijk in het voordeel is.

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

Natuurlijk, iedere moord is een probleem, als je het zo bekijkt. Maar als je moorden en geweld
afkeurt en strafbaar stelt zullen mensen niet snel openlijk tot moord overgaan. In islamitische
landen is het gevaarlijk om openlijk je mening over de islam te geven, hier kan het altijd nog wel.
Maar dan hebben we natuurlijk geen dolkstoten in de rug nodig als er iemand wordt vermoord,
maar expliciete afkeuring.

Natuurlijk kan dat wel. In diverse islamitische landen worden mensen opgevoed met de waarde
dat je je zuster of je moeder moet vermoorden als die 'onzedelijk gedrag' vertonen, en dat kan
daar dan ook ongestraft. Het is duidelijk dat mensen niet snel hun zuster vermoorden als dit ze
niet wordt aangeleerd door de omgeving. Hetzelfde geldt voor geweld tegen homo's, ook dat is
aangeleerd. Je kan gewoon leren dat geweld niet mag.

Voor die jihadtypes wel, maar als je laat zien dat je meningsverschillen ook het met het woord
kan uitvechten zal dat ook voor moslims steeds duidelijker worden. Er zijn al diverse
onderwerpen geforceerd bespreekbaar gemaakt. Er zijn ook al meer moslims die eraan gewend
raken. Mensen die de islam bespreekbaar willen maken hebben natuurlijk wel alle steun nodig,
want het blijft gevaarlijk.

Dat ontstaat onder andere doordat teveel mensen gehoor geven aan de eis van agressieve
moslims om de islam niet te bekritiseren. Wat er juist moet gebeuren is de islam blootstellen aan
zoveel mogelijk kritiek en geweld als maar mogelijk is, tot moslims er helemaal aan gewend zijn
geraakt.

Nee, het wordt een probleem zodra ze voor de fysieke confrontatie kiezen, vergoeielijking of geen
vergoeielijking.

Je kan fysiek geweld niet wegbekritiseren

De seculiere straf, is voor hen een statussymbool.

Maar de Islam komt me voor als een tijdbom.

Een valse hond, die weer even lief is na een paar "klappen", wachtend op een volgende kans....

els schreef:
Ik ben wel benieuwd of het bestuur dit forum leest trouwens. Je zou verwachten van wel, want ze
moeten toch controleren of er wel netjes wordt gemodereerd. 

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=222759
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=222759
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100603Hetleedvaneenvoorzitter/Het%20leed%20van%20een%20voorzitterpagina1.mht/viewtopic.php#p222759
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=222759#p222759
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=112
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=222759
http://www.atheisme.eu/nl/
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=112
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=222816
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=222816
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100603Hetleedvaneenvoorzitter/Het%20leed%20van%20een%20voorzitterpagina1.mht/viewtopic.php#p222816
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=222816#p222816
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=222816
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100603Hetleedvaneenvoorzitter/Het%20leed%20van%20een%20voorzitterpagina1.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100603Hetleedvaneenvoorzitter/Het%20leed%20van%20een%20voorzitterpagina1.mht/viewtopic.php#wrap


Re: Het leed van een voorzitter
door els » 13 jun 2010 20:30

els
Unstoppable!
Berichten: 400
Geregistreerd: 18 feb 2005
21:22

Re: Het leed van een voorzitter
door Joe Hn » 13 jun 2010 21:23

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

Re: Het leed van een voorzitter
door fred neerhoff » 13 jun 2010 23:15

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

Re: Het leed van een voorzitter
door Jagang » 13 jun 2010 23:39
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Eindelijk iemand die snapt wat hier fundamenteel mis is! Ipv. zèlf de verantwoordelijkheid voor
een eigen vrijdenkersforum te nemen, heeft het huidige bestuur van De Vrije Gedachte onder
Anton van Hooff deze verantwoordelijkheid brutaal weggegeven aan anderen. Typisch jezuïtisch!

En nu is het net als met de Inquisitie van weleer: de middeleeuwse clerus liet het vuile werk over
aan de civiele autoriteiten, en kon zodoende de eigen handen in onschuld wassen.

Niet alleen de verantwoordelijkheid is uit handen gegeven, maar ook de confrontatie wordt uit de
weg gegaan. Reacties worden in het tijdschrift selectief of niet geplaatst, de reactiemogelijkheid
op de website van de vrije gedachte wordt uitgeschakeld, en dit forum wordt gewoon niet
gelezen. Hmm...

Worden jullie van algemene ledenvergaderingen verwijderd ... ?

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

Precies! En ofschoon de redactie van De Vrije Gedachte dit bij hoog en bij laag ontkent, is dit een
perfecte illustratie van CENSUUR. Onder het mom van fatsoen, wordt een openlijke, inhoudelijke
confrontatie uit de weg gegaan. Een affront voor de gekende vrijdenkersbeweging die z'n weerga
niet kent!

els schreef:
Niet alleen de verantwoordelijkheid is uit handen gegeven, maar ook de confrontatie wordt uit de
weg gegaan. Reacties worden in het tijdschrift selectief of niet geplaatst, de reactiemogelijkheid op
de website van de vrije gedachte wordt uitgeschakeld, en dit forum wordt gewoon niet gelezen.
Hmm...

Als je het vrijdenken dan toch per sé wil onderbrengen in een vereniging, wordt het misschien
wel tijd om de huidige vereniging te boycotten, en samen met de meest ondernemenden der
andere "dissidenten" weer iets nieuws op te starten.

Vergeef me als buitenstaander, maar volgens mij geven jullie zelf al aan dat het doen van je
beklag, daar of hier, niet helpt.

Volgens mij houd je dan nog maar twee optie's open.
1. Je legt je daar bij neer.
2. Je stapt op om al dan niet "zelf" wat te beginnen.

Maar wees gewaarschuwd: Bij het benoemen van een "hogere instantie" binnen een (nieuwe)
vereniging (secretariaat, voorzitters, comissie's) ligt automatisch het gevaar van een nieuwe
tweedeling op de loer.

fred neerhoff schreef:
Precies! En ofschoon de redactie van De Vrije Gedachte dit bij hoog en bij laag ontkent, is dit een
perfecte illustratie van CENSUUR. Onder het mom van fatsoen, wordt een openlijke, inhoudelijke
confrontatie uit de weg gegaan. Een affront voor de gekende vrijdenkersbeweging die z'n weerga
niet kent!
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Hiërarchie verhoudt zich niet goed met "vrijdenken".
Ik denk dat dat meer een activiteit is voor (een groep) "loners", dan voor een georganiseerd
verband.

Als vrijdenkers heb je namelijk niet één gemeenschappelijk vertrekpunt.
(Hooguit kan je bij wijze van semantische grap zeggen: "Jawel, vrijheid!")
Dat "gebrek" aan eensgezindheid, bemoeilijkt organisatie.

In ieder geval zal klagen en evt. schelden niets aan de huidige situatie veranderen.

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

Niks splitsen. Gewoon de openlijke confrontatie aangaan!

Plaats een reactie
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Het leed van een voorzitter

Welke confrontatie?
Voor een confrontatie zijn er twee partijen nodig.
Wanneer de andere partij hier niet komt opdagen, heb je ook geen confrontatie.

Maar als je graag met verbale vuisten door ijle lucht klieft in harde monologen, laat je dan door
mij vooral niet tegenhouden.

Ik neem echter wel de gok dat dat op enig moment gaat vervelen.

fred neerhoff schreef:
Niks splitsen. Gewoon de openlijke confrontatie aangaan!

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

Het is toch overal zo? Ik ben bij de SP om dezelfde reden al weggelopen, want daar hebben de
relies inmiddels uitgebreid de overhand. Maar bij de vrije gedachte zitten gelukkig nog wel
medestanders. Gewoon niet zwichten en het fascistoïde karakter van de religies en vele
vertegenwoordigers ervan in de spotlight zetten en zonder aanzien des persoons op de lange
tenen gaan staan. 

Jagang schreef:
Vergeef me als buitenstaander, maar volgens mij geven jullie zelf al aan dat het doen van je
beklag, daar of hier, niet helpt.

Nu doe je het voorkomen alsof het inperken van de uitingsvrijheid iets is waar religie's patent op
hebben.
Ga me niet vertellen dat de SP van oudsher zo'n vrij clubje was.
Misschien ben je zelf vrijer geworden, en is de rode jas je te krap gaan zitten.

Ik zie het breder: je bent weggegaan bij de SP omdat de wijze van bestuur je uiteindelijk niet kon
bekoren.

els schreef:
Het is toch overal zo? Ik ben bij de SP om dezelfde reden al weggelopen, want daar hebben de
relies inmiddels uitgebreid de overhand. Maar bij de vrije gedachte zitten gelukkig nog wel
medestanders. Gewoon niet zwichten en het fascistoïde karakter van de religies en vele
vertegenwoordigers ervan in de spotlight zetten en zonder aanzien des persoons op de lange
tenen gaan staan. 

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

Plaats een reactie
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Re: Het leed van een voorzitter
door els » 14 jun 2010 01:30

els
Unstoppable!
Berichten: 400
Geregistreerd: 18 feb 2005
21:22

Nu zit je wéér met een bestuur dat je niet kan bekoren.

Waarom dan wél opstappen bij de SP, en niet bij "de vrije gedachte"?

Als je genoeg medestanders hebt, isoleer je in feite gewoon degenen die daar nu aan het roer
zitten, door samen iets nieuws te beginnen.
Dat heeft niets te maken met zwichten, want elk onwenselijk systeem verzwakt zodra mensen het
beginnen te verlaten.

De ultieme manier om een vereniging die niet naar tevredenheid functioneert, te verzwakken, is
door er (massaal) te vertrekken, en zo het huidige bestuur te passeren.
Kunnen zij lekker "fatsoensrakkeren", terwijl jullie zo verder kunnen gaan met vrijdenken.
Censuur kan je omzeilen, maar je kan zelfcensuur nooit uitbannen. 
Het ligt echter voor de hand dat iemand die aan zelfcensuur doet, in en vanuit een
vooraanstaande positie ook anderen zal censureren.

Zoals gezegd: De combinatie van vrijdenken en een bestuur, is een instabiele.
Principieel instabiel zelfs.

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

Ik ben er wel een voorstander van dat politieke partijen niet tornen aan hun uitgangspunten. Je
hoeft er tenslotte niet op te stemmen. Als er in de maatschappij geen behoefte aan die partij
bestaat, moeten ze zichzelf gewoon opheffen. Ik heb er een hekel aan dat partijen hun
opvattingen per drie maanden afstemmen op de grootste gemene deler en de nieuwste modes,
alleen maar om zoveel mogelijk stemmers te krijgen. De hele politiek is daardoor één grote,
grijze massa geworden en de een pleegt nog meer kiezersbedrog dan de ander. Geef mijn maar
liever een partij met principes. 

Nee, ik ben weggegaan omdat de zelotische en euforische religieuze stemming me teveel werd.
Lekker samen demonstreren met de moslims tegen Israël, religie de hemel in praten, als viswijven
lasteren tegen iedereen die kritiek op de religies heeft. De SP houdt zich nu bezig met
rentmeesterschap, islamitisch feminisme en de goede werken van Ahmedinejad. Daar heb ik
allemaal geen boodschap aan. 

De vrije gedachte is hoop ik nog niet zover heen als de rest van het land. Je hoopt daar toch
vrijdenkers aan te treffen. Ik ben trouwens nog maar drie maanden lid hoor, dus om nou al op te
stappen. Bij de SP ben ik overigens ook pas opgestapt na enige jaren frustratie, niet omdat ik
twee keer tegen een godsdienstappeaser opliep.

Ik weet niet of de vrije gedachte niet functioneert. Ik ben pas drie maanden lid, en zie een
voorzitter die stelt dat het te verwachten is dat je strot wordt afgesneden als je iemand
geitenneuker noemt, alsof dat normaal gebruik is in een beschaving. Hier moet je volgens mij

Nu doe je het voorkomen alsof het inperken van de uitingsvrijheid iets is waar religie's patent op
hebben.
Ga me niet vertellen dat de SP van oudsher zo'n vrij clubje was.

Ik zie het breder: je bent weggegaan bij de SP omdat de wijze van bestuur je uiteindelijk niet kon
bekoren.

Waarom dan wél opstappen bij de SP, en niet bij "de vrije gedachte"?

De ultieme manier om een vereniging die niet naar tevredenheid functioneert, te verzwakken, is
door er (massaal) te vertrekken, en zo het huidige bestuur te passeren.
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Re: Het leed van een voorzitter
door Jagang » 14 jun 2010 01:54

Jagang
Diehard
Berichten: 4933
Geregistreerd: 26 jul 2009 23:22

tegenin gaan, in het belang van het vrijdenken. 

Haha, dat zal het probleem wel zijn inderdaad. Bestuurders...brrr...

Maar zoals gezegd: De combinatie van vrijdenken en een bestuur, is een instabiele.

Wanneer je ideologische principe's al te nauw omarmt, geef je je vrijheid als (politiek) denker
automatisch op, evenwijdig met iemand die religieuze principe's omarmt, met een God als
hoofdzakelijk semantisch verschil.

Ik zou liever zijn voor een partijloos democratisch stelsel, (Zakenkabinet?) dat flexibel is in haar
opvattingen.
Een juiste aanpak voor een waaier aan problemen is eenvoudiger te vinden dan een juiste
ideologie voor diezelfde waaier aan problemen.

Een stelsel van ideologieën is getrapt, terwijl een non-ideologische overlegstructuur traploos is,
en "kiezersbedrog" vrijwel uitsluit.

Overigens is er van kiezersbedrog zelden sprake, omdat er doorgaans vooral streefpunten worden
genoemd, en men weet dat we hier nou eenmaal coalitie's moeten vormen. (Leidt tot hele
vreemde toestanden, zoals coffeeshops die wel wiet mogen verkopen, maar het niet mogen
inkopen, en tot problemen die men maar laat liggen omdat een overeenkomst niet is te bereiken.)
Breekpunten zijn vooral iets van het jaar 2010.

Dat is geheel volgens de traditie van het steviger soort socialisme.
De Sovjets zaten van de '60-er tot de '80-er jaren ook al te ageren tegen "het Zionisme",
waarmee het Arabisch Blok natuurlijk zeer ingenomen was.
Er zijn dan ook veel functionele overeenkomsten tussen de Islamitische Sharia, en de Rode Sharia.

De Ahmedinejads van deze wereld hebben veel geleerd van hun propagandatactieken, waaronder
het zaaien van complottheorieën.
Als er ergens een Iraans vliegtuig uit de lucht valt, zit waarschijnlijk de CIA er achter, en dat soort
dingen.

"De vijand van de vijand, is mijn vriend."

Dat is een overweging die geheel bij jezelf ligt, al vind ik de duur van je lidmaatschap niet
bijzonder relevant. Evenmin als je hoop.

els schreef:
Ik ben er wel een voorstander van dat politieke partijen niet tornen aan hun uitgangspunten. Je
hoeft er tenslotte niet op te stemmen. Als er in de maatschappij geen behoefte aan die partij
bestaat, moeten ze zichzelf gewoon opheffen. Ik heb er een hekel aan dat partijen hun opvattingen
per drie maanden afstemmen op de grootste gemene deler en de nieuwste modes, alleen maar om
zoveel mogelijk stemmers te krijgen. De hele politiek is daardoor één grote, grijze massa
geworden en de een pleegt nog meer kiezersbedrog dan de ander. Geef mijn maar liever een partij
met principes.

Nee, ik ben weggegaan omdat de zelotische en euforische religieuze stemming me teveel werd.
Lekker samen demonstreren met de moslims tegen Israël, religie de hemel in praten, als viswijven
lasteren tegen iedereen die kritiek op de religies heeft. De SP houdt zich nu bezig met
rentmeesterschap, islamitisch feminisme en de goede werken van Ahmedinejad. Daar heb ik
allemaal geen boodschap aan.

De vrije gedachte is hoop ik nog niet zover heen als de rest van het land. Je hoopt daar toch
vrijdenkers aan te treffen. Ik ben trouwens nog maar drie maanden lid hoor, dus om nou al op te
stappen. Bij de SP ben ik overigens ook pas opgestapt na enige jaren frustratie, niet omdat ik
twee keer tegen een godsdienstappeaser opliep.
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Re: Het leed van een voorzitter

Ik zei niet dat "de vrije gedachte' niet functioneerde, maar kennelijk functioneert het niet naar
tevredenheid, getuige de vele klachten van leden alhier.

Zeker moet je ingaan tegen het kennelijke feit dat iemand lange tenen, die onder andere
schoenen schuiven, wil belonen.
Maar als die iemand de voorzitter van de organisatie is, en niet reageert op kritiek, kan je je
afvragen of het loont om dat bij "de vrije gedachte" te doen.

Je kan bijv. ook zoveel kritiek op mij leveren als je wil, maar zolang ik geen antwoord wens te
geven, schiet je daar weinig mee op.
Ik kan eigenhandig elke poging tot een confrontatie de nek omdraaien, door simpelweg niet te
reageren.
(Eigenlijk een vorm van passieve censuur)
Volgens mij heb je dan niet vreselijk veel optie's meer, behalve "naming & shaming" vanuit een
heel ander verband, wellicht.

Ik weet niet of de vrije gedachte niet functioneert. Ik ben pas drie maanden lid, en zie een
voorzitter die stelt dat het te verwachten is dat je strot wordt afgesneden als je iemand
geitenneuker noemt, alsof dat normaal gebruik is in een beschaving. Hier moet je volgens mij
tegenin gaan, in het belang van het vrijdenken.

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

"De kernwaarde van het vrijdenken is natuurlijk niet de vrijheid van uiting, maar precies wat het
woord vrijdenken zegt: vrijheid van denken … een mens mag alles denken zonder zich schuldig
te hoeven voelen." 

Bij deze zin wil ik toch een vraagteken zetten. Bijna iedere uiting van geweld komt voort uit het
op een bepaalde manier denken. Zeker de moordenaar van TvG heeft m.i. ruim nagedacht over
zijn actie. Bij mij is de praktijk nu eenmaal dat uit elke gedachte iets voortspruit.
Ik ben het daarom zeker niet eens met het deel van de zin: "zonder zich schuldig te voelen".
Denken in vrijheid? Ja, maar houd wel degelijk rekening met de gevolgen.

Het zware werk in de wereld een stuk leuker en veiliger: http://www.tiller.eu/

Kom zeg, dat is allemaal wel overdreven. 

Els protesteert met begrijpelijke argumenten tegen een toestand op een bepaald moment, maar
als je op FT slechts een fraktie van jouw veralgemening over socialisme durft te uiten over een
religie heb je een hele meute achter je aan. 

Het is blijkbaar onkies over de (echte) islamietische sharia te schrijven, maar beweren dat er een
"Rode Sharia" is, zou redelijk zijn?

Jagang schreef:

Dat is geheel volgens de traditie van het steviger soort socialisme.
De Sovjets zaten van de '60-er tot de '80-er jaren ook al te ageren tegen "het Zionisme", waarmee
het Arabisch Blok natuurlijk zeer ingenomen was.
Er zijn dan ook veel functionele overeenkomsten tussen de Islamitische Sharia, en de Rode Sharia.

Els schreef:
Nee, ik ben weggegaan omdat de zelotische en euforische religieuze stemming me teveel
werd. Lekker samen demonstreren met de moslims tegen Israël, religie de hemel in praten,
als viswijven lasteren tegen iedereen die kritiek op de religies heeft. De SP houdt zich nu
bezig met rentmeesterschap, islamitisch feminisme en de goede werken van Ahmedinejad.
Daar heb ik allemaal geen boodschap aan.

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

Sigers Weblog
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Er valt heel wat op redactie en bestuur aan te merken op dit punt maar zoals hier gesteld is het
behoorlijk overdreven. 
(1) Elke redactie plaatst selectief, dus ook wel eens niet. Er is eenvoudigweg geen mogelijkheid
om onbeperkt reacties te plaatsen. Dat de redactie soms de verkeerde keuzes maakt (bijvoorbeeld
door nog een keer lange reacties op een uitgekauwd onderwerp te plaatsen) kun je haar
verwijten. Het feit dat er geselecteerd wordt niet. De niet geselecteerden zullen altijd censuur
roepen maar dat kan wel eens zonder grond zijn. Als een mening door X al een keer goed
verwoord is dan hoeft dat niet nog een keer door Y herhaald.
(2) De verantwoordelijkheid voor moderatie is niet "uit handen gegeven" maar volgens afspraak bij
Freethinker gelegd. Dat is het bestuur haar goed recht en in dit geval niet onverstandig. Evenals
dat uiteindelijk het geval is bij de redactie kan het bestuur besluiten die verantwoordelijkheid op
een andere manier in te vullen als ze niet tevreden zou zijn over de wijze waarop dat bij FT
gebeurt. 
(3) De reactiemogelijkheden op de DVG site zijn terecht uitgeschakeld. Anders zou daar sprake
zijn van een ongemodereerd forum en dat was niet de bedoeling. Dit afgezien van het feit dat het
onhandig is dat dezelfde discussie twee keer gevoerd moet worden. Wel zou het beter zijn als alle
stukjes op de DVG site ook op FT geplaatst zouden worden zodat daar gediscussieerd kan
worden. Niets let je echter om dat zelf te doen.

Het enige verwijt dat hout snijdt is dat het bestuur hier nooit komt of in ieder geval niet reageert.
Zelfs daar kan ik me iets bij voorstellen, gezien de discussie-"techniek" (een soort freefight?) van
sommigen hier. Maar met wat goede en zo nodig extra moderatie zou het toch moeten kunnen.

els schreef:
Niet alleen de verantwoordelijkheid is uit handen gegeven, maar ook de confrontatie wordt uit de
weg gegaan. Reacties worden in het tijdschrift selectief of niet geplaatst, de reactiemogelijkheid op
de website van de vrije gedachte wordt uitgeschakeld, en dit forum wordt gewoon niet gelezen.
Hmm...

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

Victor Onrust schreef:

Er valt heel wat op redactie en bestuur aan te merken op dit punt maar zoals hier gesteld is het
behoorlijk overdreven. 
(1) Elke redactie plaatst selectief, dus ook wel eens niet. Er is eenvoudigweg geen mogelijkheid om
onbeperkt reacties te plaatsen. Dat de redactie soms de verkeerde keuzes maakt (bijvoorbeeld
door nog een keer lange reacties op een uitgekauwd onderwerp te plaatsen) kun je haar verwijten.
Het feit dat er geselecteerd wordt niet. De niet geselecteerden zullen altijd censuur roepen maar
dat kan wel eens zonder grond zijn. Als een mening door X al een keer goed verwoord is dan
hoeft dat niet nog een keer door Y herhaald.
(2) De verantwoordelijkheid voor moderatie is niet "uit handen gegeven" maar volgens afspraak bij
Freethinker gelegd. Dat is het bestuur haar goed recht en in dit geval niet onverstandig. Evenals
dat uiteindelijk het geval is bij de redactie kan het bestuur besluiten die verantwoordelijkheid op
een andere manier in te vullen als ze niet tevreden zou zijn over de wijze waarop dat bij FT
gebeurt. 
(3) De reactiemogelijkheden op de DVG site zijn terecht uitgeschakeld. Anders zou daar sprake zijn
van een ongemodereerd forum en dat was niet de bedoeling. Dit afgezien van het feit dat het
onhandig is dat dezelfde discussie twee keer gevoerd moet worden. Wel zou het beter zijn als alle
stukjes op de DVG site ook op FT geplaatst zouden worden zodat daar gediscussieerd kan worden.
Niets let je echter om dat zelf te doen.

Het enige verwijt dat hout snijdt is dat het bestuur hier nooit komt of in ieder geval niet reageert.
Zelfs daar kan ik me iets bij voorstellen, gezien de discussie-"techniek" (een soort freefight?) van
sommigen hier. Maar met wat goede en zo nodig extra moderatie zou het toch moeten kunnen.

els schreef:
Niet alleen de verantwoordelijkheid is uit handen gegeven, maar ook de confrontatie wordt uit
de weg gegaan. Reacties worden in het tijdschrift selectief of niet geplaatst, de
reactiemogelijkheid op de website van de vrije gedachte wordt uitgeschakeld, en dit forum
wordt gewoon niet gelezen. Hmm...
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Volgens mij ben je niet helemaal consequent. Aan de ene kant verdedig je Theo Gogh en zijn
geitenneukers. Aan de andere kant voer je overloze betogen over de noodzaak van moderatie. Dit
lijkt me tegenstrijdig.

De moord op Theo van Gogh door de moslim fascist Mohammed Bouyeri staat precies symbool
voor ons conflict met het huidige bestuur van De Vrije Gedachte onder Anton van Hooff.

Genoemd conflict is ideologisch van aard en betreft de vrijheid van meningsuiting. En juist dit
conflict zou INHOUDELIJK ruim baan moeten krijgen in De Vrijdenker. Maar in plaats daarvan valt
het onder selectieve CENSUUR van dit tijdschrift dat bij uitstek pal zou moeten staan voor het
vrije woord.

Mijn stelling is dan ook dat het politiek correcte denken de sluipmoordenaar is van het vrije
woord en eerste oorzaak is van de huidige politieke situatie van verwarring en versplintering.

Ik zie niet wat het een met het ander te maken heeft. Het beste is wat ik er van kan maken is een
soort kronkelredeneringen: Jij meent dat als mijn moderatie ideeën kloppen TvG gemodereerd
had moeten worden voor zijn woordkeus. Daar zit nu precies jullie probleem en niet het mijne.
Omdat jullie onder moderatie verstaan dat alles wat een moderator ongepast vindt verwijderd
moet worden terwijl mijn (en gelukkig ook van de moderatoren alhier) opvatting is dat in de
eerste plaats datgene wat de discussie verziekt bestreden moet worden. Pas bij zeer grove zaken,
en dan vooral onwaarheden (bijv holocaustontkenning) kan er op andere gronden opgetreden
worden. In mijn verdediging van TvG probeer ik aan te geven waarom hier de discussie juist wel
gediend was met dit woordgebruik.

NB Zou je mij een oeverloos betoog van mijn kant over moderatie willen aanwijzen? Volgens mij
zijn jullie het die maar doorgaan met jengelen over de moderatie.

David Bakker schreef:
Volgens mij ben je niet helemaal consequent. Aan de ene kant verdedig je Theo Gogh en zijn
geitenneukers. Aan de andere kant voer je overloze betogen over de noodzaak van moderatie. Dit
lijkt me tegenstrijdig.

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

Ik neem het voor kennisgeving aan.

Ik vind de protesten van Els en overigens ook die van de heer Neerhoff, zeer begrijpelijk.
Ik denk alleen niet dat ze effectief zijn, tenzij "de vrije gedachte" zo democratisch is, dat de
bestuursleden die niet naar tevredenheid functioneren kunnen worden "gewipt".
Maar als er sprake is van de zgn. "kadaverdiscipline", gelijk aan die binnen de SP, zit er denk ik
weinig anders op dan te vertrekken, wanneer de confrontatie wordt vermeden.

Ik chargeer een beetje met de veralgemenisering van de "Rode Sharia", (En nee, er wordt niet
gestenigd, geen handen afgehakt) maar ondemocratische praktijken keren wel vaak terug bij dit
gedachtengoed.
Er is vaak een zeer sterke leider + volgelingen, en degene wie zich daar niet in kan vinden, die
"dondert maar op".

siger schreef:
Kom zeg, dat is allemaal wel overdreven. 

Els protesteert met begrijpelijke argumenten tegen een toestand op een bepaald moment, maar als
je op FT slechts een fraktie van jouw veralgemening over socialisme durft te uiten over een religie
heb je een hele meute achter je aan.
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Van mij mag je over de Sharia schrijven wat je wil.
Dat anderen daaroverheen vallen is wat mij betreft hun eigen zaak.

ik zal niet schuimbekkend achter je aan komen.

Het is blijkbaar onkies over de (echte) islamietische sharia te schrijven, maar beweren dat er een
"Rode Sharia" is, zou redelijk zijn?

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

Zolang er volgens de rede en de logica gediscussieerd wordt, moet ieder onderwerp aan de orde
kunnen komen binnen een vrijdenkersclub, dunkt mij. 

Probleem in dit geval is alleen dat Bakker en Neerhoff er blijk van geven zich daar vaak niet aan
te kunnen houden.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Kan je deze stelling met gebruikmaking van de rede onderbouwen?

The Prophet schreef:
Zolang er volgens de rede en de logica gediscussieerd wordt, moet ieder onderwerp aan de orde
kunnen komen binnen een vrijdenkersclub, dunkt mij. 

Probleem in dit geval is alleen dat Bakker en Neerhoff er blijk van geven zich daar vaak niet aan te
kunnen houden.

Ja en nee,

Ja, het is ideologisch van aard. Nee, vrijheid van meningsuiting is geen ideologie. Het beperken er
van is in dit geval een middel en geen doel. Zoals je in je "stelling" ook verwoord hebt.
Overigens is de inzet van dit middel in het geval van DVG niet zo heel erg sprake (op andere
plaatsen zeker wel met het proces tegen Wilders als belangrijkste voorbeeld). Je kunt beter
spreken van negeren en niet in discussie gaan. Dat men daarmee wegkomt is te "danken" aan de
passieve "goedkeuring" door de leden. 

Of de sluipmoord op het vrije woord de oorzaak is van de huidige politieke situatie van
verwarring en versplintering waag ik sterk te betwijfelen. In zekere zin zijn woorden nog nooit zo
vrij en dus gratuit geweest. Ik denk dat de marktwerking in de meningsvorming een betere
kandidaat is als oorzaak. Men hoeft niet met elkaar in debat maar kan een mening "kiezen" die
het beste past. De andere meningen kan men eenvoudig negeren en als men er genoeg van heeft
"kiest" men een ander. Enige ratio speelt nauwelijks nog een rol.

fred neerhoff schreef:

Genoemd conflict is ideologisch van aard en betreft de vrijheid van meningsuiting. 
...
Mijn stelling is dan ook dat het politiek correcte denken de sluipmoordenaar is van het vrije woord
en eerste oorzaak is van de huidige politieke situatie van verwarring en versplintering.

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

Plaats een reactie
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Het leed van een voorzitter

Voor het vrije denken is ook een vrije uitwisseling van gedachten noodzakelijk.
Al was het maar omdat je denkwereld groter wordt door de gedachten van anderen.
Deze zin holt de waarde van de vrije gedachte uit, omdat je hiermee bij wijze van spreken ook
kan vrijdenken terwijl je in een dictatuur leeft.
Iets dat niemand je bovendien kan afpakken, volgens mij.

Nee, door een bepaalde manier van handelen. 

Ik denk wel 1000 dingen op een dag, zonder dat daar wat uit voortkomt.
Soms kan ik iemand wel "doodkijken", maar dat is iets anders dan iemand ook daadwerkelijk
vermoorden.

Daar hebben we eventueel een rechtssysteem voor, en niet 16-miljoen rechters.

herman van der helm schreef:
"De kernwaarde van het vrijdenken is natuurlijk niet de vrijheid van uiting, maar precies wat het
woord vrijdenken zegt: vrijheid van denken … een mens mag alles denken zonder zich schuldig te
hoeven voelen."

Bij deze zin wil ik toch een vraagteken zetten. Bijna iedere uiting van geweld komt voort uit het op
een bepaalde manier denken.

Zeker de moordenaar van TvG heeft m.i. ruim nagedacht over zijn actie. Bij mij is de praktijk nu
eenmaal dat uit elke gedachte iets voortspruit.

Ik ben het daarom zeker niet eens met het deel van de zin: "zonder zich schuldig te voelen".
Denken in vrijheid? Ja, maar houd wel degelijk rekening met de gevolgen.

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

Jij noemt het jengelen, ik noem het een principieel meningsverschil. De moderatie zou moeten
vallen onder een expliciet redactiebeleid van De Vrijdenker, en niet zoals nu door het bestuur van
De Vrije Gedachte onder Anton van Hooff via gesmoezel uit handen gegeven moeten worden.

Victor Onrust schreef:
Volgens mij zijn jullie het die maar doorgaan met jengelen over de moderatie.

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

Plaats een reactie

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828&start=30#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828&start=30#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828&start=30#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828&start=30#
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828&start=15
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828&start=45
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828&start=60
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828&start=75
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=222991
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=222991
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100603Hetleedvaneenvoorzitter/Het%20leed%20van%20een%20voorzitterpagina3.mht/viewtopic.php#p222991
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=222991#p222991
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3716
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=222991
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3716
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3716
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=222993
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=222993
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100603Hetleedvaneenvoorzitter/Het%20leed%20van%20een%20voorzitterpagina3.mht/viewtopic.php#p222993
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=222993#p222993
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=222993
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3958
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3958
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100603Hetleedvaneenvoorzitter/Het%20leed%20van%20een%20voorzitterpagina3.mht/viewtopic.php
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828&start=30#
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&t=7828
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=7828&start=30&view=print
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100603Hetleedvaneenvoorzitter/Het%20leed%20van%20een%20voorzitterpagina3.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100603Hetleedvaneenvoorzitter/Het%20leed%20van%20een%20voorzitterpagina3.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.freethinker.nl/
http://www.freethinker.nl/forum/search.php
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7828
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=58&t=7828


Re: Het leed van een voorzitter
door siger » 14 jun 2010 11:44

Laatst bijgewerkt door siger op 14 jun 2010 12:35, in totaal 1 keer bewerkt.

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

Re: Het leed van een voorzitter
door fred neerhoff » 14 jun 2010 11:49

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

Re: Het leed van een voorzitter
door fred neerhoff » 14 jun 2010 12:13

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

Re: Het leed van een voorzitter
door els » 14 jun 2010 13:09

els
Unstoppable!
Berichten: 400
Geregistreerd: 18 feb 2005
21:22

En het gekke is nog wel, dat jullie hier ijverig posten op een met zorg gemodereerde site, terwijl
er geen enkele beperking is om een eigen blog aan te maken. 

Ga gewoon naar https://www.blogger.com/start en met een paar kliks heb je je webstek, mooi
gepresenteerd, gratis en een kind kan er mee weg. 

Of zouden jullie daar misschien wat verkommeren omdat er dan geen mods en feitelijk ook geen
publieke belangstelling zou zijn? Als er niemand geinteresseerd is wordt al die grootspraak een
beetje duf, nietwaar?

Besluit: jullie zijn dolgelukkig met Freethinker, want hier kan je meppen en kankeren. Zoveel
figuranten voor jullie act. Zoveel "domoren" die je je Waarheid kan vertellen en die je kan
uitschelden als ze het niet met je eens zijn.

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

Sigers Weblog

Het staat je inderdaad vrij elders te gaan. Ikzelf ben niet zo'n wegloper.

Dit lijkt mij inderdaad de kern. Vrijdenken vereist vrije meningsvorming, die op haar beurt niet
zonder de vrijheid van meningsuiting kan. De vrijheid van meningsuiting is dan ook een absoluut
noodzakelijke voorwaarde voor vrij wetenschappelijk onderzoek.

Jagang schreef:
Voor het vrije denken is ook een vrije uitwisseling van gedachten noodzakelijk.

Dat is logisch, maar ik had hier de indruk dat werd geselecteerd op de toon, en dat is nu juist
een van de dingen die ter discussie werden gesteld. Als je het hebt over impact ben ik met je
eens dat de juiste toon meer effect heeft, maar dat moet niet zeggen dat 'een verkeerde toon'
moet worden ontmoedigd. Iedereen moet zelf weten wat voor toon hij kiest, en dan maar zien of
de mensen hem nog serieus nemen. Een stukje dat zegt dat een woord als 'geitenneuker' dermate
kwetsend is dat het uitnodigt tot het afsnijden van kelen prikkelt Lex kennelijk tot een reactie met
als kwetsende titel 'malle Anton en zijn vrienden', of zoiets. 
Natuurlijk moet je iets kiezen bij het plaatsen van reacties, maar daarbij moet emotie geen
leidraad zijn. Je moet niet alles zo hoeven te formuleren dat niemand zich meer gekwetst kan
voelen. Het mág wel, maar het hóeft niet.

Misschien was dit niet de overweging, maar ik heb toch het gevoel dat het punt van 'de toon'
verdediging nodig heeft.

Victor schreef:
(1) Elke redactie plaatst selectief, dus ook wel eens niet.

(2) De verantwoordelijkheid voor moderatie is niet "uit handen gegeven" maar volgens afspraak bij
Freethinker gelegd.
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Weliswaar begon ik niet over die verantwoordelijkheid, maar ik wil het wel overnemen als het
leggen van de verantwoordelijkheid bij Freethinker neerkomt op 'uit het zicht verdwenen' zijn. De
koppeling met DVG is toch een beetje vervaagd.

Okee, misschien was dit bewust de bedoeling, maar op dit moment komt het op me over alsof de
website van de Vrije Gedachte zo verschoond blijft van bezoedelende weerwoorden, die dan
terecht komen op Freethinker, waardoor het toch minder goed overkomt dat er binnen de Vrije
Gedachte geen eenheid van gedachte bestaat.

Haha, nou moet ik lachen, 'extra goede moderatie'.  Kunnen we niet beter het bestuur (en
anderen) op assertiviteitstraining sturen dan, in plaats van iedereen in een verbaal keurslijf te
proppen? Laten we leren met verschillende soorten mensen om te gaan en niet te overgevoelig
zijn.

(3) De reactiemogelijkheden op de DVG site zijn terecht uitgeschakeld. Anders zou daar sprake zijn
van een ongemodereerd forum en dat was niet de bedoeling.

Het enige verwijt dat hout snijdt is dat het bestuur hier nooit komt of in ieder geval niet reageert.
Zelfs daar kan ik me iets bij voorstellen, gezien de discussie-"techniek" (een soort freefight?) van
sommigen hier. Maar met wat goede en zo nodig extra moderatie zou het toch moeten kunnen.

Dogmatisme en uitgangspunten van een partij zijn verschillende dingen. Een partij denkt niet. De
volgelingen hoeven zich niet rigide aan de beginselen te houden, maar als ze zich anders
ontwikkelen moeten ze de partij verlaten of desnoods opheffen. Je moet niet die beginselen gaan
aanpassen aan de nieuwste mode. 

Je ziet nu partijen die vanuit een bepaalde geschiedenis een grote achterban hebben opgebouwd,
maar die opeens hun principes aanpassen aan nieuwe opvattingen, en daarmee dankzij die
traditionele achterban veel invloed hebben. Als je met nieuwe principes komt, moet je maar je
eigen achterban gaan opbouwen, is mijn mening. Met het uitschakelen van het denken heeft dat
allemaal niks te maken.

Het lijkt me interessant om hier eens elders verder over door te gaan, maar nu ontbreekt het me
helaas aan tijd. 

Nogmaals, de SP verzet zich als enige tegen het neoliberalisme en de vrije markt, en dat is voor
mij reden om ze te steunen. 

Dat er overeenkomsten tussen de sharia en het sovjetcommunisme is natuurlijk niet gek, want

Jagang schreef:
Wanneer je ideologische principe's al te nauw omarmt, geef je je vrijheid als (politiek) denker
automatisch op, evenwijdig met iemand die religieuze principe's omarmt, met een God als
hoofdzakelijk semantisch verschil.

k zou liever zijn voor een partijloos democratisch stelsel, (Zakenkabinet?) dat flexibel is in haar
opvattingen.

Dat is geheel volgens de traditie van het steviger soort socialisme.
De Sovjets zaten van de '60-er tot de '80-er jaren ook al te ageren tegen "het Zionisme", waarmee
het Arabisch Blok natuurlijk zeer ingenomen was.
Er zijn dan ook veel functionele overeenkomsten tussen de Islamitische Sharia, en de Rode Sharia.
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beide zijn totalitaire dictaturen. Zo heb je ook rechtse totalitaire dictaturen, maar zoiets ben ik bij
de SP allemaal niet tegengekomen. Het is meer religieuze kwezelarij en blindheid voor het gevaar
van religie. Zo helder als ze het neoliberalisme kunnen analyseren, zo blind zijn ze voor religieuze
ideologieën. En dat wordt steeds erger, omdat ze steeds meer religieuze zeloten aantrekken op
deze manier.

Ahem... ik wil niet off topic gaan worden, maar ik heb wel eens een vergelijking gemaakt tussen
Bush en Mohammed de profeet met zijn islam, aan de hand van moderne propaganda- en
mediatheorieën, en ik kan je verzekeren dat de islam de communisten en andere modernen niet
nodig heeft gehad om iets te leren over beïnvloeding.  Die religies zijn meesterstukken van
totalitaire gedachtencontrole.

De Ahmedinejads van deze wereld hebben veel geleerd van hun propagandatactieken,

Voor Fred heb ik deze: 

En jij gebruikt de term "collaboreren", wat sterk neigt naar guilt by association. Maar toegegeven,
Fred maakt het doorgaans bonter dan jij.

David Bakker schreef:

Kan je deze stelling met gebruikmaking van de rede onderbouwen?

The Prophet schreef:
Zolang er volgens de rede en de logica gediscussieerd wordt, moet ieder onderwerp aan de
orde kunnen komen binnen een vrijdenkersclub, dunkt mij. 

Probleem in dit geval is alleen dat Bakker en Neerhoff er blijk van geven zich daar vaak niet
aan te kunnen houden.

fred neerhoff schreef:
Enno Nuy is slechts loopjongen van bestuursbeleid onder Anton van Hooff.

En vergis je niet, het hoge beschavingspijl van deze flexiebele onderdaan Enno Nuy zal hem zijn
leven lang behoeden voor het lage gelieg en bedrog, zo karakteristiek voor het onfatsoenlijke
volksdeel. De man weet alles van astronomie en astrologie, en is bovendien expert in het anti-
semitisme dat hij zo grondig verfoeit. Hulde aan zo'n belezen vrijdenker!

Begrijpelijk dus dat hij samen met de bekende Rotterdamse dichter-fantast en Erasmus aanbidder
Jan Bontje door het huidige bestuur van De Vrije Gedachte onder strakke leiding van de
loepzuivere zelfdodings expert en godvrije Anton van Hooff door dik en dun wordt gesteund!

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Je had het net over "principe's".
Deze principe's stoelen op dogma's.
En met een dogmatische houding bereik je in het politieke landschap niet veel.
Zo zie je dat partijen die meer concessie's doen, zich ook dichter tegen de macht aan kunnen
schurken.

Maar goed, we raken nu inderdaad teveel offtopic.

els schreef:
Dogmatisme en uitgangspunten van een partij zijn verschillende dingen.
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In het geval van "De Vrije Gedachte" kan ik alleen maar zeggen dat de optie's bij onvrede beperkt
zijn.

Van Hooff is dus de voorzitter.
Maar wie heeft hem op deze positie neergezet?
Gaat dat democratisch, of is hij zelfbenoemd voorzitter?
Kan hij uit zijn functie worden gezet, wanneer de onvrede voldoende leden betreft?

Zo niet, dan kan je je (bij een gebrek aan respons) bij het beleid neerleggen, of vertrekken.
Dat lijkt me op zich een vrij eenvoudig verhaal.

Als je als vrijdenkers toch zo nodig een vereniging wil hebben, lijkt een democratische grondslag
me wel een minimumvereiste.

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

In principe is DVG een democratische vereniging. Zoals in de meeste verenigingen wordt de
voorzitter op voordracht van het vorige bestuur verkozen, meestal en ook in dit geval zonder
tegenkandidaten. Hij kan uit zijn functie worden gezet, maar gezien de verhoudingen, middelen
en mogelijkheden is dat meestal niet eenvoudig. Het tragikomische feit doet zich voor dat deze
voorzitter, die een jaar geleden is aangetreden is gewogen en voldoende bevonden door de
vorige, niemand minder dan Lex Hagenaars, illuster lid van het driemanschap.

Voor een soort van verslag van de ledenvergadering: Bij wijze van verslag

Jagang schreef:
Van Hooff is dus de voorzitter.
Maar wie heeft hem op deze positie neergezet?
Gaat dat democratisch, of is hij zelfbenoemd voorzitter?
Kan hij uit zijn functie worden gezet, wanneer de onvrede voldoende leden betreft?

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

Namens het driemanschap kan ik het volgende mededelen:

De statuten van de vereniging geven nauwkeurig aan hoe een voorzitter wordt gekozen. Het gaat
gelukkig niet alleen om de Vrijdenkersprincipes, die liggen overigens ook zorgvuldig omschreven
vast in de statuten.Het driemanschap heeft meerdere bezwaren tegen het beleid van het huidige
bestuur en dan met name tegen de voorzitter, Anton van Hoof en de voorzitter van de redactie,
die zich ´hoofdredacteur´ noemt, maar dat niet is, omdat de statuten en de traditie van de
vereniging een dergelijke figuur niet kennen. Maar dat komt allemaal op zaterdag 28 augustus

Victor Onrust schreef:

In principe is DVG een democratische vereniging. Zoals in de meeste verenigingen wordt de
voorzitter op voordracht van het vorige bestuur verkozen, meestal en ook in dit geval zonder
tegenkandidaten. Hij kan uit zijn functie worden gezet, maar gezien de verhoudingen, middelen
en mogelijkheden is dat meestal niet eenvoudig. Het tragikomische feit doet zich voor dat deze
voorzitter, die een jaar geleden is aangetreden is gewogen en voldoende bevonden door de vorige,
niemand minder dan Lex Hagenaars, illuster lid van het driemanschap.

Voor een soort van verslag van de ledenvergadering: Bij wijze van verslag

Jagang schreef:
Van Hooff is dus de voorzitter.
Maar wie heeft hem op deze positie neergezet?
Gaat dat democratisch, of is hij zelfbenoemd voorzitter?
Kan hij uit zijn functie worden gezet, wanneer de onvrede voldoende leden betreft?
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Re: Het leed van een voorzitter
door David Bakker » 15 jun 2010 15:01

David Bakker
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Re: Het leed van een voorzitter David Bakker

wel aan de orde. De leden van DVG krijgen daarvoor nog een persoonlijke uitnodiging binnenkort.
Wij ´meppen en kankeren´niet, wij stellen het beleid van Anton van Hooff en Enno Nuy ter
discussie, en dat is ons goed recht. 

Het gaat natuurlijk niet om de vrijheid van een onafhankelijke redactie die objectief berichten en
artikelen kan wijzigen, maar om een verenigingsblad waar een bijeenkomst neutraal
aangekondigd moet worden, in onze uitvoerige uitnodiging, waar de leden, alle leden recht op
hebben, staat nauwkeurig omschreven wat de bedoeling is van de bijeen komst. 

De relatie Freethinker en onze vereniging is pleite, dat is de erbarmelijke consequentie.

Van Hooff is democratisch gekozen, hij moet ook democratisch beoordeeld worden.

Eerder bemoeide ik met deze polemiek, door te beweren dat het probleem met de redactie en
met dhr vanHoof al begon met de verkettering van Prof. Hans Jansen en zijn moslim kritiek,
alsmede door het verkalkte denken van de toenmalige hoofdredacteur. Het gevolg was, voorzover
ik het begrijp, een korte verbanning van deze site. Het probleem lijkt nu als een boemerang terug
te komen. Om de in deze polemiek genoemde problemen zegde ik destijds mijn lidmaatschap op
van DVG. Ik zou bijna zeggen, mensen volg mijn voorbeeld.

(1) Ik meende dat de verkettering van Jansen plaatsvond voordat de huidige voorzitter aantrad.
(2) Ik neem aan dat de bedoelde schorsing op het DVG-forum betrekking had en niet op het FT-
forum. (3) Jammer dat je geen lid meer bent want als iedereen snel wegloopt wordt het inderdaad
nooit wat. Of heb je inmiddels elders een beter onderdak gevonden. Daar ben ik wel benieuwd
naar.
PS waarom "Krach"?

Krach schreef:
Eerder bemoeide ik met deze polemiek, door te beweren dat het probleem met de redactie en met
dhr vanHoof al begon met de verkettering van Prof. Hans Jansen en zijn moslim kritiek, alsmede
door het verkalkte denken van de toenmalige hoofdredacteur. Het gevolg was, voorzover ik het
begrijp, een korte verbanning van deze site. Het probleem lijkt nu als een boemerang terug te
komen. Om de in deze polemiek genoemde problemen zegde ik destijds mijn lidmaatschap op van
DVG. Ik zou bijna zeggen, mensen volg mijn voorbeeld.

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

Tja, het optreden van Van Hooff en Nuy heeft tot vertrek van leden geleid. Maar wij vertrekken
niet zo maar. Wij vinden dat voor mensen als de arabist Jansen binnen DVG ruimte moet zijn.

Wat is er eigenlijk mis met die Jansen? Nuy vond het weer nodig een opmerking over hem te
maken: ” onze nationale arabist – u weet wel die man die niet over oplossingen gaat maar vooral
aan de wereld kwijt wil dat links niet deugt” (zie: viewtopic.php?f=59&t=7862).

Blijkbaar zit de haat van Van Hooff en Nuy tegen mensen als Theo van Gogh, Pim Fortuin, Hirsi
Ali en Hans Jansen erg diep. We weten inmiddels waartoe dit soort haat leidt.

Krach schreef:
Eerder bemoeide ik met deze polemiek, door te beweren dat het probleem met de redactie en met
dhr vanHoof al begon met de verkettering van Prof. Hans Jansen en zijn moslim kritiek, alsmede
door het verkalkte denken van de toenmalige hoofdredacteur. Het gevolg was, voorzover ik het
begrijp, een korte verbanning van deze site. Het probleem lijkt nu als een boemerang terug te
komen. Om de in deze polemiek genoemde problemen zegde ik destijds mijn lidmaatschap op van
DVG. Ik zou bijna zeggen, mensen volg mijn voorbeeld.
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Wat wil je daarmee zeggen? De verkettering vond plaats door de huidige voorzitter Van Hooff en
Enno Nuy. Nuy heeft op het DVG-forum bepaalde dingen over Jansen gezegd. Wat precies weet ik
niet. Maar de toenmalige voorzitter Hagenaars heeft daarvoor excuses aangeboden aan Jansen.

Victor Onrust schreef:
.

(1) Ik meende dat de verkettering van Jansen plaatsvond voordat de huidige voorzitter aantrad.

Plaats een reactie
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Het leed van een voorzitter

In principe is wat ik schrijf dus juist, dat het plaatsvond voordat de huidige voorzitter aantrad. Ik
weet ook niet wat er toen precies gezegd is maar ik dacht dat alleen door Enno was gebeurd.
Lijkt me ook vrij onwaarschijnlijk dat Anton wat op het forum heeft geschreven.

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

Ja en, wat is je punt?

Victor Onrust schreef:
In principe is wat ik schrijf dus juist, dat het plaatsvond voordat de huidige voorzitter aantrad. Ik
weet ook niet wat er toen precies gezegd is maar ik dacht dat alleen door Enno was gebeurd. Lijkt
me ook vrij onwaarschijnlijk dat Anton wat op het forum heeft geschreven.

Pardon? Wat was jouw punt kan ik dan beter vragen.

Mijn punt was: dat klopt volgens wat ik er van weet (niet al te veel geef ik toe) niet.

David Bakker schreef:

De verkettering vond plaats door de huidige voorzitter Van Hooff ...

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

Speculeer er allemaal maar rustig op los. Niemand schijnt zich erg druk te maken om wat er
werkelijk gebeurde. Dat is ook lastig, want dan worden een heleboel laster en leugens die hier
gedebiteerd worden onmiddelijk ontmaskerd. En wat te denken van een ex voorzitter die zijn
verontschuldigingen aanbiedt voor een vermeende belediging door iemand anders? Dezelfde ex
voorzitter die nu meent dat fatsoen vooral niet in acht moet worden genomen? 
Het is nauwelijks te geloven dat mensen die zichzelf vrijdenker noemen er zo gemakkelijk op los
speculeren. Zo weinig belangstelling hebben voor de feitelijkheid der gebeurtenissen. Er niet bij
zijn geweest maar toch menen te weten hoe het vermoedelijk ongeveer geweest moet zijn.

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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En dan te bedenken dat het hier gaat om iets wat zich in 2006 heeft afgespeeld! En deze
klestkoek en napraterij allemaal om aan te tonen wat voor een laag stuk onfatsoen de
hoofdredacteur van De Vrijdenker wel niet is.
Voorwaar, ik ben diep onder de indruk maar, lieve mensen, dat is toch echt teveel eer voor mij.

Op het moment van de verkettering was hij nog geen voorzitter.

Victor Onrust schreef:
Pardon? Wat was jouw punt kan ik dan beter vragen.

Mijn punt was: dat klopt volgens wat ik er van weet (niet al te veel geef ik toe) niet.

David Bakker schreef:

De verkettering vond plaats door de huidige voorzitter Van Hooff ...

Wat is te veel eer? Leg eens uit wat er werkelijk gebeurde?

enno nuy schreef:
Speculeer er allemaal maar rustig op los. Niemand schijnt zich erg druk te maken om wat er
werkelijk gebeurde. Dat is ook lastig, want dan worden een heleboel laster en leugens die hier
gedebiteerd worden onmiddelijk ontmaskerd. En wat te denken van een ex voorzitter die zijn
verontschuldigingen aanbiedt voor een vermeende belediging door iemand anders? Dezelfde ex
voorzitter die nu meent dat fatsoen vooral niet in acht moet worden genomen? 
Het is nauwelijks te geloven dat mensen die zichzelf vrijdenker noemen er zo gemakkelijk op los
speculeren. Zo weinig belangstelling hebben voor de feitelijkheid der gebeurtenissen. Er niet bij
zijn geweest maar toch menen te weten hoe het vermoedelijk ongeveer geweest moet zijn.
En dan te bedenken dat het hier gaat om iets wat zich in 2006 heeft afgespeeld! En deze klestkoek
en napraterij allemaal om aan te tonen wat voor een laag stuk onfatsoen de hoofdredacteur van
De Vrijdenker wel niet is.
Voorwaar, ik ben diep onder de indruk maar, lieve mensen, dat is toch echt teveel eer voor mij.

Zoals hierboven door mij gesteld: ik weet er weinig van en houd dan ook een slag om de arm.
Maar net als David zou ik toch wel eens willen weten wat er volgens jou dan wel gebeurd is. Het
lijkt er op dat ook jij niet ontkent dat de voorzitter namens de vereniging zijn excuus heeft
aangeboden. Dat zal hij toch wel niet gedaan hebben omdat er helemaal niets aan de hand was?
Inmiddels heb ik enig graafwerk gedaan. 

In de vrijdenker van februari 2007 staat een artikel van Anton van Hooff getiteld "Een Duisterling
bij de Vrijdenkers De 19de Anton Constandse-lezing van Hans Jansen" eindigend met de woorden
"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
iemand de AntonConstandse-lezing mocht houden."
http://dvg.humancontenthosting.nl/uploadedDocs/divers/Hans_Jansen_houdt_19de_Anton__Const
. Het gehele artikel lezend lijkt ook dit weer van de bekende "kwaliteit", en ik kan me dan ook
goed voorstellen dat dat de bron van het excuus geweest is en dat jij daar verder behalve door
plaatsing er van niet aan bij gedragen hebt. 

In de vrijdenker van maart staat een stuk van S.Faber waarin hij de integriteit van HJ op een

enno nuy schreef:
Speculeer er allemaal maar rustig op los. Niemand schijnt zich erg druk te maken om wat er
werkelijk gebeurde. Dat is ook lastig, want dan worden een heleboel laster en leugens die hier
gedebiteerd worden onmiddelijk ontmaskerd.
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"weinig subltiele" manier in twijfel trekt. Conclusie van S: HJ kan niet (helder) denken.
http://dvg.humancontenthosting.nl/uploadedDocs/divers/11_Reactie_op_de_19de_Anton_Constan

In de vrijdenker van april staat een tamelijk slappe bestuursverklaring. 
http://dvg.humancontenthosting.nl/uploadedDocs/divers/05_AC_lezing_2006_verantwoording_be

Op het forum is vervolgens een behoorlijk nette reactie van HJ op S Faber gepubliceerd gedateerd
30 april 2007 (helaas geen link, zoek dit zelf maar op met de way-back-machine). Degene die
dat "namens" HJ gedaan heeft, heeft gemeend dat onder de tendentieuze kop "Hans Jansen trekt
opnieuw van leer" te moeten doen. Dit feit lijkt me wel een excuus waard. Het vermoeden is dat
dit zo door Enno gedaan is aangezien er direct daaronder een reactie van hem met dezelfde
datum te vinden is waarin door uiterst selectief lezen van die reactie van HJ de zaak verder
escaleert. Conclusie: 
"Uw laatste zin, heer Jansen, is ronduit - om maar eens iemand anders die het grote woord niet
schuwt te citeren - abject en infaam. U werd een podium geboden om uw mening ten beste te
geven en u antwoordt met een belediging aan het adres van uw gastheer. Dat een man van het
grote woord zo klein kan zijn! " Voor de goede orde dan ook de laatste zin van HJ: 
"Met de Vrijdenkersbeweging zoals ik die nu gewaar wordt, is het mijns inziens niet veel anders.
De beweging vindt het christendom lariekoek, maar heeft verder geen enkele moeite met claims
die over de schreef gaan maar die van andere godsdiensten afkomstig zijn, zoals de islamitische
claims op de openbare ruimte, regelgeving en politiek." 
Deze zin wordt elders in zijn tekst vooraf gegaan door: "Hoe meer ik lees uit de huidige
Vrijdenkersbeweging, hoe meer ik de indruk krijg dat het niet gaat om vrij denken of om
religiekritiek, maar dat allemaal draait om een intense afkeer van de christelijke leer."
Het lijkt me dat HJ daarmee toch aangeeft dat hij best in het ongelijk gesteld zou willen worden.
Maar kennelijk had Enno er geen behoefte aan om met concrete voorbeelden aan te tonen dat HJ
fout zat dwz inderdaad selectief gewinkeld had. 

Tot zo ver mijn graafwerk.

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

Victor,

Dank voor dit spitwerk. Maar hoe werkt dat met een wayback machine? Blijkbaar heb jij teksten
uit 2007 gevonden van het oude forum. Het oude forum is nog wel bereikbaar: 

http://dvg.humancontenthosting.nl/forum.aspx?lIntForumId=1&lIntNavId=10&t=t 

Maar de teksten van voor de zomer 2009 zijn daar verwijderd. Hoe kan ik die terugvinden?

Laster en leugens, dat is nu precies het handelsmerk van Enno Nuy, de zelfbenoemde
hoofdredacteur van De Vrijdenker. 

Enno Nuy je bent ontmaskerd! Maar er is meer...

enno nuy schreef:
Speculeer er allemaal maar rustig op los. Niemand schijnt zich erg druk te maken om wat er
werkelijk gebeurde. Dat is ook lastig, want dan worden een heleboel laster en leugens die hier
gedebiteerd worden onmiddelijk ontmaskerd.

Vorig jaar brak er enige consternatie uit toen bleek dat alle forumteksten van voor de zomer
verdwenen waren. Nu blijkt dat teksten met een zogeheten waybackmachine kunnen worden
teruggevonden. Hieronder treft u een interessante woordenwisseling aan van het oude forum:

Hans Jansen trekt opnieuw van leer 
door Hans Jansen 30 april 2007 
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Graag zou ik aan de heer S. Faber (De Vrijdenker, maart 2007, p. 14) willen laten weten dat er
inderdaad landen in de Arabische en Islamitische wereld zijn waar niet zo veel
concentratiekampen kunnen worden aangetroffen. Daar heeft hij een gevoelig punt mee te
pakken. Maar de oorzaak van het ontbreken van concentratiekampen is dan toch vooral het
enthousiasme bij de machthebbers van die landen voor de toepassing van de doodstraf.

De heer S. Faber schrijft dat hij van mijn Constandse-verhaal geschrokken is. Dat geloof ik graag.
Ik weet de oorzaak ook. Hij is door mijn verhaal voor het eerst in zijn leven in aanraking
gekomen met niet-apologetische reële informatie over de Islamitische wereld. Dat is inderdaad
niet leuk. Zo’n nieuwigheid is vast pijnlijk. Het verstoort de multiculturele, linkse droom.

Het lijkt me, anderzijds, goed om te weten dat het zinnetje over de politieke cultuur in de
islamitische en Arabische wereld die 'in het teken staat van het concentratiekamp, de galg en het
vuurpeloton’, een variatie is op een steeds terugkerende slogan die gebruikt wordt door de
vrijdenkers in de Arabische en islamitische wereld.
De ophef die mijn Constandse-lezing bij een aantal mensen heeft opgeroepen, wordt veroorzaakt
doordat de Vrijdenkers in hoofdzaak niet een vereniging is die zich keert tegen (de uitwassen van)
religie, maar een beweging van mensen die principieel anti-christelijk zijn. Alleen maar domweg
anti-christelijk zijn, laten we het voorzichtig zeggen, mag natuurlijk maar het is als
levenshouding natuurlijk niet genoeg. Op alleen anti-islamisme of alleen anti-semitisme valt
evenmin iets constructiefs te bouwen. 
Hoe meer ik lees uit de huidige Vrijdenkersbeweging, hoe meer ik de indruk krijg dat het niet
gaat om vrij denken of om religiekritiek, maar dat allemaal draait om een intense afkeer van de
christelijke leer. Uiteraard is het christendom in onze contreien tot voor kort de belangrijkste
godsdienst geweest. Dat maakt een anti-christelijke houding wel begrijpelijk, maar een hekel
hebben aan een specifieke godsdienst en haar leerstellingen en eventueel ook haar aanhangers is
toch echt iets anders dan een principiële afwijzing van de overtrokken claims die in naam van
godsdiensten gedaan worden. 
Ik heb bijvoorbeeld een gruwelijke afkeer van de beweging van Rudolf Steiner, de zogenoemde
antroposofen, zie mijn prachtboek Het Nut van God. Maar die afkeer maakt me nog niet tot een
vrijdenker, een denker, een godsdienstsocioloog, of ga zo maar door. Dat maakt me alleen tot
iemand die de Steiner-beweging lariekoek vindt. 
Met de Vrijdenkersbeweging zoals ik die nu gewaar wordt, is het mijns inziens niet veel anders.
De beweging vindt het christendom lariekoek, maar heeft verder geen enkele moeite met claims
die over de schreef gaan maar die van andere godsdiensten afkomstig zijn, zoals de islamitische
claims op de openbare ruimte, regelgeving en politiek. 

Hans Jansen 

Reageer

>> Hans Jansen trekt opnieuw van leer 
Reactie door: Enno Nuy 30 april 2007 Reageer

Hans Jansen hield met zijn Anton Constandse lezing een controversieel betoog dat vooral
ingegeven leek te zijn door een rabiaat anti-linkse houding. 
Nu kennen we Hans Jansen als een man die het grote woord niet schuwt ofschoon ik daarbij op
moet merken dat hij mij vooral opvalt door zijn grenzeloze cynisme.
In zijn repliek op kritiek op zijn lezing maakt hij vrijdenkers nu uit voor anti-christenen. En dat
zou hij destilleren uit de recente publicaties van DVG. Een typisch voorbeeld van selectief
winkelen lijkt mij dat. 
Naar zijn zin komt hij te weinig islamkritische teksten tegen en prompt wordt de hele beweging
versmald tot uitsluitend anti-christelijk. Heer Jansen, als u de islam op dezelfde wijze bestudeert
als de beweging der Vrijdenkers, moeten we toch grote vraagtekens plaatsen bij het
wetenschappelijk gehalte van uw producten. Dat daaruit prachtboeken kunnen ontstaan mag een
godswonder genoemd worden. 
Uw laatste zin, heer Jansen, is ronduit - om maar eens iemand anders die het grote woord niet
schuwt te citeren - abject en infaam. U werd een podium geboden om uw mening ten beste te
geven en u antwoordt met een belediging aan het adres van uw gastheer. Dat een man van het
grote woord zo klein kan zijn! 

>> Hans Jansen trekt opnieuw van leer 
Reactie door: Jan Bontje 5 mei 2007 Reageer

Citaat: "Met de Vrijdenkersbeweging zoals ik die nu gewaar wordt, is het mijns inziens niet veel
anders. De beweging vindt het christendom lariekoek, maar heeft verder geen enkele moeite met
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claims die over de schreef gaan maar die van andere godsdiensten afkomstig zijn, zoals de
islamitische claims op de openbare ruimte, regelgeving en politiek. 

Hans Jansen" 

De heer Jansen leest kennelijk 'De Vrijdenker' niet, noch luistert hij kennelijk naar zijn
gesprekspartner als deze vrijdenker is... Want had hij dit wél gedaan, dan had had hij geweten
dat vrijdenkers zich zorgen maken om en soms héél boos kunnen maken over de heil-loze
aanspraken van allerlei (dogmatische, steile, fundamentalistische) gelovigen zoals daar zijn
christelijke, hindoe-, islamitische, joodse, enz. 
De heer Jansen is een wetenschapsman en zeer erudiet. Ik kan me dus niet voorstellen dat hij
geen enkele weet heeft van de vrijdenkerij i.h.a. en die ij Nederland in het bijzonder. Waaruit ik
de conclusie trek dat hij met opzet de vrijdenkers wil zwartmaken omdat zij in zijn optiek 'rood'
d.w.z. 'links' zijn. Dat mag hij, maar laat hij dat dan gewoon zeggen en niet de moeizame en
overbodige omweg via Mekka maken!

>> Hans Jansen trekt opnieuw van leer 
Reactie door: Jan Bontje 6 mei 2007 Reageer

Zag zojuist het NCRV tv programma "Schepper & Co.", waarin een 'afvallige van de Islam' aan het
woord kwam. Hij is een PvdA-er, sociaal-democraat dus. Hij is dus LINKS. Alleen al met dit ene
voorbeeld (dat ongetwijfeld met andere kan worden aangevuld) is de insinuatie dat 'HET' 'links'
'DE' Islam de hand boven het hoofd zou houden, onhoudbaar geworden. Graag meer nuance,
nuance, nuance! 

>> Hans Jansen trekt opnieuw van leer 
Reactie door: Pajaro libre 23 juni 2007 Reageer

Ik deel Hans Jansens anti-linkse denkbeelden niet maar zijn islamkritiek wél - en vooral zijn strijd
tegen het laffe dhimmitude-denken. 

Jammer dat de islamdiscussie steeds meer ontaardt in een strijd tegen politiek 'links' en politiek
'rechts', terwijl het om heel andere zaken zou moeten gaan. Onze vrijheid, bijvoorbeeld, en ook
die van de gematigde moslims!

Als het inderdaad waar is dat de Vrije Gedachte zich wenst te beperken tot christenen-bashing
dan is ze in mijn ogen echt verkeerd bezig, en vraag ik me serieus af waar zij haar aanhang uit
recruteert. Zijn het soms verbitterde ex-gereformeerden die met eenzelfde starheid en fanatisme
als hun gelovige voorouders vanaf de kansel staan te prediken (tegen de kerk in dit geval) maar
uit calvinistisch schuldgevoel de discussie met de islam niet aandurven uit angst, voor racist te
worden versleten? Ik krijg dat gevoel wel een beetje. 

De discussie over de intolerante kanten van de islam is té belangrijk om over te laten aan Wilders
en consorten!!! 

>> Hans Jansen trekt opnieuw van leer 
Reactie door: Enno Nuy 23 juni 2007 Reageer

Laat ik Pajaro libre geruststellen: de Islamkritiek krijgt wel degelijk en zelfs alle ruimte binnen De
Vrije Gedachte. Hans Janssen doet net alsof hij koning keizer admiraal is op dit terrein maar wie
de Vrijdenker, ons onvolprezen maandblad, leest krijgt een beter zicht op de bandbreedte van De
Vrije Gedachte dan Janssen suggereert. Wees welkom en klik op de button "word lid". U zult
aangenaam verrast worden! 

>> Hans Jansen trekt opnieuw van leer 
Reactie door: Jan Bontje 4 juli 2007 Reageer

Zie mijn stukje "Van God los", waarin ook de islam genadeloos aan de kaak wordt gesteld. 

Reageer 
<< terug top
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Vrije gedachten over zelfislamisering 27 juli 2007 

Inleiding
Op 16 september 2006 werd te Utrecht de Anton Constandse lezing verzorgd door professor
Jansen getiteld 'Zelfislamisering versus verlichtingsfundamentalisme’. In de Vrijdenker van mei
2006 was in een korte inleiding de teneur van de lezing verteld en dat was voor mij interessant
genoeg om de lezing te gaan bijwonen. De lezing zelf bevatte wat mij betreft een flink aantal
herkenbare punten. Ik beschouw het dan ook als een bijzonder gelukkige greep van het bestuur
om bij monde van een deskundige ons voor te lichten over dit verschijnsel. De lezing ging, zoals
gezegd, over zelfislamisering, maar ook over de agressie waarmee de Islam is gevestigd en
sedertdien wordt gehandhaafd; zie de gang van zaken in Afghanistan onder de Taliban en het
optreden van de islamitische milities in Soedan. Jansen maakte een zijsprong naar linkse
sympathieën voor de nagenoeg kansloze 'integratie’ van de Islam in Nederland, die enige
zelfislamisering tot gevolg hebben. Kennelijk beviel dat sommige mensen niet, want prompt
kwamen er enkele reacties in De Vrijdenker te staan waarvan er een paar nogal negatief waren.

De heer G. Elferink 
Allereerst een niet-negatieve reactie van de heer Elferink (De Vrijdenker dec./jan. 2006), die
bezwaar maakte tegen de opmerking dat het christendom in de eerste drie eeuwen redelijk
geweldloos was. Hij vulde dit aan door te wijzen op het vele geweld dat het christendom in de
eeuwen daarna heeft uitgeoefend. Verder geeft hij echter geen argumenten tegen het betoog van
de heer Jansen, maar plaatst hij een opmerking dat aan beide godsdiensten veel bloed kleeft. Er is
dus geen enkele tegenspraak tussen zijn betoog en de genoemde lezing.

De heer A. van Hooff
Dan verschijnt er in ons blad van feb. 2007 een artikel van de hand van de heer Anton van Hooff.
Deze begint met een verhaal over de mening van de heer Jansen betreffende de Irak-oorlog. Het
onzindelijke denken van de heer van Hooff komt hier meteen tot een hoogtepunt want dat is een
totaal ander onderwerp dat geheel buiten deze Constandse lezing staat.
In een gedeelte van zijn betoog heeft Jansen het over zelfislamisering van de theologische
faculteit te Utrecht in verband met de kwestie van de hoogleraar P. v.d. Horst, die een passage uit
zijn afscheidsrede moest schrappen uit angst of eerbied voor de Islam. Hierover werd ook in De
Vrijdenker (juli/augustus 2006) iets opgemerkt, namelijk dat het er ook om ging dat Dries van
Agt en Greta Duisenberg door v.d. Horst 'griezels’ genoemd werden in verband met de Palestijns-
Israëlische problematiek en dat mocht ook niet. Het verbaast mij dan ook niets dat het hier om
het bestuur van de theologische faculteit gaat. Dan lijkt het er dus op dat van Hooff partij trekt in
een academische vete die ook weer niets te maken heeft met de lezing en daar hebben wij als
gewone vrijdenkers nu weer niks mee. 
De heer van Hooff vindt dat de woorden islamfascisme en jodenhaat hier niet gebruikt mogen
worden omdat het historisch onjuist is. Fascisme kenmerkt zich door het niet erkennen van
democratie, het hanteren van een extreme ideologie, haat tegen bepaalde minderheden en
gebruik van geweld tegen andersdenkenden. Welnu deze handschoen past de fundamentalistische
Islam als gegoten, zodat islamfascisme in dit geval gewoon op zijn plaats is en het is precies
datgene wat de fundamentalistische Islam historisch verbindt met Hitler en Mussolini in hun
relatie tot (pseudo) religie. 
Vervolgens misbruikt van Hooff bovengenoemd artikel van Elferink door te stellen dat deze
protesteert tegen de voorstelling van zaken die de heer Jansen geeft. Elferink protesteert er
namelijk alleen maar tegen dat Jansen niet ook het christelijk geweld noemt, maar daar ging de
lezing helemaal niet over. 

De heer S. Faber
Een derde reactie op de lezing van de heer Jansen vinden we in De Vrijdenker van maart 2007,
van de hand van de heer S. Faber, getiteld 'Vrijdenken vereist helder denken’. De schrijver begint
z’n eigenlijke verhaal met een citaat uit de lezing '… het eindresultaat van de politieke
islamitische cultuur staat in het teken van het concentratiekamp, de galg en het vuurpeloton’. Hij
denkt dat het begrip concentratiekamp niet in verband gebracht kan worden met de Islam, maar
hoe wil hij de situatie in Afghanistan onder de Taliban anders duiden dan één groot
concentratiekamp, waar andersdenkenden werden afgemaakt door de galg, de hals afsnijden en
vuurpeloton. Ook de situatie in Iran begint hier op te lijken. Ergens maakt hij dan de opmerking
dat de beschuldiging aan het adres van linkse politici dat ze een slappe houding vertonen
tegenover veroveringszucht van de moslims een beetje goedkoop zou zijn. Als de schrijver bij
voorbeeld het reeds twaalf jaar durende verhaal rondom de nog te bouwen Westermoskee in
Amsterdam heeft gevolgd, dan weet hij dat één van de laatste ontwikkelingen is, dat de heer Fatih
Dag, belast met de bouw namens Milli Görüs, gedreigd heeft met het ontketenen van een
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internationale opstand in de Islamitische wereld d.m.v. inschakeling van Al Jazeera, als er niet
gedaan werd wat hij wou! Het hele gedoe rondom dit project is mede op touw gezet door de
linkse Amsterdamse politici en voortdurend afgedekt door de slappe houding van burgemeester
Cohen. U weet wel, de man die op de eerste dag van ons jubileum bedenkingen uitte tegen de
toon van de religiekritiek van De Vrije Gedachte. Ja precies dezelfde man die tot drie maal toe
niets deed toen er een gezin uit hun huis werd getreiterd door moslimjongeren. Dus wat nou
goedkoop; levensgevaarlijk die linkse politici zal hij bedoelen. 
Om een lang verhaal kort te maken kan wat mij betreft de waarschuwing van professor Jansen
maar beter ter harte worden genomen in plaats van hem aan te vallen op irrelevante en onjuiste
punten. Het had namelijk niets te maken met anti-moslim stemmingmakerij, maar het betrof een
heldere waarschuwing. En het wordt tijd dat vrijdenkers eens wat meer gaan nadenken over het
verschijnsel Islam in Nederland. 

G. Veldwiesch

Antwoord met een citaat Re: Nieuwe kandidaten voor bestuur De Vrije Gedachte
door Krach » 07 apr 2010 17:59 

Nieuwe kandidaten; goed idee.
Eerder zijn er door leden dikwijls klachten geweest over censuur. E. nuy, P.Hopster en A van
Hooff hebben hier vooral een handje van. Om met de laatste te beginnen; hij verweet destijds het
bestuur dat Hans Jansen de Constandse lezing mocht houden. Deze duisterling moest de mond
worden gesnoerd. P.Hopster figureert naar ik meen al zo'n 25 jaar in de redactie dan wel in het
bestuur. Zijn verkalkte ideeen slaan absoluut niet meer aan. Zijn lezing op een jaarvergadering
werd eens slaapverwekkend genoemd. E.Nuy mengde zich destijds eveneens in de strijd tegen de
heer H.Jansen. Ook hij fulmineerde op kwalijke wijze tegen Professor H.Jansen. Verder waren de
stukken die hij op het forum lanceerde over dhr. Wilders erop gericht om alle anders denkenden
te diskwalificeren. Ik heb sterk de indruk dat deze heren gewoon geen vrijdenkers zijn.

Jij wel dan?

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

Ja Jan.

Joe Hn schreef:
Jij wel dan?

Dat geloof ik niet.

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.
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Het leed van een voorzitter

Ik geloof ook niks.

Joe Hn schreef:
Dat geloof ik niet.

Een jaar of 25 geleden was ik lid van DVG. Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd wegens emigratie,
maar ik voorzie in de verre toekomst een terugkeer. Dan hoop ik dat deze club betere methodes
heeft ontwikkeld om geschillen te bespreken, want zo'n ruzieclubje als DVG nu is hoeft voor mij
niet.

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

Johan Cruijff

Vrijdenkersverenigingen zijn naar mijn idee al vrij snel "ruzieclubjes".
Verdeeldheid, een eigenschap die inherent is aan een verzameling onafhankelijk denkende
individuën, heeft niet bepaald een positief effect op het clubgevoel.

Clubgevoel vereist toch een bepaalde vorm van conformisme.

Vandaar dat ik hier ook al diverse keren heb betoogd dat een vrijdenkersvereniging in die zin
weinig kans van slagen heeft.

MNb schreef:
Een jaar of 25 geleden was ik lid van DVG. Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd wegens emigratie,
maar ik voorzie in de verre toekomst een terugkeer. Dan hoop ik dat deze club betere methodes
heeft ontwikkeld om geschillen te bespreken, want zo'n ruzieclubje als DVG nu is hoeft voor mij
niet.

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

Jagang schreef:
Vandaar dat ik hier ook al diverse keren heb betoogd dat een vrijdenkersvereniging in die zin
weinig kans van slagen heeft.

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: Het leed van een voorzitter
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Re: Het leed van een voorzitter
door fred neerhoff » 05 aug 2010 11:10
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Re: Het leed van een voorzitter
door Wim Aalten » 05 aug 2010 11:50
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Aantoonbaar onjuist: De Vrije Gedachte bestaat al ruim 150 jaar.

Toen ik onderstaande video bekeek gingen mijn gedachten uit naar de kwestie die in de
Vrijdenkers club momenteel speelt zoals in deze discussie hier gevoerd wordt.
http://www.youtube.com/watch?v=mC35KHoI6_E&feature=player_embedded

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

Jouw vrije gedachten slaan de spijker op z'n kop! En ik zeg het Pat Condell volmondig na: Tégen
het harnas van de politieke correctheid en tégen een rigide, selectief gristelijk a-theïsme, maar
vóór de vrijheid van denken en vóór de vrijheid van meningsuiting. 

En dat laatste is precies waar het naar onze mening bij het huidige DVG-bestuur onder Anton van
Hooff aan schort!

Vrijdenken is een sterker merk dan a-theïsme.

Vrijdenkers zouden hun agenda niet moeten laten beperken door theïsten. Hun religie-kritiek zou
zich evenmin moeten beperken tot het gristendom, maar zou zeker en vooral óók de islam
moeten betreffen.

Fred,
wat je hier naar voren brengt spreekt me aan. Ik vind ook dat vrijdenken een sterker merk is dan
atheïsme. Ik vind ook dat politieke correctheid niet des vrijdenkers is. En als dit binnen De Vrije
Gedachte onderwerp van discussie kan worden juich ik dat toe.
Maar de wijze waarop jullie tot nog toe hebben geopereerd steun ik niet. Zo ga je niet met
mensen om en zo zet je een vereniging niet onder druk. Ik zal om die reden ook niet bij de
bijeenkomst van 28 augustus zijn.

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.

Oh nee? Vertel...

Wim Aalten schreef:
Zo ga je niet met mensen om

Nee! 

Waarom vraag je naar de bekende weg?
Ik ga niet eindeloos zeuren over mijn mening.

Oh nee?

Vertel...
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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.

Dat mensen politiek correct zijn is nog daaraan toe. Maar als die mensen zich ook nog eens
bedienen van leugens en bedrog voel ik op geen enkele manier de noodzaak om me netjes te
gedragen. Het conflict gaat ergens over. En het gaat veel verder dan jij denkt.

Wim Aalten schreef:
Maar de wijze waarop jullie tot nog toe hebben geopereerd steun ik niet. Zo ga je niet met
mensen om en zo zet je een vereniging niet onder druk. Ik zal om die reden ook niet bij de
bijeenkomst van 28 augustus zijn.

Ik hoor het graag binnen verenigingsverband.

En het gaat veel verder dan jij denkt.

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 bestuur en de redactie gaan jouw niet informeren vrees ik.

En doe niet zo overdreven formeel. Je bent toch een vrijdenker geen bureaucraat.

Wim Aalten schreef:

Ik hoor het graag binnen verenigingsverband.

En het gaat veel verder dan jij denkt.

Als jullie als duo eenmaal iets beet hebben blijf je ook wel lekker zuigen. Geeft blijkbaar een
grote bevrediging.
Elk lid van onze vereniging kan op een normale manier alles naar voren brengen.
Daar zijn we een vrijdenkersvereniging voor, weet je wel! 
Maar tot nu toe heb ik van jullie kant nog geen normale poging gezien om dit binnen de
vereniging aan de orde te stellen. Terwijl ik denk dat een algemene ledenvergadering
vrouws/mans genoeg is om signalen op te pakken, zaken ter discussie te stellen en conclusies te
trekken. En zo nodig bestuur en redactie ter verantwoording te roepen. Ik ben er overigens een
voorstander van om jullie punten binnen de alv te bespreken. Maar dan wel op een wijze die bij
een vrijdenkersvereniging past.
En de suggestie dat ik een bureaucraat zou zijn is van dezelfde orde als van de gelovige die
wordt aangevallen op de leugens van zijn religie en die dan roept dat zijn tegenstander een
atheist is of een linkse goddeloze of woorden van gelijke strekking. We hebben daar een mooi
woord voor: "zwaktebod".

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.

Het valt me op dat je erg selectief bent op dit forum. Elke keer als we in actie komen zeg je
steeds dat het niet netjes is. Die plaat is inmiddels grijs gedraaid. Maar als Enno Nuy weer eens
flipt bijv hier:

viewtopic.php?f=59&t=7862

, dan ben je opvallend stil. Als je echt vindt dat alles strikt binnen verenigingsverband zou
moeten worden besproken dan zou je consequent moeten zijn en hier eigenlijk helemaal niet
moeten reageren.

Wim Aalten schreef:
Als jullie als duo eenmaal iets beet hebben blijf je ook wel lekker zuigen. Geeft blijkbaar een grote
bevrediging.
Elk lid van onze vereniging kan op een normale manier alles naar voren brengen.
Daar zijn we een vrijdenkersvereniging voor, weet je wel! 
Maar tot nu toe heb ik van jullie kant nog geen normale poging gezien om dit binnen de
vereniging aan de orde te stellen. Terwijl ik denk dat een algemene ledenvergadering
vrouws/mans genoeg is om signalen op te pakken, zaken ter discussie te stellen en conclusies te
trekken. En zo nodig bestuur en redactie ter verantwoording te roepen. Ik ben er overigens een
voorstander van om jullie punten binnen de alv te bespreken. Maar dan wel op een wijze die bij
een vrijdenkersvereniging past.
En de suggestie dat ik een bureaucraat zou zijn is van dezelfde orde als van de gelovige die wordt
aangevallen op de leugens van zijn religie en die dan roept dat zijn tegenstander een atheist is of
een linkse goddeloze of woorden van gelijke strekking. We hebben daar een mooi woord voor:
"zwaktebod".

Ik zie jullie bezwaren tegen de gang van zaken in de vereniging graag in de algemene
ledenvergadering.
Dan kunnen we er daar een goede discussie over hebben en wie weet waar dat toe leidt.

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.

Plaats een reactie
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fred neerhoff
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Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.

Het leed van een voorzitter

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

Okay Wim, je bent duidelijk.

Wim Aalten schreef:
Ik zie jullie bezwaren tegen de gang van zaken in de vereniging graag in de algemene
ledenvergadering.
Dan kunnen we er daar een goede discussie over hebben en wie weet waar dat toe leidt.

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

Plaats een reactie

Plaats een reactie
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