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Nieuwe kandidaten voor bestuur De Vrije Gedachte

Hedenochtend is onderstaande notitie naar het bestuur van De Vrije Gedachte gestuurd met het
verzoek dit door te sturen naar alle leden. 

Aan: De leden van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (DVG)

Van: Zes DVG-leden: Els Geuzenbroek, David Bakker, Lex Hagenaars, Louis de Vocht, Victor
Onrust en Fred Neerhoff

Datum: 31 maart 2010

Betreft: Discussiepunten voor de Algemene Jaarvergadering op zaterdag 17 april 2010: Openheid
en onafhankelijkheid, en kandidaatsstelling voor diverse functies

Inleiding
Wat willen wij, wie zijn wij en welke bedoelingen hebben wij? Wij zijn zes vrijdenkers met een
langjarige ervaring op het gebied van wetenschap, bestuur, bedrijfsleven, onderwijs, organisatie,
politiek en filosofie, en wij willen maar één ding: het herstel van onze vereniging tot een
brandpunt van vrijzinnigheid. Dit betekent geen oeverloos gepraat over wat allemaal niet mag,
maar juist een vrij en blij verder exploreren van hetgeen kan om dit herstel te bevorderen.

En wat er naar onze mening kan en moet gebeuren is het verhogen van de kwaliteit van de
‘activiteiten’ van onze vereniging. Ons verenigingsblad De Vrijdenker, de website, de uitgeverij,
de educatie, weekeinden en symposia, lezingen en de maatschappelijke voorstellen die de
vereniging poneert kunnen veel beter! Om dit te bewerkstelligen zijn enkelen van ons gaarne
bereid functies in bestuur, redactie en wat er verder te doen is te gaan vervullen. 

Voor het bestuur stellen zich in ieder geval kandidaat: Lex Hagenaars, Fred Neerhoff en Victor
Onrust. Omdat wij alle zes deze kandidatuur steunen wordt voldaan aan de eis dat een
kandidaatstelling door tenminste vijf leden dient te worden ondersteund.

Onze opvatting over vrijdenken
Vrijdenken is er niet voor bange mensen, die een belediging uit de weg gaan. HET IS EEN
POSITIEVE GEZINDHEID, EEN KEUS TEGEN ELK DOGMA. Godsdienst is één van die dogma's, maar
ook keren wij ons tegen het dogmatische belijden van "het humanisme" of "het atheïsme" en
andere vormen van (bij)geloof. De waarheden van de logica en de natuurwetenschappen zijn de
enige dogma's die wij erkennen. 

In een vrijdenkersvereniging past het elkaar de maat nemen, en dat moet zo blijven, maar het
verketteren van de politieke tegenstander is uit den boze. Elk lid is welkom, wordt benaderd met
een vriendelijk en opgewekt woord. Helaas maakt het bestuur, en zeker de redactie van De
Vrijdenker, op ons te vaak de indruk benauwd/afwerend te zijn voor wat in de wandelgangen wel
politiek "rechts" wordt genoemd. Terwijl de Nederlandse vrijzinnigheid toch altijd zowel op rechts
als op links floreerde, de uitersten vermijdend, dat spreekt.

Het is van groot belang om als vereniging een onafhankelijke positie binnen het politieke
spectrum te verwerven, aantrekkelijk voor zowel " links" als voor "rechts" vrijdenkend Nederland.
Het slechtste wat de vereniging kan doen is om zich te laten gijzelen door bijvoorbeeld "Wilders".

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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Het resultaat is een voorspelbaar geluid, dat eerder als dogmatisch dan als vrij wordt ervaren.

De strijd voor het ideaal voor een absolute vrijheid van meningsuiting blijft cruciaal voor een
vereniging als de onze. Wie bang is voor beledigen zou eigenlijk eens een gedachte-experiment
moeten doen. Probeer in het Nederland van 1950 de onderwerpen die momenteel open en zonder
angst worden besproken, te positioneren. Je zou er iedereen, nou ja bijna iedereen, toen de
stuipen mee op het lijf jagen: secularisatie als ideaal, abortus, zelfdoding, vrije seks, atheïsme,
migratie, integratie van ´buitenlanders´. Het rijtje dagelijkse onderwerpen in de dagbladen dat
open en bloot besproken wordt is onbeperkt, maar in de Nederlandse huiskamer van zestig jaar
geleden, ook in die van de toenmalige vrijdenker, waren veel van die onderwerpen taboe,
onbespreekbaar, want kwetsend en beledigend.

Bovendien snapt ieder verstandig mens het verschil tussen vrijheid en vrijblijvendheid. Wij moeten
de leden niet maar steeds willen uitleggen wat netjes en fatsoenlijk is. De leden zijn immers geen
kinderen die opvoeding behoeven of vragen.

Onze vereniging moet vrijheid koesteren, actief op zoek naar ruimte voor krachtige opinies en
stoppen de politieke tegenstander te verketteren, voor de strafrechter te willen brengen en
angstig blijven zoeken naar het zoveelste bewijs van het niet bestaan van god. Heus, er mag, er
moet ruimte zijn voor de aanval op de godsdienst, maar de hoofdlijnen van dat debat is
uitgesleten, voorspelbaar en voor uitbreiding van leden van onze vereniging niet erg wervend. Bij
de buitenwacht kan de indruk ontstaan dat we ons ontwikkelen tot een sekte en dat is geen
goede beleidsrichting.

Bovendien moet er meer oog zijn voor de toenemende invloed van de islam in het publieke
domein. We kunnen niet door blijven gaan met ons te blijven afzetten tegen het christendom en
de islam grotendeels buiten beeld laten omdat dit de godsdienst zou zijn van de "zwakkeren". De
disciplinerende invloed van de Verlichting op het christendom dient een belangrijke overweging
te zijn bij de beoordeling van de opkomende invloed van de islam.

Onze voorstellen
Wij zijn graag bereid, als jullie dat willen, de redactie en het bestuur met onze expertise te
versterken, mee te helpen de vereniging weer tot bloei te brengen. Een paar voorbeelden, open
voor discussie:

Vrijdenkersbijeenkomsten
Al jaren wordt er gepraat over vrijdenkersweekeinden, waar leden elkaar ontmoeten, van
gedachten kunnen wisselen over tal van onderwerpen en de onderlinge band versterken.
Organiseer dat dan ook een keer. Er zal van dergelijke educatieve bijeenkomsten zeker ook een
wervende kracht uitgaan, we weten zeker dat er - mits goed aangepakt- belangstelling voor is. 

De vrijdenkerswandelingen zijn een behoorlijk succes, er kunnen er meer komen, maar daar moet
organisatorisch talent voor worden ingezet. Zoek dat talent bijv. in Voorburg, waar Spinoza
woonde, Christiaan Huygens opgroeide en houdt een bijeenkomst, wandel in het Gooi, waar vele
vrijdenkers hun plannen met ons land beraamden etc. 

Misschien is het een idee om een symposium met onze Zuiderburen te organiseren. We zouden
elkaar beurtelings kunnen uitnodigen. Dus eerst is Nederland gastheer, het jaar daarna België, en
dit alles op gepaste bourgondische wijze.

Het verenigingsblad De Vrijdenker
Het blad is de laatste jaren op onderdelen sterk verbeterd, daar moeten we de redactie om
prijzen. Maar het kan nog beter door in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Wij stellen
daarom voor om van De Vrijdenker een kwartaalblad te maken, het een meer professionele
‘glossy’ uitstraling te geven en eventueel een eindredacteur in te huren die de kwaliteit bewaakt.
Naast artikelen in een fysiek kwartaalblad zouden ook artikelen op de website van onze
vereniging kunnen worden geplaatst, die aldaar de bezoekers aanleiding kunnen geven om met
elkaar in discussie te gaan. Op deze wijze kan de website (incl. een goed Forum, zie hierna) weer
een aantrekkelijke pleisterplaats voor vrijdenkers worden.

Het Forum
Deze maand is de vernieuwde website (zie http://www.devrijegedachte.nl/ ) van onze vereniging
de lucht ingegaan. De vormgeving van de site is sterk verbeterd. Helaas bevat deze vernieuwde
site nog steeds verouderde informatie. En dat is jammer. 

Daarnaast is het Forum opgeheven en is een samenwerking aangegaan met
http://www.freethinker.nl/ . De overeenkomst met Freethinker is zeker een stap vooruit, maar we
denken dat die maatregel toch door ons bestuur slecht is uitgewerkt en verbetering behoeft. Het
idee het Forum geheel op te heffen, terwijl het zoveel vrijdenkers pleziert en aanzet tot kritisch
denken over een scala van onderwerpen, is bizar en dom. Juist een Forum moet je koesteren als
een bron van ledeninitiatieven. Zoals bleek, elke dag weer. 

http://www.devrijegedachte.nl/
http://www.freethinker.nl/
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Er is veel mogelijk, het klinkt misschien cliché, maar de hand moet aan de ploeg. 

Ten slotte
Wij hebben bovengenoemde verbeterpunten herhaaldelijk onder aandacht van het bestuur
gebracht, onder andere in een gesprek met het bestuur op 9 maart jongstleden. Echter, tot op
heden hebben wij geen gehoor gevonden. Dit is de reden dat wij thans, door middel van deze
agendering voor de Algemene Jaar vergadering op 17 april, onze voorstellen rechtstreeks aan de
leden willen voorleggen.

[De moderatoren hebben besloten om alle draden te sluiten die betrekking hebben op interne
(bestuurlijke of redactionele) aangelegenheden van DVG. Wij achten dit forum daarvoor niet de
geschikte plaats. Voor meer uitleg zie hier: viewtopic.php?p=208929#p208929 ]

Beste David Bakker e.a.

Ik reageer hier als lid van de vrije gedachte. 

Wat bedoelen jullie met 'oeverloos gepraat over wat allemaal niet mag?' 
Heeft dit nog steeds betrekking op dat vermeende meningsverschil over de vrijheid van
meningsuiting?

Ik heb bepaalde reacties gelezen, zowel hier als op de nieuwe site van DVG, en zonder met
beschuldigende vingers te willen wijzen naar wie dan ook, vind ik als lid van DVG een
samenwerking tussen jullie en de huidige redactie en bestuursleden niet erg geloofwaardig(los
van 'Victor Onrust.', want ik heb geen idee wie dat is. Heet deze heer overigens écht zo?  ). 

Volledig mee eens  
Maar het opzettelijk beledigen óm het beledigen is doorgaans het wapen van de zwakkere die niet
in staat is om zijn standpunten te onderbouwen (en nee, voor er weer een vergelijking komt met Job Cohen
oid, hiermee wil ik geenszins zeggen dat beledigen óm het beledigen niet mag). 

Iets is hier tegenstrijdig  
Overigens mag hier denk ik wel aan toegevoegd worden dat logica en natuurwetenschappen
weliswaar de meest betrouwbare methoden zijn om tot kennis te komen, maar dat het menselijke
brein nogal eens fouten maakt of te vlug conclusies trekt, of dat persoonlijke voorkeuren de
onderzoeksresultaten en/of denkprocessen kleuren.

'.. de indruk...' 
Te vaag! Onderbouwing graag.

David Bakker schreef:
Dit betekent geen oeverloos gepraat over wat allemaal niet mag, maar juist een vrij en blij verder
exploreren van hetgeen kan om dit herstel te bevorderen.

Om dit te bewerkstelligen zijn enkelen van ons gaarne bereid functies in bestuur, redactie en wat
er verder te doen is te gaan vervullen. Voor het bestuur stellen zich in ieder geval kandidaat: Lex
Hagenaars, Fred Neerhoff en Victor Onrust.

Onze opvatting over vrijdenken
Vrijdenken is er niet voor bange mensen, die een belediging uit de weg gaan.

HET IS EEN POSITIEVE GEZINDHEID, EEN KEUS TEGEN ELK DOGMA. Godsdienst is één van die
dogma's, maar ook keren wij ons tegen het dogmatische belijden van "het humanisme" of "het
atheïsme" en andere vormen van (bij)geloof. De waarheden van de logica en de
natuurwetenschappen zijn de enige dogma's die wij erkennen.

Helaas maakt het bestuur, en zeker de redactie van De Vrijdenker, op ons te vaak de indruk
benauwd/afwerend te zijn voor wat in de wandelgangen wel politiek "rechts" wordt genoemd.

De strijd voor het ideaal voor een absolute vrijheid van meningsuiting blijft cruciaal voor een
vereniging als de onze. Wie bang is voor beledigen zou eigenlijk eens een gedachte-experiment
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Wie zijn toch in hemelsnaam die mensen die bang zijn voor beledigen? Ik breek me al weken lang
het hoofd over deze kwestie, en krijg sterk de indruk dat degenen die hier steeds over beginnen
spoken zien. Ik lees maandelijks artikelen in De Vrijdenker waarin geen blad voor de mond wordt
genomen. Geen enkele religie of levensbeschouwing wordt gespaard. Zélfs Erasmus mag van zijn
vermeende voetstuk worden gestoten. 
Van mij is vorige maand een verhaaltje geplaatst over ene Paus Judas Iskariot, dat klaarblijkelijk
beledigend genoeg was om te worden geweigerd bij een schrijfwedstrijd, en ik heb ook het
vermoeden dat mijn ip-adres aldaar geblokkeerd is want ik kon geen nieuwe bijdragen inzenden. 
Hoe beledigend willen jullie het maandblad eigenlijk hebben? Ik begrijp het niet. Geef anders eens
wat voorbeelden. Welke onderwerpen mogen nu niet besproken worden? Of willen jullie
pornoplaatjes in De Vrijdenker? 

Wie zijn 'wij'? Ik zal wel weer wat gemist hebben. Er zijn natuurlijk wel enkele artikeltjes
verschenen waarin de auteurs hun afkeuring hebben laten blijken over 'het beledigen louter óm
het beledigen.' 
Wél, als je zo'n voorstander bent van een absolute vrijheid van meningsuiting, dan is het toch niet
zo erg als er af en toe een paar van die artikeltjes in De Vrijdenker staan?  
Overigens kan iemand 'het beledigen óm het beledigen' afkeuren, en desondanks tóch van
mening zijn dat beledigen mag in de publieke ruimte. Heb je daar wel eens over nagedacht?

Welverdraaid! Stoppen? Stoppen?  
Nog niet eens in het bestuur, en nu reeds oproepen tot censuur 
Sorry dame/heren, maar wie voor de vrijheid tot beledigen is, moet niet gaan roepen dat we
niemand mogen verketteren  

Dit is geen nieuws. 

Ieder blad en elke website is voor de inhoud afhankelijk van de kopij die wordt ingezonden. Dus
heren, klim in de pen en stuur uw pennenvruchten naar de redactie. Als het verhaal goed
geschreven is en vakkundig wordt onderbouwd is er geen reden om het niet te plaatsen.

Zou prachtig zijn, maar hebben jullie ook al een berekening gemaakt wat dit gaat kosten?

Niets mis met een goed forum, maar een goed forum krijg je niet zomaar van de grond. Welke
vrijwilligers gaan dat forum beheren? Dat zijn zaken waarover je goed zou moeten nadenken.

Een vriendelijke groet,
Marcel.

moeten doen.

Bovendien snapt ieder verstandig mens het verschil tussen vrijheid en vrijblijvendheid. Wij moeten
de leden niet maar steeds willen uitleggen wat netjes en fatsoenlijk is.

Onze vereniging moet vrijheid koesteren, actief op zoek naar ruimte voor krachtige opinies en
stoppen de politieke tegenstander te verketteren,

Heus, er mag, er moet ruimte zijn voor de aanval op de godsdienst, maar de hoofdlijnen van dat
debat is uitgesleten, voorspelbaar

Bovendien moet er meer oog zijn voor de toenemende invloed van de islam in het publieke
domein. We kunnen niet door blijven gaan met ons te blijven afzetten tegen het christendom en
de islam grotendeels buiten beeld laten omdat dit de godsdienst zou zijn van de "zwakkeren".

Wij stellen daarom voor om van De Vrijdenker een kwartaalblad te maken, het een meer
professionele ‘glossy’ uitstraling te geven en eventueel een eindredacteur in te huren die de
kwaliteit bewaakt.

Naast artikelen in een fysiek kwartaalblad zouden ook artikelen op de website van onze vereniging
kunnen worden geplaatst, die aldaar de bezoekers aanleiding kunnen geven om met elkaar in
discussie te gaan. Op deze wijze kan de website (incl. een goed Forum, zie hierna) weer een
aantrekkelijke pleisterplaats voor vrijdenkers worden.



Re: Nieuwe kandidaten voor bestuur De Vrije Gedachte
door David Bakker » 01 apr 2010 19:06

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

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

Beste Marcel,

Dank voor je reactie. Je hebt gelijk dat op sommige punten ons manifest wat onduidelijk is. Dat
komt omdat het op korte termijn moest worden opgesteld. Een aantal van genoemde zaken
hebben wij al eerder bij het bestuur aangekaart en daarom hebben we eerst afgewacht of de
bestuursvergadering van 27 maart jl. nog iets positiefs zou opleveren. Echter wij hoorden niets
van het bestuur. Omdat kandidaten voor het bestuur zich vóór 1 april moesten aanmelden waren
wij genoodzaakt snel te handelen. Uiteraard kunnen we op de vergadering van 17 april a.s. een
en ander nader toelichten. Maar ik zal nu alvast reageren op jouw vragen en opmerkingen. 

1. Vrijheid van meningsuiting
Wij staan, zoals DVG altijd heeft gedaan, pal voor de vrijheid van meningsuiting, en willen in De
Vrijdenker niet lezen hoe we ons fatsoenlijk moeten gedragen. Wij zijn immers geen kleine
kinderen. Je moet niet denken dat we mensen express willen beledigen. Alleen moeten we ons
hoeden voor zelf-censuur via het mechanisme van politieke correctheid.

2. Inzake bekleden van functies
Als vrijdenkers onderling meningsverschillen hebben betekent dat niet zonder meer dat ze niet
meer samen kunnen werken. Overigens zou je je eens af moeten vragen of alle bestuursleden op
dezelfde lijn zitten. Wat Victor betreft, dat moet je aan hem vragen.

3. Inzake “politiek rechts”
Ik zal een voorbeeld geven. In 2006 verzorgde de arabist Hans Jansen de Anton Constandse
lezing. Daarin kraakte hij kritische noten over de Islam en hoe bestuurders in Nederland daar mee
omgaan. De lezing kan je via onderstaande link bekijken waarbij ik aanteken dat de tekst een
beetje warrig overkomt. Maar dat komt waarschijnlijk omdat een aanwezige het verhaal ter plekke
heeft opgeschreven:
http://dvg.humancontenthosting.nl/uploadedDocs/divers/AC_lezing_Hans_Jansen.pdf

De zaal was erg enthousiast over deze lezing. Toch zat een klein aantal personen hun hoofd te
schudden en te mompelen: “Dit kan toch eigenlijk niet”. Wat Jansen zei mocht eigenlijk niet
worden gezegd. En het zijn juist de mensen die deze mening zijn toegedaan die thans
belangrijke functies bekleden binnen onze vereniging. Ik vind het belachelijk dat mensen als Hans
Jansen de mond gesnoerd zouden moeten worden. 

Overigens is er later is er op ons oude Forum nog ‘gescholden’ (de precieze bewoordingen ken ik
niet) op Jansen en heeft de toenmalige voorzitter Lex Hagenaars hiervoor zijn excuses
aangeboden aan Jansen. 

4. Inzake verketteren van de politieke tegenstander
Ik zal dit ook nader toelichten aan de hand van een voorbeeld. Als het conflict Israël – Palestijnen
binnen DVG aan de orde komt lopen de gemoederen vaak hoog op. Dit was op het oude Forum
het geval. Dit conflict is buitengewoon ingewikkeld waardoor er ook verschillende standpunten
mogelijk zijn. Echter er zijn DVG-leden die van mening zijn dat je per se een pro-Palestijns
standpunt moet innemen. Doe je dat niet dan kan je worden verketterd. En daar verzetten wij ons
tegen. Dat heeft niets met censuur te maken. Overigens is een relativerende opmerking op zijn
plaats wat betreft het MO-conflict. De direct betrokkenen zullen het toch echt zelf moeten
oplossen en zullen zich weinig aantrekken van de mening van een clubje vrijdenkers in Nederland.
Een reden te meer om niet zo fanatiek te zijn als het om dit onderwerp gaat. 

5. Inzake een glossy, Gerda-achtig kwartaalblad
Nee een nadere uitwerking moet plaatsvinden. Maar als het blad 4x verschijnt in plaats van 10x
komen er natuurlijk middelen vrij. 

6. Inzake een Forum
Wij hadden inhoudelijk een goed Forum. Technisch was het zeker voor verbetering vatbaar. Je zult
daar inderdaad mensen voor nodig hebben. En nu stellen zich dus zes mensen beschikbaar voor
diverse functies. En dat is mooi. En hoe meer je wilt modereren hoe meer mensen je nodig hebt.
Maar de vraag is natuurlijk hoever je wilt gaan met dat modereren. 

Met vriendelijke groet,

David
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Dat niet alle bestuursleden op dezelfde lijn zitten wordt in de laatste editie van De Vrijdenker (nr.
3, april 2010) bevestigd. Bestuurslid Floris van den Berg schrijft in het artikel "Don't shoot the
messenger", waarmee hij nogmaals de vrijheid van meningsuiting c.q. expressie bepleit:

"Misschien moet ik toch nog wat schrijven over het vermaledijde forum van De Vrije Gedachte. Het
bestuur heeft - niet eensgezind - besloten om het ongemodereerde forum op te heffen en bij het
gemodereerde Freethinker forum onder te brengen. Ik ben daar resoluut op tegen. Vrijdenkers die
hun eigen vrijdenkersforum moderen zijn als vleesetende vegatariers. Je kunt niet zeggen pal te
staan voor de vrijheid van meningsuiting en dan bijdragen toetsen op (fatsoens)normen. Zelfs als
het forum een ordinaire dark room van vuiligheid en vunzigheid zou zijn - en dat valt allemaal
reuze mee - dan nog dienen we dat te accepteren. Alleen achteraf kan worden bepaald of
uitspraken strafbaar zijn. In dat geval kan aangifte worden gedaan. Het elkaar uitmaken voor
antisemiet, schoft, amateur moet allemaal kunnen."

Jammer is het dan weer dat Dominee Enno Nuy het weer niet kan laten om hierop meteen te
reageren met zijn fatsoenlijke artikel "To insult or not to insult, that's the question", dat gelijk
achter het artikel van Floris van den Berg is geplaatst. Wordt het niet een keer tijd dat de heer
Nuy een passende functie bij de Bond tegen vloeken gaat zoeken?

David Bakker schreef:
2. Inzake bekleden van functies
Als vrijdenkers onderling meningsverschillen hebben betekent dat niet zonder meer dat ze niet
meer samen kunnen werken. Overigens zou je je eens af moeten vragen of alle bestuursleden op
dezelfde lijn zitten. 

Hoe kun je jouw commentaar op Enno rijmen met de extreme vrijheid, die Floris voorstaat en
waar jij het mee eens lijkt te zijn?

Mag een Vrijdenker van mening zijn dat de zg. "nieuwe atheïsten" slechte reclame zijn voor het
vrijdenken in het algemeen?
En mag deze vrijdenker ook zijn mening zeggen, waar ik het overigens 100% mee eens ben.
Ik ben niet zo'n fan van Floris.

Dat hij in dit stukje pleit voor een moderatorvrij forum, betekent dat hij heel sterk is voor vrije
meningsuiting, maar geen idee heeft waar moderatorvrij toe kan leiden.
Of dat hij het prachtig vindt dat mensen elkaar met woorden afmaken.
Dat laatste kan ik me echt niet zo voorstellen, ook al heeft hijzelf er ook een handje van om te
polariseren.

Ik vind het een eerlijk voor zijn mening opkomen, maar toestaan dat de ander grof uitgescholden
mag worden om diens mening. 
Want dat is de praktijk, als er niet wordt gemodereerd.
Er is altijd een groep, die denkt dat te kunnen maken, als zij anoniem op een niet gemodereerd
forum komen en anderen komen dan om de sensatiezucht.
Is dat wat je wil?

Enigermate in de hand houden van scheldpartijen en afreageren van persoonlijke frustratie van
leden op medeleden is een absolute noodzaak.
Ook in fora zoals dit is het: Soort zoekt soort.

Door dit duidelijk te maken, de laatste tijd wat extremer, is de sfeer op dit forum 1000 x
verbeterd en is het weer prettig toeven.
Dat mag echt gezegd worden.
Uitzonderingen altijd daargelaten, die zijn er nu eenmaal altijd.
Als die maar wordt geweerd en het geen meehuilen wordt met de wolven.

It has often and confidently been asserted, that man's origin can never be known: but ignorance more
frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much,
who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. Ch. Darwin.
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Op het oude Forum werd niet helemaal niet gescholden en bovendien waren de meeste
deelnemers niet anoniem zoals jij wel bent:

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

Mariakat schreef:
Ik ben niet zo'n fan van Floris.

Dat hij in dit stukje pleit voor een moderatorvrij forum, betekent dat hij heel sterk is voor vrije
meningsuiting, maar geen idee heeft waar moderatorvrij toe kan leiden.

Enigermate in de hand houden van scheldpartijen en afreageren van persoonlijke frustratie van
leden op medeleden is een absolute noodzaak.

Ik vroeg jou:

Jouw antwoord, dat ik anoniem ben, is totaal niet relevant, zolang ik me niet misdraag.
Als mensen elkaar onder hun eigen naam constant vinken af willen vangen is dat hun zaak.

Hoe noem jij dit?

Hier heeft de betreffende inzender nog heel veel kansen om toch mee te doen op het forum.
Zelfs na een ban, kan hij gewoon weer meedoen onder andere account mites hij niet weer in
herhaling valt.

Overigens dank voor de tip, dat het archief van het oude forum weer in de lucht is.

David Bakker schreef:

Op het oude Forum werd niet helemaal niet gescholden en bovendien waren de meeste
deelnemers niet anoniem zoals jij wel bent:

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

Mariakat schreef:
Ik ben niet zo'n fan van Floris.

Dat hij in dit stukje pleit voor een moderatorvrij forum, betekent dat hij heel sterk is voor
vrije meningsuiting, maar geen idee heeft waar moderatorvrij toe kan leiden.

Enigermate in de hand houden van scheldpartijen en afreageren van persoonlijke frustratie
van leden op medeleden is een absolute noodzaak.

Hoe kun je jouw commentaar op Enno rijmen met de extreme vrijheid, die Floris voorstaat en waar
jij het mee eens lijkt te zijn?

Forum DVG schreef:
Nare, discriminerende berichten die op de persoon zijn gericht, worden - na melding - verwijderd
en ip-adres van de dader wordt tevens geblokkeerd.

It has often and confidently been asserted, that man's origin can never be known: but ignorance more
frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much,
who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. Ch. Darwin.

David Bakker schreef:

Op het oude Forum werd niet helemaal niet gescholden en bovendien waren de meeste
deelnemers niet anoniem zoals jij wel bent:
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Met een kleine groep kun je afspraken maken. Freethinker heeft meer dan 1000 leden. Moderatie
is hard nodig. Zonder moderatie had dit forum niet meer bestaan! Ik begrijp ook niet dat hier
ophef over ontstaat. Wat is het nu het bezwaarlijke van moderatie? Denkt Floris van den Berg dat
het forum zichzelf bedruipt. Het is voor veel mensen uitermate prettig dat er sturing plaatsvindt.
Het zijn niet alleen de handelingen die invloed hebben op discussies of op mensen. Maar hij
vergeet gemakshalve de administratieve taken. Het bijhouden van lijsten. De ICT werkzaamheden.
En het bindende aspect wat moderators meenemen. Zij vormen de stabiele ruggengraat van een
forum. Altijd aanspreekbaar en uit te nodigen tot overleg.

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

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

Piet,

Ons forum functioneerde zonder moderatie. Er stonden alleen zaken die sommige bestuursleden
niet bevielen. De vuile was hing buiten. Daarom moest er gemodereerd worden. Ik denk dat het
alleen maar goed is een voor organisatie als De Vrije Gedachte als de vuile was buiten komt te
hangen. Dat houdt de mensen scherp. 

Het is nu zo erg dat er op de site van De Vrije Gedachte meer gemodereerd (beter is te spreken
over censureren) wordt dan op Freethinker. Zo zijn alle reacties bij de weblogs weggehaald, zoals
onderstaande waarvan ik een backup heb gemaakt:

Je kunt nooit weten
3 maart 2010 door Anton 
Het is lastig met een agnost te discussiëren. Agnoostos is Grieks voor ‘niet wetend’. Een agnost
lijkt het gelijk van een kritische houding aan zijn kant te hebben als-tie zegt: “Je kunt nooit zeker
weten of er toch niet een god bestaat.’ Ja, ik kan ook niet bewijzen dat er op de zon geen mensen
wonen. Toch lijkt het alleszins redelijk om die mogelijkheid maar uit te sluiten. Een agnost is dus
iemand die niet wil weten.
Tags: agnosticisme
Geplaatst in Bestuursweblog | 22 reacties »

22 reacties op “Je kunt nooit weten”
1. Kitty zegt: 
3 maart 2010 om 23:57
Op freethinker heb ik hier een discussie over gestart, in het subforum van De Vrije Gedachte.
viewtopic.php?p=209170#p209170

2. David zegt: 

PietV. schreef:

Met een kleine groep kun je afspraken maken. Freethinker heeft meer dan 1000 leden. Moderatie
is hard nodig. Zonder moderatie had dit forum niet meer bestaan! Ik begrijp ook niet dat hier
ophef over ontstaat. Wat is het nu het bezwaarlijke van moderatie? Denkt Floris van den Berg dat
het forum zichzelf bedruipt. Het is voor veel mensen uitermate prettig dat er sturing plaatsvindt.
Het zijn niet alleen de handelingen die invloed hebben op discussies of op mensen. Maar hij
vergeet gemakshalve de administratieve taken. Het bijhouden van lijsten. De ICT werkzaamheden.
En het bindende aspect wat moderators meenemen. Zij vormen de stabiele ruggengraat van een
forum. Altijd aanspreekbaar en uit te nodigen tot overleg.

David Bakker schreef:

Op het oude Forum werd niet helemaal niet gescholden en bovendien waren de meeste
deelnemers niet anoniem zoals jij wel bent:

http://dvg.humancontenthosting.nl/forum.aspx?lIntForumId=1&lIntNavId=10&t=t
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4 maart 2010 om 08:43
Kitty,
Wat wil je hiermee zeggen? Moeten we deze site maar opheffen en alleen maar op freethinker
vertoeven?

3. Kitty zegt: 
4 maart 2010 om 15:42
David, probeer eens Ritalin, dat schijnt te helpen.

4. Agnostinus zegt: 
4 maart 2010 om 18:10
Citaat: ” Een agnost is dus iemand die niet wil weten.”
U bent verkeerd geïnformeerd: een agnost wil het niet weten (ihkv zinloosheid te willen weten),
omdat hij ‘weet-niet-te-weten’, betreffende de onkenbaarheid van dergelijke immaterialiteiten. 
Meer waarlijk vrije uitwisseling hierover en andere levensbeschouwelijke onderwerpen, ook
BUITEN het matrixdenken van de ‘Vrijdenkers’(wat helaas begrensd wordt door het psychologisch
en filosofisch materialisme)vindt plaats op het forum van ‘Het Voordeel van de Twijfel’, de link:
http://www.forumforfree.com/index.php?mforum=denieuwekerk
Aanbevelenswaardig onderdeel:
Meldpunt betreffende moderatie internetfora.
http://www.forumforfree.com/viewforum.php?f=21&mforum=denieuwekerk

5. hagenaars zegt: 

6 maart 2010 om 07:12
Wat lult die anonieme agnosticus nu toch weer. God bestaat in de gedachten van de gelovigen, wij
de vrijdenkers zijn het met die gedachten niet eens, het zijn dwaalwegen. Die ook nog tot niets
positiefs leiden. Immers je moet als je mee wil doen een autoriteit aanvaarden die nergens op
gebaseerd is.
Dat willen vrijdenkers liever niet, er is al ellende genoeg in de wereld.
Die Kitty, ik ken haar niet is een verwend en brutaal kreng, over de knie, Anton. Trouwe leden
beledigen, het is een schande.

6. Jan Bijl zegt: 
8 maart 2010 om 23:22
Dag Anton, ik ken je nog uit Utrecht dacht ik toen ik bij Hayo onderzoek deed naar de
dag/nachtritmes van het beruchte fruitvliegje Drosophila. Maar ik heb in Utrecht ook geleerd dat
als je een mens verhit tot de temperatuur van de zon hij niet meer in leven is. Hier op aarde
noemen ze dit experiment wel crematie. Ergo: ik weet dat er op de zon geen mensen leven. Mijn
vader die in Utrecht als pedagoog probeerde het basisonderwijs zo goed mogelijk te maken
noemde zich ook een agnost. Ik noem mijzelf liever een gnosticus want wat de religieuze mens
god noemt is voor mij een voortdurende ervaring: ik ben de “ik ben” in dit mensenleven. Mijn
persoonlijke computer tussen mijn oren is echter niet in staat om dit mysterie rationeel te
benoemen of te verklaren. Gelukkig dat er een orthodox/dogmatisch kerkgenootschap in ons
land is dat in de Vrije Gedachte gelooft en haar als enig ware godin in dit universum predikt.
Zodra ik rationeel volwassen genoeg ben hoop ik mij ook tot dit geloof in de Vrije Gedachte en
haar religieuze dogmas te bekeren. Nu meen ik nog stees in mijn zondig onverstand dat onze
soort, de Homo sapiens alleen maar voor 5% rationeel handelt en voor 95% magisch, emotioneel,
religieus en wat zijn er nog meer voor zondige irrationele motieven voor ons handelen te
bedenken. Wee ons! Zeereerwaarde van Hooff, ik dank u voor uw onvermoeide inzet tegen
agnostiscisme en andere verwerpelijke geestelijke stromingen. En overigens ben ik van mening
dat de paus van Rome af moet treden.

7. hagenaars zegt: 
10 maart 2010 om 06:23
Als ik mij in dit debat (Wat helaas nergens over gaat, maar daarover later.) zou mogen mengen
dan graag met het volgende. Anton wijst terecht naar mijn mening op het absurde karakter van
de implicite aanname van de anonieme onwetende en dat doet Jan Bijl nu ook. Het staat dus vast
dat het niet weten een overbodige voorzichtigheid van de inzender was. Hij weet heel goed dat hij
meer weet dan hij doet voorkomen. (Dat noem ik gelul, of geouwehoer, straattaal voor: ” Sorry,
maar u houdt de discussie op…”.)
Ik geloof eerlijk gezegd, Jan Bijl, dat er veel minder mysterie zit in de feitelijke vaststelling dat jij
bestaat, dat hebben Anton en ik namelijk ook, wij bestaan ook en daar is niets mysterieus aan.
Niets. Zo en dan kunnen we verder. De doorsnee vrijdenker gelooft in geen enkel dogma, snap je,
elk dogma, elke bewering kan als het noodzakelijk is doorzocht, gewogen (bv. met logica, is het
waar of niet, of door een waarneming b.v. door te tellen, wegen of op beeld vastleggen.)Daar is
dus geen orthodoxie of dogma voor nodig.
Dat noemen we de zoektocht naar waarheid. Het voorlopig niet eindigend karwei dat we wel
aanduiden met de term ´wetenschap´. Daar is niets magisch, emotioneel of zelfs maar religieus
aan…Gewoon a+b.
Waarom moet de Paus van Rome aftreden? Kunt u dat nog even een beetje verduidelijken?

http://www.forumforfree.com/index.php?mforum=denieuwekerk
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8. David Bakker zegt: 
10 maart 2010 om 08:32
Over die Paus was denk ik grapje voor ingewijden (maar dat wist je toch wel Lex?), zie wiki-info
hieronder:
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam is een Latijnse uitspraak die toegeschreven wordt
aan de Romeinse senator Cato Maior (234-149 voor Chr.).
De spreuk betekent letterlijk: Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden.
Carthago was in de tijd van Cato de tegenspeler van Rome tijdens de Punische oorlogen. Cato had
de gewoonte elke redevoering met deze spreuk te beëindigen. Carthago is ten slotte in 146 voor
Christus door Rome verwoest. In 29 voor Christus werd de stad door keizer Augustus hersticht
(Colonia Julia Carthago).
De strekking van deze uitspraak is dat dingen die belangrijk zijn voortdurend herhaald moeten
worden. Wie, bijvoorbeeld in de publieke zaak, iets wil bereiken zal te pas en te onpas zijn
boodschap moeten herhalen.
De zin leeft voort in de lessen Latijn op middelbare scholen als een voorbeeld van het gerundivum
(delendam), de alliteratie (ceterum censeo Cartaginem ) en de accusativus cum infinitivo
(Carthaginem esse delendam bij censeo).
Betwijfeld wordt of de uitspraak authentiek is. De exacte formulering ceterum censeo
Carthaginem delendam esse wordt in antieke bronnen niet vermeld. Plutarchus is de enige antieke
bron die Cato in de directe rede citeert, maar doet dat in het Oud-Grieks: Δοκεῖ δὲ μοι καὶ
Καρχηδόνα μὴ εἰναι. (“en het lijkt me goed als Carthago er niet meer zou zijn”, Parallelle levens,
Cato 27), andere bronnen als Plinius Maior (Naturalis Historia, boek 15, XX) geven meer in het
algemeen aan dat Cato geroepen zou hebben dat Carthago verwoest moest worden.
[bewerken] Varia
Soms wordt door komedieschrijvers deze Latijnse uitdrukking gebruikt om iemand, met een
grappig effect voor ingewijden, geleerd klinkende onzin in de mond te leggen, zoals bijv. het
personage Simon Stokvis in afleveringen van de Nederlandse televisieserie Toen was geluk heel
gewoon.
Marianne Thieme verwijst naar de uitspraak van Cato door in de Tweede Kamer steevast haar
debatbijdragen te besluiten met de zin: “Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen
aan de bio-industrie.”

9. enno nuy zegt: 
10 maart 2010 om 09:16
Zo, hier zijn weer eens een paar argeloze deelnemers aan een forumdiscussie op een schofterige
manier aan de kant geschoven. Hagenaars strikes again! Mensen die hem onwelgevallige
meningen ten beste geven worden beschuldigd van lullen, iemand anders wordt er van
beschuldigd trouwe leden te beledigen, de volgende wordt van gelul en geouwehoer beticht en
krijgt toegevoegd: sorry, maar u houdt de discussie op.
Dan komt vervolgens de heer Bakker er overheen en die gaat een heel college voor gymnasiasten
geven. Dit is nu precies de wijze waarop deze heren op het vorige forum de boel verziekt
hebben.
Mijnheer Hagenaars, u bent ex-voorzitter. Dat betekent dat het voorbij is, geschiedenis, over en
uit. Als deze vereniging u lief is, waarom schoffeert u dan alles en iedereen? Heeft u echt niets
beters te doen?
U schreef van uzelf dat u grote verdiensten voor deze vereniging heeft gehad. Waarom dan deze
misselijk makende en zieke obsessie om alles en iedereen die er andere meningen op na houdt
dan u redelijk acht, opzij te schuiven, het liefst met onaangename kwalificaties? Ooit van
omgangsvormen gehoord Hagenaars? U vindt van uzelf dat u hoogstaand discussieert maar u
jaagt mensen weg.

10. David Bakker zegt: 
10 maart 2010 om 09:28
Enno, 
Gelukkig zie jij nog kans de discussie op een hoger plan te brengen.

11. Anton van Hooff zegt: 
10 maart 2010 om 11:40
de verkeerde Van Hooff
Waarde Jan, ik heb nooit iets met fruitvliegjes gehad. Je verwart me waarschijnlijk met mijn bijna-
naamgenoot Antoon (2 o’s) van Hooff, de inmiddels overleden directeur van de Arnhemse
dierentuin.
Ik neem net als Enno afstand van mensen die discussie denken te verlevendigen door bijdragen
van anderen als gelul te bestempelen.
Wat ik wil zeggen, Jan, is: kun je niet leven met de heerlijke onzekerheid? Waarom ‘god’ noemen
wat je niet weet? Natuurlijk zijn we één brok driften met een dun laagje vernisje van beschaving.
Maar die rationele schil stelt ons in staat te communiceren, en dan liefst beschaafd

12. fred neerhoff zegt: 



10 maart 2010 om 12:02
En voorts ben ik van mening dat er een eind moet komen aan de fasoensrakkerij binnen de
vereniging.

13. Willem van Lunenburg zegt: 
10 maart 2010 om 18:10
lol@David, probeer eens Ritalin, dat schijnt te helpen.

14. Anton van Hooff zegt: 
10 maart 2010 om 21:44
verder ben ik als voorzitter van De Vrije Gedachte van mening dat discussianten elkaar niet
moeten afzeiken. Dat heeft niets met fatsoensrakkerij te maken, maar met respect voor de
andere (vrije) gedachte en nog simpeler met goede communicatie: als iemand ziet dat zijn
bijdrage als ‘gelul’ wordt betiteld, zal hij nooit reageren met “ja, daar heb je een punt”.

15. fred neerhoff zegt: 
11 maart 2010 om 05:29
Anton, het heeft er alle schijn van dat je als voorzitter van De Vrije Gedachte alle objectiviteit uit
het oog verloren bent. Of lijkt je dat uitgesloten?

16. fred neerhoff zegt: 
11 maart 2010 om 05:48
En tenslotte ben ik van mening dat deze discussie een goede illustratie is van botsende opinies.

17. hagenaars zegt: 
11 maart 2010 om 07:47
Het is inmiddels algemeen bekend dat er maar één vrijdenkers is die ongeremd mag schelden, hij
houdt de discussie wel op, zeg. Een als hij nou inhoudelijk iets te melden had…

18. hagenaars zegt: 
11 maart 2010 om 07:51
Nog een keertje, het kan niet genoeg gezegd worden: (Nu zonder tikfoutjes.) Die Enno, hij zegt
dat hij hoofdredacteur is van de Vrijdenker, is de enige vrijdenker die hier ongebreideld mag
schelden. Hij houdt met zijn gelul de discussie wel op zeg! En als hij nou inhoudelijk iets te
melden had…

19. hagenaars zegt: 
11 maart 2010 om 08:03
@Anton van Hooff. Nou, ik ben het niet met je eens, streetwise, kun je de mening van een ander
toch wel als ´gelul´ beoordelen, vind ik, maar (en nu komt het:) je moet dan wel die mening, dat
gelul vervolgens inhoudelijk wel beoordelen en bestrijden. Als jij mij bijvoorbeeld van afzeiken
zou betichten en gelukkig doe je dat niet, er is immers geen enkele reden voor, dan zou ik daar
ondanks de stevige woordkeus wel op reageren. Zoals nu bijvoorbeeld. En zoals ik altijd op die
schijnheilige Enno heb gereageerd…

20. hagenaars zegt: 
11 maart 2010 om 08:38
@ Wim Aalten. Beste Wim, moet je horen: Ik heb jouw plaatsing op de site van het vermaledijde
Freethinker even gecopieerd, zodat ik hier en ongestoord door ´Kitty´ of ´Devious´naar jou kan
reageren. 
Ik begrijp de commotie in dit draadje niet zo.
Als je lid bent van DVG (en dat ben ik ook) mag je blij zijn met dit forum en de mogelijkheid die
de vereniging DVG heeft om via dit forum naar buiten te treden, de naamsbekendheid te
vergroten en deel te zijn van de brede vrijdenkersdiscussie. Prima.
Als je als lid van DVG wilt steggelen over besluiten van je bestuur waar je het niet mee eens bent
dan moet je dat op de juiste plaats doen, bij het bestuur of in een Algemene Ledenvergadering.
Ook prima.
En als je je eigen gefrustreerdheid niet de baas kunt dan ga je naar een psychiater of andere
hulpverlener. Ook prima.Wim Aalten 
Ik ben lid van een vereniging, net als jij en ik wil de vrijheid hebben mijn mening te geven over
het beleid. net als jij was ik gewend op een aangename en open manier en zonder interventies
van die ´Kitty´ of haar vriendje ´Devious´ op het beleid te reageren. Tot die vermaledijde Chris
Smissaart, die een jaar lang de site had verwaarloosd, het nodig vond ons opnieuw uit de lucht te
halen. Een grof schandaal. Ik weet als oud voorzitter natuurlijk ook wel dat ik naar de
jaarvergadering kan gaan en mijn verhaal doen, maar vind je dat nu een goede wijze van zakelijk
verkeer? Eens per jaar een uurtje ouwehoeren met het bestuur? Dat is toch niet van deze tijd?
Nee, ik vind dat we ons eigen forum, sterk verbeterd weer moeten terugkrijgen. Ik heb dat
onlangs aan het bestuur laten weten, ze denken er over na. Gelukkig maar…

21. David Bakker zegt: 
11 maart 2010 om 08:59
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Is dit het nieuwe Forum? Ik vond het oude beter. Maar ja, we moeten het er maar even mee doen. 
Ik kreeg gisteren overigens het maandblad van de “Bond tegen het vloeken” binnen, met
uitstekende bijdragen van Van der Gaag en Hopster jr. (aartje naar zijn vaartje?). Ze hebben groot
gelijk. De vrijheid van meningsuiting loopt de spuigaten uit. Iedereen loopt maar ongebreideld
zijn mening te verkondigen. Daar moet eens een keer een einde aan komen. De vereniging moet
zich hard maken voor een drastische inperking van de vrijheid van meningsuiting. Zo komt er
hopelijk ook eens een eind aan al dat gevloek en gescheld. Over vloeken gesproken. Joost
Zwagerman heeft een boekenweekgeschenk geschreven waarin in de eerste zin gelijk een GVD
staat. Schandalig. Dat stoot christelijke lezers af terwijl de bedoeling van het geschenk is om de
literatuur te bevorderen. Schandalig. Waar gaan we heen in dit land?
Overigens blijf ik van mening dat het oude forum terug moet keren.

22. fred neerhoff zegt: 
11 maart 2010 om 10:19
Zijn er onder de discussianten soms ook mensen die het verschil tussen vrijheid en
vrijblijvendheid niet snappen?
In dat geval ben ik van mening dat een etiquette cursus verlichting kan brengen.

Graag gedaan. Overigens was dat archief al onopgemerkt de hele tijd in de lucht. Echter op de
nieuwe site staat (onderaan de page: http://www.devrijegedachte.nl/?page_id=228):

"Breng me naar het DVG forum archief (sep 2009 – feb 2010). Wordt aan gewerkt, volgt
binnenkort!"

Er had dus gelijk een linkje naar het oude forum kunnen worden geplaatst. Maar daar had men
blijkbaar geen zin in. Vandaar het zoethoudertje dat het binnenkort volgt. De vrees die ik nu heb,
in het huidige beklemmende klimaat dat nu bij DVG heerst, is dat de link naar het archief die ik
hier heb neergezet weer wordt geblokkeerd door angstige bestuurders.

Mariakat schreef:
Overigens dank voor de tip, dat het archief van het oude forum weer in de lucht is.

Tussen vuile was en vuile was zit een groot verschil. De verpakkingsmethode daar kun je grenzen
aan stellen. Ik neem aan dat het bestuur niet constant een free fight gala wil voorzitten. Want als
ik de reacties bekijk, dan ontwaar ik een licht agressieve sfeer. Is er dan nog sprake van vrijheid
van meningsuiting of eerder een wedstrijd wie kan er het hardste schoppen? Ik zou dit op deze
plek (ex-site admin) ook niet dulden. Sommige dingen horen thuis in de babbelbox en op andere
punten zou ik een voorstel lanceren om het gesprek op MSN verder te voeren. 

Maar als jullie graag onbelemmerd en hard op elkaar willen reageren. Waarom dan niet een eigen
forum oprichten. Software is gratis te downloaden. Iedereen die deze methode aanhangt gaat
mee. Geen censuur, geen enkele moderatie en alles kan en mag. Komt alleen een prangende
vraag boven drijven. Hoe levensvatbaar is dit forum?

David Bakker schreef:

Ons forum functioneerde zonder moderatie. Er stonden alleen zaken die sommige bestuursleden
niet bevielen. De vuile was hing buiten. Daarom moest er gemodereerd worden. Ik denk dat het
alleen maar goed is een voor organisatie als De Vrije Gedachte als de vuile was buiten komt te
hangen. Dat houdt de mensen scherp. 

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

PietV. schreef:
Want als ik de reacties bekijk, dan ontwaar ik een licht agressieve sfeer.
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Wat je zegt. Er hangt een opstandige sfeer in de lucht. Er breekt een tijd van revolutie aan. Te
lang nu reeds zaten gedachten opgesloten achter tralies van fatsoen. De cipiers en hun trawanten
moeten het veld ruimen, zodat die roestige deuren eindelijk open kunnen opdat de gedachten
weer vrijelijk over de groene, met een kleurrijke bloemenpracht getooide, lenteweiden kunnen
rondzweven. Als een jonge knaap schal ik daarom op mijn wonderhoorn: "Die Gedanken sind
frei". Het is weer lente, althans in mijn bol. Laten we er iets moois van maken. Frisch und froh!

Mocht het niet lukken wat zijn dan de gevolgen. Overstappen naar agnostinus (Songa) die ook al
tussen het tenenkaasimperium te vinden is. Verbinden de personen die knagen aan de
bestuurszetels en hun anarchie graag vieren met nog meer anarchie, consequenties aan het
voortzetten van de huidige koers. De luwte van freethinker, een ruime plek waar het goed toeven
is, waar mensen rondlopen die veel vrije tijd opofferen om het forum in goede banen te leiden.
Wat willen jullie nog meer dan deze verwennerij? Moeten wij een aparte afdeling maken waar
iedereen ongestoord met modder kan gooien. Waar bestuursleden verketterd worden en men op
elkaar kan afgeven. Beste David, ik hou wel van een beetje leven in de brouwerij. Een topic over
de uber-pedo uit Rome, daar draai ik mijn hand niet voor om. Maar op het persoonlijke vlak
hanteren wij normale omgangsvormen en dat willen we hier graag zou houden. Vandaar de
aanwezigheid van enkele goedwillende moderators. Die hun werk naar beste inzichten doen.
Soms fouten maken, maar in het subforum klachten terecht gewezen kunnen worden. En in het
verleden zijn er stevige gesprekken geweest binnen het team, waarbij aanbevelingen van derden
zijn omgezet in persoonlijke consequenties. Het is een goede keus van het bestuur om haar
achterban te vergroten. Want door deze samenwerking ontstaat een win-win situatie. Maar wel
eentje met toezicht.

Mvg,

Piet.

David Bakker schreef:

Wat je zegt. Er hangt een opstandige sfeer in de lucht. Er breekt een tijd van revolutie aan. Te lang
nu reeds zaten gedachten opgesloten achter tralies van fatsoen. De cipiers en hun trawanten
moeten het veld ruimen, zodat die roestige deuren eindelijk open kunnen opdat de gedachten
weer vrijelijk over de groene, met een kleurrijke bloemenpracht getooide, lenteweiden kunnen
rondzweven. Als een jonge knaap schal ik daarom op mijn wonderhoorn: "Die Gedanken sind frei".
Het is weer lente, althans in mijn bol. Laten we er iets moois van maken. Frisch und froh!

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

Beste David Bakker.

Als je voor de vrijheid van meningsuiting bent, dan moet je óók daar niet over zeuren. Hoe je het
ook wend of keert, óók dat is en blijft een mening.

Wel, ik kan slechts hopen dat de partijen van beide kanten zullen proberen om nader tot elkaar te
komen.

1. Vrijheid van meningsuiting
Wij staan, zoals DVG altijd heeft gedaan, pal voor de vrijheid van meningsuiting, en willen in De
Vrijdenker niet lezen hoe we ons fatsoenlijk moeten gedragen.

Als vrijdenkers onderling meningsverschillen hebben betekent dat niet zonder meer dat ze niet
meer samen kunnen werken.

De zaal was erg enthousiast over deze lezing. Toch zat een klein aantal personen hun hoofd te
schudden en te mompelen: “Dit kan toch eigenlijk niet”. Wat Jansen zei mocht eigenlijk niet
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Site Admin
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Ik ben daar niet bijgeweest. Het zal wel. Tóch is dit verder ook een mening, en als je voor vrijheid
van meningsuiting bent, dan moet je consequent zijn en dat accepteren. Mensen kunnen
overigens (nogmaals) een mening verwerpelijk vinden, en tóch aan die mening de nodige ruimte
geven (in een vrijdenkerskrant bijvoorbeeld  , want nogmaals, ik merk helemaal niets van die
vermeende censuur).

Overigens heb ik die toespraak van arabist Jansen zelf met zeer veel plezier gelezen. Ik was
alleen verbaast dat Jansen wilde spreken voor een atheïstische vereniging; volgens mij is hij
katholiek.

Waarom excuses aanbieden? Wat is dat voor fatsoensrakkerij?  Vrijheid van beledigen, vrijheid
van expressie! Daar was toch niets mis mee? 

Ja, maar als je zo voor de vrijheid van expressie of beledigen bent, waarom maak je dan zo'n
punt van dat 'verketteren?' In zo'n geval ga je toch pal achter de vrijheid van meningsuiting staan?
Dat hoort er allemaal bij.
Aan de andere kant zullen er waarschijnlijk ook DVG-leden zijn die vinden dat je per se een pro-
israël standpunt in moet nemen, en er schijnen ook vrijdenkers te zijn die vinden dat je als
vrijdenker veganist moet worden. Al die meningen heb ik het afgelopen jaar voorbij zien komen
in De Vrijdenker. Het woord 'verketteren' lijkt me dan ook misplaatst, en kan vaak evengoed door
de andere partij worden gebruikt.

Na bijna acht jaar forum-ervaring heb ik sterk mijn twijfels over ongemodereerde fora; het wordt
zelden een succes, en als het wél groot wordt dan is enig niveau vaak ver te zoeken. Een
ongemodereerd forum is zoiets als een staat zonder regering, verkeer zonder verkeersregels,
vergaderingen zonder een voorzitter, en een krant zonder redactie. Het zal wel veel ramptoeristen
trekken - morosofen en evangelie-verkondigers - die het prachtig vinden om de chaos in zich op
te nemen en voor eigen publiek breed uit te meten (indien het omvangrijk wordt; voor
schreeuwfora die zich in de marge bevinden is geen interesse). Maar affijn; toch wens ik een ieder
die het wil proberen veel succes.

Een vriendelijke groet.

worden gezegd. En het zijn juist de mensen die deze mening zijn toegedaan die thans belangrijke
functies bekleden binnen onze vereniging. Ik vind het belachelijk dat mensen als Hans Jansen de
mond gesnoerd zouden moeten worden.

Overigens is er later is er op ons oude Forum nog ‘gescholden’ (de precieze bewoordingen ken ik
niet) op Jansen en heeft de toenmalige voorzitter Lex Hagenaars hiervoor zijn excuses aangeboden
aan Jansen.

Als het conflict Israël – Palestijnen binnen DVG aan de orde komt lopen de gemoederen vaak hoog
op. Dit was op het oude Forum het geval. Dit conflict is buitengewoon ingewikkeld waardoor er
ook verschillende standpunten mogelijk zijn. Echter er zijn DVG-leden die van mening zijn dat je
per se een pro-Palestijns standpunt moet innemen. Doe je dat niet dan kan je worden verketterd.
En daar verzetten wij ons tegen.

En nu stellen zich dus zes mensen beschikbaar voor diverse functies. En dat is mooi. En hoe meer
je wilt modereren hoe meer mensen je nodig hebt. Maar de vraag is natuurlijk hoever je wilt gaan
met dat modereren.

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

Kijk, dit bedoel ik nu. 
Je kunt ook gewoon het stuk van Nuy ontleden; de argumenten die hij gebruikt ontkrachten. Dat
vind ik (en in denk velen met mij) veel interessanter dan wat jij van de persoon vind die het heeft

David Bakker schreef:
Jammer is het dan weer dat Dominee Enno Nuy het weer niet kan laten om hierop meteen te
reageren met zijn fatsoenlijke artikel "To insult or not to insult, that's the question", dat gelijk
achter het artikel van Floris van den Berg is geplaatst. Wordt het niet een keer tijd dat de heer Nuy
een passende functie bij de Bond tegen vloeken gaat zoeken?
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geschreven. Waarom doe je dat niet, en kies je voor dergelijke flauwe aanvallen op de persoon?
Ik zou bijna geloven dat jij je wel heel erg beledigd voelt door Nuy's artikel  

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

Niet zeuren, waarom niet? Ik mag toch zelf bepalen wat en hoe ik denk? Een mening? Er is
verschil, het is de mening van de vrijdenker, die liever niet ziet dat er al te veel wordt
gemoraliseerd.

Het ligt iets anders. Uiteraard mag je het oneens zijn met Jansen maar Jan Bontje, Enno Nuy en
Anton van Hooff vonden dat de Vrije Gedachte Prof. dr. Hans Jansen niet hadden mogen
uitnodigen. 

Ik ben tegen fatsoenrakkerij (= doorgeschoten fatsoen) hetgeen niet betekent dat ik van elk
fatsoen verstoken ben. Als je als vereniging een gast uitnodigt moet je de gast niet gaan
natrappen. Dat is ongastvrij.

Devious schreef:
Beste David Bakker.

1. Vrijheid van meningsuiting
Wij staan, zoals DVG altijd heeft gedaan, pal voor de vrijheid van meningsuiting, en willen in
De Vrijdenker niet lezen hoe we ons fatsoenlijk moeten gedragen.

Als je voor de vrijheid van meningsuiting bent, dan moet je óók daar niet over zeuren. Hoe je
het ook wend of keert, óók dat is en blijft een mening.

De zaal was erg enthousiast over deze lezing. Toch zat een klein aantal personen hun hoofd te
schudden en te mompelen: “Dit kan toch eigenlijk niet”. Wat Jansen zei mocht eigenlijk niet
worden gezegd. En het zijn juist de mensen die deze mening zijn toegedaan die thans belangrijke
functies bekleden binnen onze vereniging. Ik vind het belachelijk dat mensen als Hans Jansen de
mond gesnoerd zouden moeten worden.

Ik ben daar niet bijgeweest. Het zal wel. Tóch is dit verder ook een mening, en als je voor vrijheid
van meningsuiting bent, dan moet je consequent zijn en dat accepteren.

Overigens is er later is er op ons oude Forum nog ‘gescholden’ (de precieze bewoordingen ken ik
niet) op Jansen en heeft de toenmalige voorzitter Lex Hagenaars hiervoor zijn excuses aangeboden
aan Jansen.

Waarom excuses aanbieden? Wat is dat voor fatsoensrakkerij?  Vrijheid van beledigen, vrijheid
van expressie! Daar was toch niets mis mee?

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: Nieuwe kandidaten voor bestuur De Vrije Gedachte

Ja, maar als de een de ander gaat haten omdat deze een andere mening is toegedaan dan
schieten we toch een beetje door. 

De Vrije Gedachte is een vereniging en dat maakt verschil...Het forum heeft enigszins een beperkt
doel, een morosoof of evengelieverkondiger zal zich in ´onze´ kring snel uit de voeten maken. Je
zou kunnen zeggen dat de omgeving, de andere inzenders in zekere zin verplichten.

Met vriendelijke groet,

David Bakker

Als het conflict Israël – Palestijnen binnen DVG aan de orde komt lopen de gemoederen vaak hoog
op. Dit was op het oude Forum het geval. Dit conflict is buitengewoon ingewikkeld waardoor er
ook verschillende standpunten mogelijk zijn. Echter er zijn DVG-leden die van mening zijn dat je
per se een pro-Palestijns standpunt moet innemen. Doe je dat niet dan kan je worden verketterd.
En daar verzetten wij ons tegen

Ja, maar als je zo voor de vrijheid van expressie of beledigen bent, waarom maak je dan zo'n punt
van dat 'verketteren?' In zo'n geval ga je toch pal achter de vrijheid van meningsuiting staan? Dat
hoort er allemaal bij.
Aan de andere kant zullen er waarschijnlijk ook DVG-leden zijn die vinden dat je per se een pro-
israël standpunt in moet nemen, en er schijnen ook vrijdenkers te zijn die vinden dat je als
vrijdenker veganist moet worden. Al die meningen heb ik het afgelopen jaar voorbij zien komen in
De Vrijdenker. Het woord 'verketteren' lijkt me dan ook misplaatst, en kan vaak evengoed door de
andere partij worden gebruikt..

En nu stellen zich dus zes mensen beschikbaar voor diverse functies. En dat is mooi. En hoe meer
je wilt modereren hoe meer mensen je nodig hebt. Maar de vraag is natuurlijk hoever je wilt gaan
met dat modereren.

Na bijna acht jaar forum-ervaring heb ik sterk mijn twijfels over ongemodereerde fora; het wordt
zelden een succes, en als het wél groot wordt dan is enig niveau vaak ver te zoeken. Een
ongemodereerd forum is zoiets als een staat zonder regering, verkeer zonder verkeersregels,
vergaderingen zonder een voorzitter, en een krant zonder redactie. Het zal wel veel ramptoeristen
trekken - morosofen en evangelie-verkondigers - die het prachtig vinden om de chaos in zich op
te nemen en voor eigen publiek breed uit te meten (indien het omvangrijk wordt; voor
schreeuwfora die zich in de marge bevinden is geen interesse). Maar affijn; toch wens ik een ieder
die het wil proberen veel succes.

Ontleden? Zo interessant is dat stuk niet. Grappig is wel dat hij veel mensen op ongemodereerde
fora verwijt dat ze zich leeg laten lopen. Maar is hier niet sprake van de pot die de ketel iets
verwijt?:
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=59&t=7559&start=45

Devious schreef:

Kijk, dit bedoel ik nu. 
Je kunt ook gewoon het stuk van Nuy ontleden; de argumenten die hij gebruikt ontkrachten. Dat
vind ik (en in denk velen met mij) veel interessanter dan wat jij van de persoon vind die het heeft
geschreven. Waarom doe je dat niet, en kies je voor dergelijke flauwe aanvallen op de persoon? Ik
zou bijna geloven dat jij je wel heel erg beledigd voelt door Nuy's artikel  

David Bakker schreef:
Jammer is het dan weer dat Dominee Enno Nuy het weer niet kan laten om hierop meteen te
reageren met zijn fatsoenlijke artikel "To insult or not to insult, that's the question", dat gelijk
achter het artikel van Floris van den Berg is geplaatst. Wordt het niet een keer tijd dat de heer
Nuy een passende functie bij de Bond tegen vloeken gaat zoeken?
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Volgens mij is er veeleer sprake van de pot die de ketel die de pot die de ketel die de pot die de
ketel die de pot die de ketel.....

Ik heb geen sterke mening over schelden op personen, zolang de betrokkene maar beseft dat hij
de diskussie ermee beeindigt. Mensen die denken dat ze een scherp debat aan het voeren zijn
terwijl ze aan het schelden zijn, zijn dan weer... hoe moet ik het zeggen zonder te schelden?

David Bakker schreef:
Maar is hier niet sprake van de pot die de ketel iets verwijt?

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

Sigers Weblog

Dat weet ik niet. Maar maak van je hart geen moordkuil. Laat jezelf even lekker leeg lopen. Dat
lucht op. Daarna zie je vanzelf of de moderatoren ingrijpen.

siger schreef:

Volgens mij is er veeleer sprake van de pot die de ketel die de pot die de ketel die de pot die de
ketel die de pot die de ketel.....

Ik heb geen sterke mening over schelden op personen, zolang de betrokkene maar beseft dat hij
de diskussie ermee beeindigt. Mensen die denken dat ze een scherp debat aan het voeren zijn
terwijl ze aan het schelden zijn, zijn dan weer... hoe moet ik het zeggen zonder te schelden?

David Bakker schreef:
Maar is hier niet sprake van de pot die de ketel iets verwijt?

Zeggen wat je op je hart hebt?
Prima.
Kan op vele manieren.

Is dat je grens?
Waarom erover heen gaan als je op je vingers na kan tellen, waar die grens ligt?
Dit forum bestaat al langer als vandaag.
En als dat al een aantal keren gebeurd is?
Wat doe je dan?
Ervan leren of doordouwen?

Kijk bijvoorbeeld eens in de banlijst en de redenen daartoe.
Is allemaal na te lezen.

David Bakker schreef:
Dat weet ik niet. Maar maak van je hart geen moordkuil. Laat jezelf even lekker leeg lopen. Dat
lucht op. .

Daarna zie je vanzelf of de moderatoren ingrijpen

It has often and confidently been asserted, that man's origin can never be known: but ignorance more
frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much,
who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. Ch. Darwin.

Mariakat schreef:
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LordDragon
Diehard

Ja ja Maria,

Ik heb wel te doen met Siger. Hij zou het liefst een potje willen schelden. Nu beperkt ie op
voorhand al zijn vrijheid van expressie. Arme man, met al die opgekropte gevoelens. Dat kan niet
goed gaan.

Is dat je grens?
Waarom erover heen gaan als je op je vingers na kan tellen, waar die grens ligt?
Dit forum bestaat al langer als vandaag.
En als dat al een aantal keren gebeurd is?
Wat doe je dan?
Ervan leren of doordouwen?

Kijk bijvoorbeeld eens in de banlijst en de redenen daartoe.
Is allemaal na te lezen.

Daarna zie je vanzelf of de moderatoren ingrijpen

Strictly for the record: ik ben nooit betrokken geweest bij enige keuze voor de Anton Constandse
lezing, de door onze nationale arabist gehouden lezing heb ik niet bijgewoond en ik heb bij geen
enkele gelegenheid als mijn mening ten beste gegeven dat Hans Jansen niet uitgenodigd had
mogen worden. Evenmin kan men mij betrappen op enige negatieve kwalificatie van die door mij
niet bijgewoonde lezing. De heer Bakker is niet erg zorgvuldig in het weergeven van de voltooid
verleden tijd.

David Bakker schreef:
Het ligt iets anders. Uiteraard mag je het oneens zijn met Jansen maar Jan Bontje, Enno Nuy en
Anton van Hooff vonden dat de Vrije Gedachte Prof. dr. Hans Jansen niet hadden mogen
uitnodigen.

Betrapt! 

Want weet je dan niet meer dat Hans Jansen zich in nogal scherp gestelde bewoordingen
teleurgesteld uit liet over een reactie in De Vrijdenker naar aanleiding van zijn lezing? Weet je dan
ook niet meer dat Hans Jansen die tekst op ons oude FORUM had geplaatst? En weet je dan zelfs
niet meer dat jij Enno Nuy, ja uitgerekend jij, degene was die Hans Jansen op datzelfde FORUM
nog eens een trap na gaf? Weet je dat echt niet meer?

En weet je nu al niet meer dat je nog in het laatste nummer van de Vrijdenker schreef nooit meer
op enig forum te verschijnen? En weet je dan zelfs niet meer dat je daar ook nog schreef dat
niemand zou behoren te liegen? En dat jij, ja uitgerekend jij Enno Nuy, heel uitdrukkelijk hebt
gelogen over de gang van zaken mbt. mijn Erasmus essay?

Weet je dat echt allemaal niet meer?

enno nuy schreef:
Strictly for the record: ....Evenmin kan men mij betrappen op enige negatieve kwalificatie van die
door mij niet bijgewoonde lezing. De heer Bakker is niet erg zorgvuldig in het weergeven van de
voltooid verleden tijd.

people of DVG

Hoe oud zijn jullie? Het lijkt wel of jullie net uit de kleuterklas ontsnapt zijn, of is het voortdurend
op de man spelen een soort tactiek eigen aan DVG'ers? Hoe denk je dat dit naar de buitenwereld
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overkomt? Wordt jullie organisatie er echt beter van als jullie staan kwakelen als kuikens zonder
kop? Het is nog erger dan het Belgische parlement. Het lijkt of er totaal geen eenduidigheid is
binnen DVG. 

voor de duidelijkheid, ik wil me niet moeien met interne aangelegenheden van jullie organisatie.
Maar denk eens na welk beeld schept dit nu?

MVG, LD.

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

Jazeker weet ik dat nog beste heer Neerhoff, alleen had dat helemaal niets met de Anton
Constandse lezing van doen. Die lezing heb ik niet bijgewoond, zo simpel is het. Ik werd en word
niet betrokken bij de organisatie van de Anton Constandse lezing. 
Ik heb destijds inderdaad gereageerd op een stukje van de heer Jansen die zich buitengewoon
laatdunkend en neerbuigend over de vereniging De Vrije Gedachte uitliet omdat enkele
toehoorders van zijn lezing de euvele moed hadden opgebracht hem te bekritiseren. En hij
beklaagde zich erover dat de redactie van dat flutblaadje die kritiek ook nog publiceerde. En dat
kon zijne Heiligheid moeilijk verdragen.
Later heb ik begrepen dat de toenmalige voorzitter zijn excuses heeft aangeboden aan Jansen,
god mag weten waarvoor maar 't is wel gebeurd.

Voor het overige ben ik het geheel eens met Lord Dragon. Ik reageerde hier slechts omdat ik
onterechte beschuldigingen niet onweersproken kan laten.

fred neerhoff schreef:
Weet je dat echt allemaal niet meer?

Je vindt het Belgische parlement nog erger als een stelletje kuikens zonder kop? Wat is jouw idee
van democratie dan eigenlijk?

LordDragon schreef:
people of DVG

Hoe oud zijn jullie? Het lijkt wel of jullie net uit de kleuterklas ontsnapt zijn, of is het voortdurend
op de man spelen een soort tactiek eigen aan DVG'ers? Hoe denk je dat dit naar de buitenwereld
overkomt? Wordt jullie organisatie er echt beter van als jullie staan kwakelen als kuikens zonder
kop? Het is nog erger dan het Belgische parlement. Het lijkt of er totaal geen eenduidigheid is
binnen DVG. 

voor de duidelijkheid, ik wil me niet moeien met interne aangelegenheden van jullie organisatie.
Maar denk eens na welk beeld schept dit nu?

MVG, LD.

fred

zegt oosterweel je iets? Of BHV? Het punt was dat er geen eenduidigheid is, de belgische regering
staat misschien wel weer voor een val, en daarom trok ik een vergelijking met DVG.

Je vindt het Belgische parlement nog erger als een stelletje kuikens zonder kop? Wat is jouw idee
van democratie dan eigenlijk?
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Wat ik van democratie zoals ze hier wordt toegepast vind is een andere discussie die ik graag wil
voeren maar die in dit topic niet ter zake doet.

De kern van mijn opmerking was dat het gedrag van de leden van DVG onderling tegenover elkaar
geen eenduidigheid vertoont. Als je zo als organisatie naar buiten komt verlies je
geloofwaardigheid. Maar je heb er waarschijnlijk over gelezen of misschien interesseert het je
niet.

Stel je eens een voetbalclub voor die op het veld staat met het onderlinge gedrag van je leden,
jullie komen niet aan op de bal shoppen toe en de tegenpartij wint met 50-0 omdat jullie
allemaal zo druk bezig zijn met elkaar de kop in te slaan. Ik denk dat die voetbalploeg niet lang
zal meedraaien.

Dit allemaal in een, dacht ik, voor jullie toch belangrijk topic; Nieuwe kandidaten voor bestuur De
Vrije Gedachte, wat het in mijn ogen ronduit hilarisch maakt. Je zou toch een enigszins andere
discussie verwachten, of niet?

MVG, LD.

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

Ja joh, ik begreep je natuurlijk heus wel. En nee, leuk is anders. Maar zoals jij ook heel goed weet
is de werkelijkheid vaak weerbarstiger dan het sprookje. Bovendien kan ik je verzekeren dat dit
soort gekift nog niets is vergeleken bij hoe het er doorgaans aan toe gaat bij organisaties waar
grote materiele belangen op het spel staan. 

Helemaal geen kinderspel dus, laat staan als kuikens zonder kop, maar gewoon een openlijke
botsing van opinies. Niks mis mee toch?

LordDragon schreef:
fred

zegt oosterweel je iets? Of BHV? Het punt was dat er geen eenduidigheid is, de belgische regering
staat misschien wel weer voor een val, en daarom trok ik een vergelijking met DVG.

Wat ik van democratie zoals ze hier wordt toegepast vind is een andere discussie die ik graag wil
voeren maar die in dit topic niet ter zake doet.

De kern van mijn opmerking was dat het gedrag van de leden van DVG onderling tegenover elkaar
geen eenduidigheid vertoont. Als je zo als organisatie naar buiten komt verlies je
geloofwaardigheid. Maar je heb er waarschijnlijk over gelezen of misschien interesseert het je niet.

Stel je eens een voetbalclub voor die op het veld staat met het onderlinge gedrag van je leden,
jullie komen niet aan op de bal shoppen toe en de tegenpartij wint met 50-0 omdat jullie allemaal
zo druk bezig zijn met elkaar de kop in te slaan. Ik denk dat die voetbalploeg niet lang zal
meedraaien.

Dit allemaal in een, dacht ik, voor jullie toch belangrijk topic; Nieuwe kandidaten voor bestuur De
Vrije Gedachte, wat het in mijn ogen ronduit hilarisch maakt. Je zou toch een enigszins andere
discussie verwachten, of niet?

MVG, LD.

Je vindt het Belgische parlement nog erger als een stelletje kuikens zonder kop? Wat is jouw
idee van democratie dan eigenlijk?

enno nuy schreef:
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"zijne Heligheid, enz". De pot verwijt de ketel.

Ik concludeer hieruit dat je de volgende bewering onderschrijft:

"En weet je nu al niet meer dat jij, ja uitgerekend jij Enno Nuy, heel uitdrukkelijk hebt gelogen
over de gang van zaken mbt. mijn Erasmus essay?"

Toegegeven, ik vind een impliciete erkenning van deze bewering door jou al heel wat, maar zou
je niet beter openlijk je excuses willen aan bieden?

Ik heb destijds inderdaad gereageerd op een stukje van de heer Jansen die zich buitengewoon
laatdunkend en neerbuigend over de vereniging De Vrije Gedachte uitliet omdat enkele
toehoorders van zijn lezing de euvele moed hadden opgebracht hem te bekritiseren. En hij
beklaagde zich erover dat de redactie van dat flutblaadje die kritiek ook nog publiceerde. En dat
kon zijne Heiligheid moeilijk verdragen.

enno nuy schreef:
Ik reageerde hier slechts omdat ik onterechte beschuldigingen niet onweersproken kan laten.

Ik ben lid van een vrijdenkersvereniging en wordt op dit forum geconfronteerd met de sollicitatie
van een dame en een aantal heren die bestuurslid of anderszins actief willen worden binnen DVG.
Maar in de wijze waarop een aantal van hen zich presenteert herken ik weinig van wat ik van een
bestuurslid verwacht. Tenslotte is een bestuurslid iemand die ook mij als lid van de vereniging
vertegenwoordigd. Als je je vrijdenker noemt en vervolgens op nogal kinderachtige wijze (gebrek
aan argumenten heren?) andersdenkenden de maat neemt ben ik op mijn hoede. Als lid van DVG
heb ik invloed op de benoeming van en mag ik mee stemmen over nieuwe bestuursleden. Ik weet
niet of ik mijn stem wel wil geven aan rellerige types die werkelijk alles wat hen voor de voeten
komt proberen om te maaien. Dat was op het oude DVG forum zo en dat is ook hier op het
Freethinker forum nog steeds de leidraad van hun gedrag. Ik heb (een aantal van) de heren al
eens vergeleken met de oude mannetjes op het balkon van de Muppet Show, maar dan zonder
humor. En dat lijkt mij nog steeds een leuke vergelijking. Ik weet alleen niet of betrokkenen hier
ook de humor van in zien. We wachten af. 
Nee, deze sollicitatie maakt duidelijk dat deze kandidaten wat mij betreft onvoldoende scoren. 
Gemiste kans heren.

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.
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Nieuwe kandidaten voor bestuur De Vrije Gedachte

Kom op Wim, je kunt vast beter.

Beste Wim,

Je kwalificeert mijn bijdragen toch niet als gemaai? Dat zou ik als kwetsend ervaren. Ik probeer
toch serieus de vragen van bijv. Devious te beantwoorden. Kan je ook inhoudelijk reageren? En
vergeet niet, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Wim Aalten schreef:
Ik ben lid van een vrijdenkersvereniging en wordt op dit forum geconfronteerd met de sollicitatie
van een dame en een aantal heren die bestuurslid of anderszins actief willen worden binnen DVG.
Maar in de wijze waarop een aantal van hen zich presenteert herken ik weinig van wat ik van een
bestuurslid verwacht. Tenslotte is een bestuurslid iemand die ook mij als lid van de vereniging
vertegenwoordigd. Als je je vrijdenker noemt en vervolgens op nogal kinderachtige wijze (gebrek
aan argumenten heren?) andersdenkenden de maat neemt ben ik op mijn hoede. Als lid van DVG
heb ik invloed op de benoeming van en mag ik mee stemmen over nieuwe bestuursleden. Ik weet
niet of ik mijn stem wel wil geven aan rellerige types die werkelijk alles wat hen voor de voeten
komt proberen om te maaien. Dat was op het oude DVG forum zo en dat is ook hier op het
Freethinker forum nog steeds de leidraad van hun gedrag. Ik heb (een aantal van) de heren al eens
vergeleken met de oude mannetjes op het balkon van de Muppet Show, maar dan zonder humor.
En dat lijkt mij nog steeds een leuke vergelijking. Ik weet alleen niet of betrokkenen hier ook de
humor van in zien. We wachten af. 
Nee, deze sollicitatie maakt duidelijk dat deze kandidaten wat mij betreft onvoldoende scoren. 
Gemiste kans heren.

De Vrije Gedachte: Atheistisch-Humanistische Vereniging

Wikipedia schreef:
Onder het hedendaagse humanisme wordt een levensbeschouwing verstaan die ... uitgaat van de
waarde van de mens

Nietzsche schreef:
Man is something that ought to be overcome... All beings so far have created something beyond
themselves; and do you want to be the ebb of this great flood and even go back to the beasts
rather than overcome man? What is the ape to man? A laughingstock or a painful embarrassment.
And man shall be just that for the overman: a laughingstock or a painful embarrassment...

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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Och, het is geruststellend te zien dat de humanisten hier ter lande ook maar gewoon mensen
zijn.. 

LordDragon schreef:
Hoe oud zijn jullie? Het lijkt wel of jullie net uit de kleuterklas ontsnapt zijn

David,
ik heb het in de eerste plaats niet alleen over jouw bijdragen en ook niet alleen over dit draadje.
Het is de hele sfeer van discussieren die ik niet kan waarderen. En die voor mij aanleiding is om
(een aantal van) de personen die zich hier voordragen als bestuurslid/vrijwilliger niet mijn stem te
geven als het zover komt. Zie het als een stemverklaring.
En als je wat inhoudelijkheid wilt:
Vaak beginnen je reacties heel rustig maar als er tegengas is (wat in vrijdenkersland goed is)
wordt het al snel, wat ik noem, gemaai.
Een paar recente voorbeelden:

En dan las ik ook nog iets over

Als iemand zo opereert als deelnemer aan een forum dan kan ik daar mee dealen. Dan kan ik het
er al of niet mee eens zijn, dan kan ik er op reageren, dan kan ik het negeren, etc.
Als iemand dit doet in een voorstelrondje als mogelijk bestuurslid zeg ik: nee, dank je, je bent
mijn kandidaat niet.

"en bovendien waren de meeste deelnemers niet anoniem zoals jij wel bent"
"Arme man, met al die opgekropte gevoelens"
"De cipiers en hun trawanten moeten het veld ruimen"

een dominee die maar een functie bij de bond tegen het vloeken moet zoeken.

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

Wim Aalten schreef:
David,
ik heb het in de eerste plaats niet alleen over jouw bijdragen en ook niet alleen over dit draadje.
Het is de hele sfeer van discussieren die ik niet kan waarderen. En die voor mij aanleiding is om
(een aantal van) de personen die zich hier voordragen als bestuurslid/vrijwilliger niet mijn stem te
geven als het zover komt. Zie het als een stemverklaring.
En als je wat inhoudelijkheid wilt:
Vaak beginnen je reacties heel rustig maar als er tegengas is (wat in vrijdenkersland goed is)
wordt het al snel, wat ik noem, gemaai.
Een paar recente voorbeelden:

En dan las ik ook nog iets over

Als iemand zo opereert als deelnemer aan een forum dan kan ik daar mee dealen. Dan kan ik het
er al of niet mee eens zijn, dan kan ik er op reageren, dan kan ik het negeren, etc.
Als iemand dit doet in een voorstelrondje als mogelijk bestuurslid zeg ik: nee, dank je, je bent
mijn kandidaat niet.

"en bovendien waren de meeste deelnemers niet anoniem zoals jij wel bent"
"Arme man, met al die opgekropte gevoelens"
"De cipiers en hun trawanten moeten het veld ruimen"

een dominee die maar een functie bij de bond tegen het vloeken moet zoeken.
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Re: Nieuwe kandidaten voor bestuur De Vrije Gedachte

Dag Wim,

Allereerst stel ik me niet kandidaat voor het bestuur. 

Ieder mens heeft zijn eigen wijze van expressie. Zo heb ik een bepaalde polemische stijl in mijn
schrijven. Dat past het beste bij mij. En dat is niet naar ieders smaak. Dat leid ik af uit de reacties,
die meestal niet over de inhoud gaan maar over gemaal, de sfeer, kleuters, het beeld van DVG dat
hier wordt opgeroepen en hoe moderatie werkt. Ik voel me als Freek de Jonge die voor een zaal
Andre van Duin fans staat, of andersom. Wat moet ik doen? Een ander publiek zoeken? Of mezelf
verloochenen en me aanpassen aan het publiek. Of zouden de deelnemers aan dit forum op de
inhoud moeten focussen en elkaars stijl verdragen? Ik weet het even niet meer. Ik ben wanhopig.

Okay Wim, ieder z'n smaak natuurlijk. Toch zou ik je willen vragen niet meteen de inhoud te
verwerpen als de vorm je niet bevalt.

Ik ben ooit lid geweest van de Vrije Gedachte en ik weet nu ineens weer waarom dat niet langer
dan een jaartje heeft geduurd.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Verklaar je nader. Wanneer ben je lid geweest en waarom heb je je lidmaatschap opgezegd?

The Prophet schreef:
Ik ben ooit lid geweest van de Vrije Gedachte en ik weet nu ineens weer waarom dat niet langer
dan een jaartje heeft geduurd.

Kan je de plaats aanwijzen waar ik stel dat jij die lezing hebt bijgewoond of bij de organisatie
betrokken was?

enno nuy schreef:

Strictly for the record: ik ben nooit betrokken geweest bij enige keuze voor de Anton Constandse
lezing, de door onze nationale arabist gehouden lezing heb ik niet bijgewoond en ik heb bij geen
enkele gelegenheid als mijn mening ten beste gegeven dat Hans Jansen niet uitgenodigd had
mogen worden. Evenmin kan men mij betrappen op enige negatieve kwalificatie van die door mij
niet bijgewoonde lezing. De heer Bakker is niet erg zorgvuldig in het weergeven van de voltooid
verleden tijd.

David Bakker schreef:
Het ligt iets anders. Uiteraard mag je het oneens zijn met Jansen maar Jan Bontje, Enno Nuy
en Anton van Hooff vonden dat de Vrije Gedachte Prof. dr. Hans Jansen niet hadden mogen
uitnodigen.
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Pfoe. Dat moet ergens in de jaren 90 zijn geweest. Ik heb opgezegd omdat er flink wat
heethoofden rondliepen met een schrijnend gebrek aan realiteitszin.

David Bakker schreef:

Verklaar je nader. Wanneer ben je lid geweest en waarom heb je je lidmaatschap opgezegd?

The Prophet schreef:
Ik ben ooit lid geweest van de Vrije Gedachte en ik weet nu ineens weer waarom dat niet
langer dan een jaartje heeft geduurd.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Zelf ben ik ook nog maar een jaartje lid maar hetzelfde verschijnsel dat jij destijds zag zie ik ook.
DVG maakt soms de indruk van een sekte. En daar moet wat aan worden gedaan. In het verleden
is sektarisme ook wel eens aangepakt. Er schijnt in de jaren tachtig of negentig een rare
sektarische voorzitter te zijn geweest. Jan Vis luidde zijn naam. Op een gegeven moment
maakten Aad van Oosten en Cor de Ronde een einde aan die sektariër en zijn kringetje.

The Prophet schreef:

Pfoe. Dat moet ergens in de jaren 90 zijn geweest. Ik heb opgezegd omdat er flink wat
heethoofden rondliepen met een schrijnend gebrek aan realiteitszin.

David Bakker schreef:

Verklaar je nader. Wanneer ben je lid geweest en waarom heb je je lidmaatschap opgezegd?

The Prophet schreef:
Ik ben ooit lid geweest van de Vrije Gedachte en ik weet nu ineens weer waarom dat niet
langer dan een jaartje heeft geduurd.

Maar als je de indruk hebt van een sekte. Wat is dan het bezwaar tegen een samenwerking met
een ander instituut. Een ander forum, veel nieuwe gezichten. Oude vetes tellen hier niet.

David Bakker schreef:

Zelf ben ik ook nog maar een jaartje lid maar hetzelfde verschijnsel dat jij destijds zag zie ik ook.
DVG maakt soms de indruk van een sekte. En daar moet wat aan worden gedaan. In het verleden is
sektarisme ook wel eens aangepakt. Er schijnt in de jaren tachtig of negentig een rare sektarische
voorzitter te zijn geweest. Jan Vis luidde zijn naam. Op een gegeven moment maakten Aad van
Oosten en Cor de Ronde een einde aan die sektariër en zijn kringetje.

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

Wim Aalten schreef:
Als iemand zo opereert als deelnemer aan een forum dan kan ik daar mee dealen. Dan kan ik het
er al of niet mee eens zijn, dan kan ik er op reageren, dan kan ik het negeren, etc.
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Wim, op het gevaar af door Bakker of anderen voor een fatsoensrakker of erger te worden
uitgemaakt kan ik me volledig in je opmerking vinden. Sterker nog, ik vind dat door jou
geciteerde kwalificaties ook in willekeurige andere gesprekssituatie, dus ook een forum een
bijzonder zwakke indruk maken, een vrijdenker onwaardig. Zoals bijna iedere ad-hominem of
erger. 

Ook ik ben nog niet lang lid maar vind de situatie zodanig dat ik me genoodzaakt voel om me nu
reeds hier bij aan te sluiten. Wel in de hoop dat het zittende bestuur nog tot bezinning komt en
we een werkbare uitkomst krijgen. Het gaat mij dan om het gedachtegoed van de vereniging en
de uitstraling in bredere zin. 

Ik zie het gedrag van sommige van mijn medeondertekenaars dan ook meer als een rest uit het
verleden. Ik ga er zonder meer van uit dat de voorgestelde bestuurders zich van hun bindende
taak bewust zijn en daar het nodige aan zullen doen.

Als iemand dit doet in een voorstelrondje als mogelijk bestuurslid zeg ik: nee, dank je, je bent
mijn kandidaat niet.

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, dat was in die tijd. DVG had toen zelfs zendtijd op TV, met Jan Vis als stralend middelpunt.
Dat is nu allemaal naar Human gegaan, geloof ik.

David Bakker schreef:
In het verleden is sektarisme ook wel eens aangepakt. Er schijnt in de jaren tachtig of negentig een
rare sektarische voorzitter te zijn geweest. Jan Vis luidde zijn naam.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Wat een gezeik allemaal .... 

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

Gesloten
onderwerp
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Nieuwe kandidaten voor bestuur De Vrije Gedachte

Dank voor deze belangrijke bijdrage Joe.

Joe Hn schreef:

Wat een gezeik allemaal .... 

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.

Het is niet leuk voor een auteur als een artikel wordt geweigerd. Maar ja, als redactie moet je
soms hard zijn als de kwaliteit niet voldoende is. Van mij is onderstaande column geweigerd door
De Vrijdenker. Overigens zei Enno eerst dat het geplaatst zou worden. Later kwam hij daarop
terug en meldde dat het te zuur was, geen goede reclame voor DVG. Ik had het eigenlijk bedoeld
als satire. Nu jij redacteur bent geworden ben ik benieuwd naar jouw mening over deze column.
Overigens denkt Enno nu dat ik vanwege deze weigering rancuneus ben jegens de redactie. Ik
ontken dit maar geef toe dat ik wel wat kritischer naar de verrichtingen van de redactie ben gaan
kijken.

Column:

Zegt de ene filosoof tegen de ander

Devious schreef:
Van mij is vorige maand een verhaaltje geplaatst over ene Paus Judas Iskariot, dat klaarblijkelijk
beledigend genoeg was om te worden geweigerd bij een schrijfwedstrijd, en ik heb ook het
vermoeden dat mijn ip-adres aldaar geblokkeerd is want ik kon geen nieuwe bijdragen inzenden. 
Hoe beledigend willen jullie het maandblad eigenlijk hebben? Ik begrijp het niet. Geef anders eens
wat voorbeelden. Welke onderwerpen mogen nu niet besproken worden? Of willen jullie
pornoplaatjes in De Vrijdenker? 

Een vriendelijke groet,
Marcel.

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: Nieuwe kandidaten voor bestuur De Vrije Gedachte
door Devious » 15 apr 2010 23:02

Devious

Een bijzonder verslag van de Anton Constandse lezing d.d. 19 september 2009 te Utrecht

Ik zal niet ontkennen dat ik dit schrijf uit frustratie. Ik had het bestuur van “De Vrije Geachte”
(DVG) namelijk voorgesteld om op de dag van de Anton Constandse lezing een column* voor te
lezen ter ere van Midas Dekkers, die zou worden gehuldigd als Vrijdenker van het jaar. Het
bestuur weigerde dit omdat (dag)voorzitter Van Hooff alle ruimte nodig had voor zijn laudatio. En
waarom zou je ook een of ander vrijdenkertje uit de provincie aan het woord laten?
Desalniettemin bleef mijn wrok hevig als die van Peleus’ zoon Achilles. Tja, de klassieke oudheid,
je ontkomt er niet aan met een classicus als voorzitter. In een inleidend betoog, dat plaatsvond in
een tijdsbestek waarin ik een stuk of dertig columns had kunnen voorlezen, haalde Van Hooff
weer menig oude Griek uit de sloot. De pointe van zijn inleiding, zo die er was, staat me
overigens niet meer helder voor de geest. 

Vervolgens sprak filosoof Hans Dooremalen de Anton Constandse lezing 2009 uit. Dooremalen
zoekt de verklaring voor de populariteit van wat hij ’ongefundeerde exotische overtuigingen’
(inclusief religieuze overtuigingen) noemt, in de menselijke neiging om overal oorzaken en
bedoelingen te zien, ook daar waar ze niet zijn. Het beredeneren van een oorzaak is een
automatisch proces dat essentieel is voor veel bewegende organismen. Zouden ze dat niet doen,
dan zijn ze niet in staat om te overleven en reproduceren. Het trekken van verkeerde conclusies is
zo bezien een bijproduct van het trekken van goede conclusies, en is daarmee in zekere zin ook
onvermijdelijk: het zit evolutionair ingebakken** Ten slotte merkte Dooremalen op dat deze
primaire denkinstincten kunnen worden gecorrigeerd door middel van goed onderwijs. Op dat
moment stond een andere filosoof op: Floris van den Berg. Hoopvol keek ik op naar deze
invloedrijke atheïst. Ik verwachte een scherp- en diepzinnige vraag. De teleurstelling was groot
toen hij naar de bekende weg vroeg: “Wat vindt u dan van het bijzonder onderwijs?” Dooremalen
vond het bijna te gênant om, voor eigen parochie, dit schot voor open doel in te schieten. “Daar
ben ik tegen”, murmelde hij uiteindelijk. Deze woorden, hoe aarzelend ook uitgesproken,
brachten een golf van enthousiasme teweeg bij het publiek dat luid begon te applaudisseren en te
joelen. Halleluja, even waande ik me bij een kerkdienst van de Pinkstergemeente. 

In de pauze, die volgde op deze schijnvertoning, sprak ik ter kennismaking onze voorzitter aan:
“Dag heer Van Hooff, ik ben David Bakker en heb een aantal malen via de mail contact met u
gehad”. Er ging geen licht van herkenning branden en Van Hooff maakte zich snel uit de voeten.
Onthutst bleef ik achter. 

Na de pauze volgde een ellenlange laudatio van onze geliefde voorzitter en vond de huldiging van
Midas Dekkers plaats die vervolgens het woord kreeg. En Midas maakte de dag weer helemaal
goed. De rasverteller maakte eerst gewag van varkenskutjes en porselein. En ik dacht bij mezelf:
“Waar gaat dit heen?” Maar uiteindelijk belandden we toch bij Charles Darwin die familiebanden
had met de door porselein rijk geworden Wedgwood familie, en met zijn nicht Emma Wedgwood
trouwde. Darwin kende hierdoor geen financiële zorgen en kon het zich veroorloven om na zijn
reis met de “Beagle” (1836) decennia lang te lummelen. Want volgens Dekkers was Darwin een
luiwammes die na zijn reis weinig werk heeft verzet. Alleen in de ochtend werkte hij een beetje.
De rest van de dag wandelde hij en liet zich voorlezen door vrouw en kinderen. Ook vond Darwin
het heerlijk om ziek te zijn, wat dus vaak voorkwam. Het was daarom niet verwonderlijk dat het
zoveel tijd in beslag nam voordat “On the Origin of Species” (1859) verscheen. Midas wist het
allemaal smeuïg te vertellen. Kostelijk!

Een bijeenkomst van DVG kan niet voorbijgaan zonder de nodige zendtijd aan bestuurslid Floris
van den Berg te besteden. De dag werd daarom beëindigd met de presentatie van zijn nieuwe
boek, een brievenroman deze keer. Jarenlang had Floris bij diverse uitgevers lopen leuren met de
kopij van zijn boek maar nu kon het dan, met behulp van Uitgeverij De Vrije Gedachte, eindelijk
worden uitgegeven. 

Al met al kan ik me niet geheel aan de indruk ontrekken dat DVG voornamelijk lijkt te zijn
bedoeld als podium waarop bestuursleden zichzelf in het zonnetje zetten en door hen geschreven
boeken aan de man kunnen brengen. Ik hoop dat ik me vergis. 

*) Deze column, getiteld “De marathonloper. Held of Junk?”, is ondanks het onthutsende kwaliteitsgebrek geplaatst
in “De Vrijdenker” van november 2009.
**) De inhoud van de lezing kwam vrijwel geheel overeen met het verhaal van Herman de Regt tijdens de
Atheïsmedag van 30 mei 2009. In dit opzicht was de keuze om Dooremalen voor de Anton Constandse lezing uit te
nodigen niet bijster origineel. De Regt en Dooremalen schreven samen het boek “Wat een onzin! Wetenschap en het
paranormale”.

Ik ben vorige week ziek geweest. Vandaar dat ik verder niet meer heb gereageerd in deze draad.

David Bakker schreef:
Het is niet leuk voor een auteur als een artikel wordt geweigerd. Maar ja, als redactie moet je soms
hard zijn als de kwaliteit niet voldoende is...... Nu jij redacteur bent geworden ben ik benieuwd
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Wel, kan inderdaad wat zuur overkomen,.. maar het heeft ook wel iets grappigs. Vermoedelijk dat
ik wel voor plaatsing zou zijn geweest, al moet ik zeggen dat ik de algehele context en tijdsgeest
niet ken, en ik ken op dit moment ook alleen jouw kant van het verhaal natuurlijk. Sowieso gaan
beslissingen van de redactie van voor mijn medewerking mij verder niet aan. 
Ik kan slechts zeggen, bljf gerust kopij insturen als je behoefte voelt om je hart te luchten, maar
als ik je een tip mag geven, probeer niet steeds geheel te leunen op je overduidelijke talent om
karikaturale beelden te schetsen van personen waarmee je het niet eens bent. Je karikatuur zal
veel sterker overkomen als je werkelijk iets onderbouwt, weerlegt of bewijst.

Grtz

naar jouw mening over deze column.

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

Het was veels te mooi weer om naar dat suffe Utrecht af te reizen en me daar druk te maken over
de nieuwe kandidaten. Maar hoe is 't nou afgelopen met die nieuwe kandidaten voor het bestuur
van De Vrije Gedachte ? 
Ruzie zeker!?
Of zit ik hier nou in het verkeerde draadje / forum ?

STICHTING BROOKE HOSPITAL FOR ANIMALS rek 5568671
WSAP World Society for the Protection of Animals rek 310313
IFAW International Fund for Animal Welfare rek 242
De Dierenbescherming rek 3963156 
CAS international
Varkenbescherming 
Kattenbescherming 
Vis in nood 
Stichting AAP 
Wakker dier
Proefdier vrij

Dag Steen,

Zo suf was het niet. Hoewel ik het meest dramatische eerste uur van de vergadering heb gemist
wegens een file, kan ik je mededelen dat we een complete afgang hebben beleefd. Achteraf kan
ik wel grimlachen om deze tragikomische voorstelling. Binnenkort plaatsen we een uitgebreider
bericht om jullie nader te informeren.

Met vriendelijke groet,

David Bakker

steen schreef:
Het was veels te mooi weer om naar dat suffe Utrecht af te reizen en me daar druk te maken over
de nieuwe kandidaten. Maar hoe is 't nou afgelopen met die nieuwe kandidaten voor het bestuur
van De Vrije Gedachte ? 
Ruzie zeker!?
Of zit ik hier nou in het verkeerde draadje / forum ?

Zaterdag 17 april vond de Algemene Leden Vergadering plaats in Utrecht en het werd een
tumultueuze bijeenkomst. Enig vuurwerk werd natuurlijk wel verwacht gezien de aankondiging
van een zestal mensen die nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie introduceerden. Reeds
aan het begin van de vergadering werd door Victor Onrust, een van de zes ondertekenaars, een
verklaring voorgelezen waarin twee namen van de lijst met ondertekenaars werden teruggenomen
en waarin de heren Hagenaars en Neerhoff hun kandidatuur voor een bestuurszetel introkken.
Een reden hiervoor werd niet opgegeven en Victor Onrust beëindigde zijn verklaring met de
mededeling dat men niet de behoefte voelde hierover in discussie te gaan. Tegelijkertijd werden
twee moties van treurnis rondgedeeld, een motie aan het adres van het bestuur en een aan het
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adres van de redactie. Beide moties waren voorzien van een toelichting, bevattende een
opsomming van problemen die ondertekenaars ondervonden in relatie tot bestuur en redactie.
Na een uitgebreide en vaak emotionele discussie besloten de indieners de motie aan het adres
van het bestuur in te trekken. De motie van treurnis aan het adres van de redactie werd wel in
stemming gebracht. Deze motie werd met 0 voorstemmen en een zestal onthoudingen
verworpen.
Aangezien de vergadering daarna niet kon instemmen met het benoemen van een bestuurslid
onder pseudoniem, trok Victor Onrust zijn kandidatuur in.

Wat een circus  wat is dat een motie van treurnis? Klinkt een beetje middeleeuws.

MVG, LD.

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

Inderdaad een hele happening. Vroeger altijd gedacht dat de leden van de Vrije Gedachte een
verzameling "postzegelverzamelaars" waren. Met zijn allen naar een plaatje kijken onder het
genot van een glaasje brandewijn. Maar het zijn vechtjassen die vergaderingen gebruiken om
koppen te snellen.

LordDragon schreef:

Wat een circus  wat is dat een motie van treurnis? Klinkt een beetje middeleeuws.

MVG, LD.

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

Gesloten
onderwerp
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