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Driemanschap schopt weer om zich heen

Zojuist ontving ik een nieuwsbrief van het driemanschap B-N-H, geheel "gewijd" aan de plannen
van het bestuur om de eigen ruimte van DVG in Rotterdam op te heffen en daarom de bibliotheek
te ontmantelen. De functies die deze ruimte en bibliotheek nog vervulden zouden dan kunnen
worden betrokken van de Universiteit van de Humanistiek in Utrecht, in samenwerking met het
Humanistisch Historisch Centrum, dat daar ook is gehuisvest. 

De belangrijkste reden voor deze stap is dat deze aparte huisvesting veel geld kost (€ 7000 per
jaar) en dat er behalve voor vergaderingen (ongeveer 10x per jaar) geen gebruik van wordt
gemaakt. Ook niet van de bibliotheek. Voor een vergaderlocatie van een landelijke vereniging is
de ligging ook niet zeer gunstig. Uiteraard is het dan niet de bedoeling te verhuizen naar weer
een zelfstandige locatie, die dan vanwege een betere ligging zo mogelijk nog duurder zou
worden. Vergaderruimte kun je altijd huren en eventueel kun je ook in de stationsrestauratie of bij
een bevriende relatie vergaderen. Voor de bibliotheek ligt dat natuurlijk anders, maar als die niet
gebruikt wordt ligt het voor de hand hem op te heffen, het liefst door hem geheel of gedeeltelijk
over te laten nemen door een andere bibliotheek. 

Het ligt voor de hand voor deze zaken aansluiting te zoeken bij verwante organisaties. En hoewel
ik ook grote bezwaren heb tegen het huidige humanisme wil dat nog niet zeggen dat we een
overmaat aan keuze hebben waar het verwante organisaties betreft. Het feit dat DVG thans nogal
geïnfecteerd is door dit humanisme beschouw ik als een intern probleem en ik ben niet geneigd
om op voorhand te denken dat achter de voorgestelde samenwerking kwade bedoelingen schuil
gaan. Het lijkt mij verder een prima voorstel. 

Daarnaast worden een aantal nieuwe vormen van betaalde ondersteuning als extra opties
voorgesteld, die ook vanuit UvH/Humanistisch Historisch Centrum geleverd zouden kunnen
worden. Dat gebeurt niet omdat DVG die zaken niet zelf zou willen vervullen, maar omdat over
langere periode gebleken is dat die taken niet goed op vrijwillige basis vervuld worden. Ook hier
ben ik niet geneigd aan enige dubbele agenda te denken. Wel kan ik mij voorstellen dat er voor
betaalde oplossingen in deze sfeer ook naar andere kandidaten gekeken zou kunnen worden.

Het samengevatte bezwaar van B-V-H: 

"Een verhuizing naar de UvH en de publicitaire en organisatorische ondersteuning die we daar
zullen krijgen zullen tot gevolg hebben dat het eigen “vrijdenkersgeluid” verloren zal gaan. De
Vrije Gedachte zal kopje onder gaan in het humanisme c.q. humanistiek van de UvH. De
onafhankelijke positie van onze 
vereniging dreigt in gevaar te komen."

Een nergens op gebaseerde stelling die het conservatisme van het driemanschap goed weergeeft.
Er mag niets veranderen: Website, forum, vergaderruimte, bibliotheek, boekverkoop, secretariaat.
Het dondert niet dat er geen vrijwilligers voor zijn, dat er minimaal of geen gebruik van wordt
gemaakt of dat daaraan besteed geld beter kan worden aangewend:

Alles wat niet "eigen" is, is een bedreiging. Waar ken ik dat ook al weer van?

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")

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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Waarom moet alles eigenlijk worden besproken in termen van oorlog en in de vorm van
gewapende kampen? Ik begin hier eigenlijk een beetje moe van te worden. En word ik nu geacht
partij te kiezen tussen de kampen? Dat ben ik niet van plan. Als er verschillende opties zijn wil ik
het wel eens proberen op een volwassen en zakelijke manier te bespreken.

PS, ik vond de nieuwsbrief heel informatief, en het verhaal van Victor vond ik ook heel
informatief. Ik ben heel blij met deze informatie, want vanuit de vereniging heb ik het niet
gekregen, of misschien heb ik het gemist. Maar waarom kan het nou niet op een gewone manier
aan de orde worden gesteld? Waarom altijd oorlog en ruzie? 

Dit kan ik niet, sorry, het past niet bij mijn persoonlijkheid.

Je hebt helemaal gelijk Els. Behalve dat de argumenten tegen ongefundeerd waren heb ik me
vooral ook geërgerd aan de permanente al of niet onderhuidse toon van samenzwering en
verdachtmaking die ik in de nieuwsbrieven lees. Om daar enige aandacht voor te krijgen heb ik
ook wat oorlogszuchtige uitdrukkingen in bovenstaand menen te moeten gebruiken.

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")

Blijft staan, Victor, dat het bestuur informatiever had kunnen zijn. Door slecht te communiceren
kweek je onrust.

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

Ik plaats hier de tekst van de nieuwsbrief ook maar even in, in de hoop dat er deze keer geen
twee topics over hetzelfde onderwerp zullen worden gestart.  

Bestuursvoorstel verhuizing en opheffing vrijdenkersbibliotheek hoort thuis op jaarvergadering!

De bespreking van het ingrijpende bestuursvoorstel om de vrijdenkersbibliotheek op te hefen en
als vereniging in trekken bij de Universiteit voor Humanistiek (UvH) hoort thuis op de
jaarvergadering. Daarbij is een uitgebreide informatieverstrekking op zijn plaats. Daarvan is nu
geen sprake. 
De planning is dat het voorstel tijdens een extra ALV op een achternamiddag van deze maand, de
22e om precies te zijn, aan de orde komt. De vergadering, die plaatsvindt in Utrecht (UvH), is
weggestopt achter een tweetal lezingen. 

Uiteraard stond er een aankondiging van de ALV in “De Vrijdenker” maar in tegenstelling tot
hetgeen bij jaarvergaderingen gebruikelijk is, is er geen separate uitnodiging naar de leden
gestuurd. De aandachtswaarde is hierdoor laag waardoor het risico aanwezig is dat de leden het
belang van dit voorstel ontgaat en verstek zullen laten gaan. 

Liquidatie vrijdenkersbibliotheek. Vraagtekens bij rol Henk Engelsman en Bert Gasenbeek

De vrijdenkersbibliotheek c.q. de “boekerij” bevindt zich op het huidige kantooradres te Rotterdam.
De collectie omvat gesigneerde boeken uit de collectie van Anton Constandse, eerste drukken van
Domela Nieuwenhuis met aantekeningen, e.d. Omdat het bestuur De Vrije Gedachte in Utrecht wil
laten huisvesten zijn er vragen gerezen over de bestemming van de boekerij. Penningmeester
Henk Engelsman heet daarover advies ingewonnen bij Bert Gasenbeek, DVG-lid en directeur van
het Humanistisch Archief. Het gevolg van dit advies is het bestuursvoorstel om de boekerij op te
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hefen en de collectie voor een groot gedeelte onder te brengen bij het Humanistisch Archief. 

Het is frappant dat juist Bert Gasenbeek om advies wordt gevraagd. Gasenbeek heet in het
verleden herhaaldelijk geprobeerd om de boekerij in het Humanistisch Archief te laten opgaan.
Tegen die (verijdelde) pogingen was destijds veel weerstand. Daarnaast geet het te denken dat
Henk Engelsman deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur van het Humanistisch Archief. Het is
duidelijk dat bij de adviesaanvraag en de totstandkoming van het bestuursvoorstel geen zuivere,
formele scheiding van belangen heet plaatsgevonden. Wij vragen ons daarom af 
of er wel voldoende met het belang van de vereniging rekening is gehouden. 

Intrekken bij de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Een slecht onderbouwd plan

Het bestuur stelt voor om als vereniging De Vrije Gedachte in te trekken bij de UvH (zie
http://www.uvh.nl/) die gevestigd is in het centrum van Utrecht. Ook het Humanistisch Archief
huist in deze universiteit. Tevens is het bestuur van plan om gebruik te maken van de diensten van
de UvH c.q. het Humanistisch Archief. Het gaat hier om het organisatorisch en publicitair
ondersteunen van door De Vrije Gedachte te organiseren, lezingen, symposia, etc. 

Voor een verhuizing naar een centraler gelegen plek in het land kunnen we begrip op brengen.
Maar 
tegen huisvesting in de UvH zijn zwaarwegende argumenten in te brengen:

- Associatie met bijzonder onderwijs en pseudowetenschap

Het onderwijs aan de UvH is een vorm van bijzonder onderwijs waarbij zingeving en humanisering
centraal staat. De toenmalige CDA-minister van onderwijs Deetman was destijds een groot
voorstander van de oprichting van de UvH, mede omdat hij dan makkelijker politieke steun kon
verkrijgen voor de bekostiging van de Protestantse heologische Universiteit. Vrijdenkers zijn altijd
tegen bijzonder onderwijs geweest. 
Vooral wetenschappelijk onderwijs hoort een neutrale en objectieve grondslag te hebben. Wanneer
een universiteit zingeving en humanisering centraal stelt heet dat met serieuze
wetenschapsbeoefening niets van doen. Humanistiek is pseudowetenschap en daar zou een
vrijdenkersvereniging juist tegen moeten strijden. Door in te trekken bij deze nepuniversiteit wordt
De Vrije Gedachte geassocieerd met pseudowetenschap en bijzonder onderwijs, en plegen we
verraad aan onze eigenbeginselen.

- Onahankelijke positie in gevaar

Een verhuizing naar de UvH en de publicitaire en organisatorische ondersteuning die we daar
zullen krijgen zullen tot gevolg hebben dat het eigen “vrijdenkersgeluid” verloren zal gaan. De
Vrije Gedachte zal kopje onder gaan in het humanisme c.q. humanistiek van de UvH. De
onahankelijke positie van onze vereniging dreigt in gevaar te komen.

Ten slotte

Gezien het grote belang dat hier op het spel staat zullen wij op de ALV van 22 januari a.s. het
voorstel doen om de besluitvorming uit te stellen naar de jaarvergadering van 23 april en de
komende maanden te gebruiken voor objectief en gedegen onderzoek door een onahankelijke
commissie van drie leden. 

Deze commissie zou een advies kunnen uitbrengen aan de ALV. Komt daarom allen naar de extra
ALV van 22 januari en laat uw stem horen.

Het blijft toch ook staan dat vredelievendheid niet hetzelfde is als je kop in het zand steken voor
meningsverschillen en de confrontatie uit de weg te gaan. Er is geen enkel probleem met de
verhuizing van een bibliotheek naar het HV als je de kwestie gewoon low profile houdt en
niemand er verder over zeurt. 
Dan begint er toch een groepje over, die dan weer onruststokers zijn omdat ze rimpels
aanbrengen in rustig water, en hup, daar gaan we weer. 

Volgens mij is het volstrekt legitiem om aan te voeren dat vrijdenkers zich willen distantiëren van
humanistische organisaties waar bij mensen betrokken zijn die lijken te denken ddat het
humanisme net zoiets is als christendom of boeddhisme, maar dan zonder god. Het is ook
legitiem dat ze dit in een ledenvergadering willen bespreken.

Ook is legitiem om hiertegenin het kostenprobleem aan te voeren, en te stellen dat er helemaal
geen probleem is als vrijdenkers samenwerken met humanisten van welke orde dan ook. 
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Het is mij een raadsel waarom iedere discussie zo wordt gevoerd dat het bij mij buikpijn begint te
veroorzaken. 

Mensen mogen best kritiek hebben zonder dat het uit moet lopen op een persoonlijke strijd. En
als iemand over de schreef gaat, is dat geen vrijbrief voor anderen om ook over de schreef te
mogen gaan omdat pietje puk of zo is begonnen. Laten we proberen het gewoon bij de punten te
houden die besproken moeten worden, in plaats van er alles omheen te breien dat het zicht op de
werkelijke thema's wegneemt.

Ik heb sterk de indruk dat de FT-afdeling voor "de vrije gedachte" een afvoerputje is geworden
voor de vuile was van haar leden.

Klagen en dreinen is al wat ik hier tegenkom.
Misschien is jullie vereniging wel te klein voor alle grote ego's.

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

Ik wilde alleen maar laten zien dat het driemanschap elk redelijk voorstel met driedubbel
wantrouwen tegemoet treed. En bovendien van geen enkele samenwerking met wie of wat dan
ook willen weten. Alles wat niet 100% DVG zelf is is suspect. Zonder enig bewijs wordt er van
uitgegaan dat Freethinkerforum, UvH of Archief uit zijn op het te grabbel gooien van ons
gedachtengoed of een of andere andere vorm van vijandige overname. En dat terwijl de grootste
verkwanselaars van dat gedachtengoed binnen DVG te vinden zijn. Het is contraproductief om
zakelijk gezien nette voorstellen met een dergelijk wantrouwen te bejegen. Die drie maanden
uitstel slaan helemaal nergens op. Als zij werkelijk de bibliotheek in zelfstandige vorm willen
handhaven zullen ze constructief moeten zijn en zelf met geld (en vrijwilligers) over de brug
moeten komen. Maar daar hoor ik ze niet over. Van een vereniging van 550 leden kan niet
gevraagd worden dat zij voor duizenden euro's per jaar een faciliteit in stand houdt waar niemand
gebruik van maakt. 
Dat dit mij soms even te veel wordt en ik mij wat aggresiever uitdruk dan wenselijk moeten jullie
me maar vergeven. De heer Hagenaars ziet er opmerkelijk genoeg zelfs "schelden" in.

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

Victor, ik begrijp ook niet hoe het komt dat elke toenadering zo snel wordt afgekapt, maar dat
komt niet van één kant. Van beide kanten zie ik dingen gebeuren waarvan ik denk, nou, zo zou ik
me niet uitdrukken of zo zou ik het niet hebben opgelost. Je ermee bemoeien gaat amper omdat
je dan bijna vanzelf wordt uitgenodigd mee te doen aan een strijd.

Je kan beter de concrete punten uit de discussie pakken en die aan de orde stellen. Je kwam dus
in feite met een sterke argumentatie en de nodige extra informatie om tot een beter oordeel te
kunnen komen. Maar dat verdwijnt naar de achtergrond omdat het wordt opgesierd met o.a. zo'n
titel die je direct al op het verkeerde been zet.

Op de website van de verlichtingshumanisten had ook net weer iemand zijn hart gelucht over een
docente aan deze universiteit.

Een kleine stukje ter illustratie:
http://publications.uvt.nl/repository/c.w.anbeek/publications.html

2007 •Anbeek, C.W. (2007). Evil and the Transformation of Evil in Buddhism and Socially Engaged
Buddhism. In J.D. Gort, H. Jansen, & H.M. Vroom (Eds.), Probing the Depths of Evil and Good.
Multireligious Views and Case Studies (pp. 101-116). Amsterdam, New York: Rodopi. (Currents of
Encounter. Studies on the Contact between Christianity and other Religions, Beliefs and Cultures,
33).(More)
2006 •Anbeek, C.W. (2006). Wat oneindig groter is. In J. Goud M. van Leeuwen M. Bosman (Ed.),
Een weg van vrijheid. Reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (pp. 46-50). Zoetermeer:
Meinema.(More)
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Als dit is wat er op deze universiteit wordt gedoceerd, kan volgens mij de Vrije Gedachte net zo
goed bij een madrassa intrekken.

Dit new age-achtige feelgood gebabbel heeft helemaal niets met een kritische of materialistische
houding te maken, en humanistisch is het ook niet, en wetenschappelijk natuurlijk al helemaal
niet. Het is religieus escapisme van de eerste orde. Dergelijke mensen liften mee met de welvaart
die door de wetenschap tot stand komt maar schrijven het succes van onze maatschappij toe aan
hun euforische fantasiewereld. Als de wereld afhankelijk zou zijn van mensen met zo'n denkwijze
zouden we snel weer afdalen naar een middeleeuws niveau. 

Als je de problemen in de wereld wil oplossen moet je de confrontatie aangaan met de realiteit en
niet wegvluchten in de spirituele fantasieën van verarmde feodale culturen. Ik vind in feite dat een
universiteit zich van dergelijke opvattingen moet distantiëren. Op een verlichte madrassa zou het
wel kunnen.

Ik ben het helemaal met je eens dat financiën een belangrijk argument zijn, evenals de
mogelijkheid om van de faciliteiten van de UvH gebruik te maken. Dat is iets waar ik wel
enthousiast van zou worden.

Ik zou dan echter wel op z'n minst vanuit de Vrije Gedacht een heel krachtig tegengeluid willen
horen tegen het pseudowetenschappelijke en pseudohumanistische gedachtegoed dat hier
blijkbaar wordt gedoceerd. Ik zou namelijk wel willen weten of de Vrije Gedachte nog welkom is
bij de UvH als ze deze religieuze propaganda en het irrationele, onrealistische denken
ontmaskeren voor wat het is. Het is namelijk vaak zo dat mensen die kritisch zijn over religie en
geen water bij de wijn doen om gevoeligheden te ontzien heel onwelkom zijn religieuze kringen.
Je moet natuurlijk vermijden dat je de waarheid niet meer kan bespreken omdat je dan de
verkeerde mensen tegen de haren instrijkt.

•Anbeek, C.W. (2006). Levensloop vanuit zenboeddhistisch perspectief. In Frits de Lange Joep
Dohmen (Ed.), Moderne levens lopen niet vanzelf (pp. 181-192). Amsterdam: Humanistic University
Press.(More)
2005 •Anbeek, C.W. (2005). Dubbele religieuze identiteit: jezelf verliezen of juist vinden? In van
der,A. Hoek (Ed.), Wederzijds. Interreligieuze ontmoeting: mogelijkheid en grenzen (pp. 29-35).
Utrecht: Remonstrantse Broederschap.(More)
2004 •Anbeek, C.W. (2004). Het geheim van het Oosten, het geheim van zen. In B. Voorsluis (Ed.),
Het geheim van de wereld. Spiritualiteit Oost-West (pp. 54-79). Zoetermeer: Meinema. (Het geheim
van de wereld. Spiritualiteit Oost-West).(More)
2002 •Anbeek, C.W. (2002). De wereld van zen. In G. Ackermans (Ed.), De verleiding van het
vreemde. Katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw (pp. 176-200). Hilversum: Verloren.
(De verleiding van het vreemde. Katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw).(More)
•Anbeek, C.W. (2002). Buddhism and Psychotherapy in the West. Nishitani and Dialectical Behavior
Therapy. In P. Young-Eisendrath & S. Muramoto (Eds.), Awakening and Insight: Zen Buddhism and
Psychotherapy (pp. 187-204). London: Routledge. (Awakening and Insight: Zen Buddhism and
Psychotherapy).(More)

Het is op geen enkele manier de bedoeling dat DVG zich bij UvH (of het HV) aansluit. Daar ligt
geen voorstel voor. Zo'n UvH (officieel onderdeel van de UU als ik goed geïnformeerd ben) moet
het allerlei lieden naar de zin maken het HV kent vele stromingen, dus dan hoort zo'n zweefteef
daar gewoon bij. Maar er zitten ook goede mensen zoals we tijdens bijeenkomsten aldaar hebben
kunnen ervaren. Inderdaad zou een (krachtig) eigen geluid voor de vrijdenkers niet mogen
ontbreken. Maar ik vrees dat DVG eerst wat meer eenheid en groei zal moeten vertonen voor zo'n

els schreef:
Als dit is wat er op deze universiteit wordt gedoceerd, kan volgens mij de Vrije Gedachte net zo
goed bij een madrassa intrekken.
...
Ik zou dan echter wel op z'n minst vanuit de Vrije Gedacht een heel krachtig tegengeluid willen
horen tegen het pseudowetenschappelijke en pseudohumanistische gedachtegoed dat hier
blijkbaar wordt gedoceerd. Ik zou namelijk wel willen weten of de Vrije Gedachte nog welkom is bij
de UvH als ze deze religieuze propaganda en het irrationele, onrealistische denken ontmaskeren
voor wat het is. Het is namelijk vaak zo dat mensen die kritisch zijn over religie en geen water bij
de wijn doen om gevoeligheden te ontzien heel onwelkom zijn religieuze kringen. Je moet
natuurlijk vermijden dat je de waarheid niet meer kan bespreken omdat je dan de verkeerde
mensen tegen de haren instrijkt.
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verzoek indruk maakt.

PS: Het schoppen in de titel sloeg op de infame wijze waarop Henk Engelsman in de nieuwsbrief
wordt bejegend.

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

Victor,

Kleine tip. Schrijf je in bij de UvH en volg het vak "existentiële en kennisinhoudelijke
reflectievaardigheden". Misschien knap je daarvan op.

Als mensen een goede en zinvolle discussie voeren moet David weer zieken.
En natuurlijk op de man spelen, want dat is zijn strategie.

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.

Stel je niet zo aan. Victor slaat wild om zich heen. We zouden Henk Engelsman op infame wijze
hebben bejegend. Dat slaat toch nergens op. Onze nieuwsbrief is vrij zakelijk van toon.

Wim Aalten schreef:
Als mensen een goede en zinvolle discussie voeren moet David weer zieken.
En natuurlijk op de man spelen, want dat is zijn strategie.

David, ik heb het over de discussie tussen Els en Victor.
Een zinvolle discussie in het licht van de komende extra ALV. 
Als je goede (tegen)argumenten hebt, prima. Maar op de man spelen
(en dat doe je in je bijdrage van 09.09 uur) is geen vrijdenkersmentaliteit.

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

Een mentaliteiten meetlat is niks voor vrijdenkers. Daarvoor moet je bij humanisten zijn.

Gesloten
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Driemanschap schopt weer om zich heen

IJzersterke reactie Fred.

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.

Openheid. Daar gaat het om. Er schijnt ook een werkgroep bezig te zijn met een
grondslagendiscussie. Als gewoon lid hoor je daar niks over. Waarom staat daar niks over in De
Vrijdenker? Bijv. een oproep om deel te nemen aan een dergelijke discussie.

vegan-revolution schreef:
Blijft staan, Victor, dat het bestuur informatiever had kunnen zijn. Door slecht te communiceren
kweek je onrust.

Nadeel van mijn voorstel is dat het IISG ( Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)
wellicht slechts geïnteresseerd is in DVG-boeken die nog niet in hun collectie aanwezig zijn. Maar
is dit nadeel onoverkomelijk? Ik denk het niet.

Ik zou opteren voor het bewaren/bijeen houden van de complete bibliotheek zoals die door DVG
in de loop der jaren bijeen is gebracht. En zo groot is die niet, qua ruimtebeslag. Maar ja, of dat
kan?

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.

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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Zeker, maar ik begreep dat deze ideale optie financieel onhaalbaar was? 

Ja, nu wreekt zich weer eens het volslagen gebrek aan open communicatie met de DVG-
penningmeester.

Ik begrijp uit de bijdrage van Victor dat het aanhouden van de kantoorruimte (incl. Biep) in
Rotterdam
te veel geld (7000 Euro p.j.) kost. Dat je dan als niet zo rijke vereniging een andere oplossing
zoekt is verstandig. Vergaderruimte is ook elders te vinden.
Maar m.b.t. de bibliotheek heeft het mijn voorkeur die op een nader te zoeken plaats in zijn
geheel te behouden/onder te brengen. Dat hoeft toch geen kapitalen te kosten? Er is toch wel een
organisatie of instituut die die verzameling weet te waarderen en bijeen kan houden, het liefst op
planken maar eventueel in dozen?
Alle suggesties zijn het onderzoeken waard en uiteindelijk neemt de ALV een beslissing.

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.

Ook op een zakelijke en zelfs op een heel nette toon kun je tamelijk infame dingen zeggen.
Daarom nog maar even het bewuste citaat:

Voor de slechte lezers een kleine exegese van bovenstaand: 

Het driemanschap is tegen de ontmanteling van de bibliotheek. Het bestuur is voor. Daar zou je
het bij kunnen laten. Maar nee er moet een complot worden opgevoerd waarbij Bert Gasenbeek de
boekerij wil annexeren en bestuurslid Henk Engelsman een dubieuze rol zou spelen. Dat noem ik
infaam ofwel lasterlijk. Dit zonder bewijs maar wel bij gebrek aan enig goed (zakelijk!) argument
van het driemanschap om de bibliotheek in stand te houden.

@Wim 

De freefighters technieken van met name Bakker, inclusief het daarna de vermoorde onschuld
spelen zijn inmiddels genoegzaam bekend. 

Over het apart in stand houden: Als ik het goed begrepen heb is het plan als volgt: Een zeer
groot deel van wat zich in de bieb bevindt is elders al aanwezig en daar goed te raadplegen. Dit
deel wil niemand hebben en zal onder belangstellende leden verkocht, verloot of iets dergelijks
worden en de rest bij het oud papier. 
Het deel dat wel van belang is wordt opgenomen in een andere bibliotheek. Of daar een aparte
plank of kast voor komt weet ik niet. Het lijkt me niet handig. Ergens een plaquette zou voor mij
wel voldoende zijn. Maar ik neem aan dat daar nog over gesproken moet of kan worden.

David Bakker schreef:
Stel je niet zo aan. Victor slaat wild om zich heen. We zouden Henk Engelsman op infame wijze
hebben bejegend. Dat slaat toch nergens op. Onze nieuwsbrief is vrij zakelijk van toon.

Het is frappant dat juist Bert Gasenbeek om advies wordt gevraagd. Gasenbeek heeft in het
verleden herhaaldelijk geprobeerd om de boekerij in het Humanistisch Archief te laten opgaan.
Tegen die (verijdelde) pogingen was destijds veel weerstand. Daarnaast geeft het te denken dat
Henk Engelsman deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur van het Humanistisch Archief. Het is
duidelijk dat bij de adviesaanvraag en de totstandkoming van het bestuursvoorstel geen zuivere,
formele scheiding van belangen heet plaatsgevonden. Wij vragen ons daarom af of er wel
voldoende met het belang van de vereniging rekening is gehouden.
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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")

We hebben het niet over een dubieuze rol. Dat maak je er zelf van. Gasenbeek en Engelsman
hebben een dubbele pet op. Daar zetten wij vraagtekens bij. Wat is daar nou infaam aan? Henk, in
het dagelijkse leven controller*, zou beter moeten weten. 

*) Tijdens les 1 van de controllersopleiding leer je dat je belangen moet scheiden.

Victor Onrust schreef:
Ook op een zakelijke en zelfs op een heel nette toon kun je tamelijk infame dingen zeggen.
Daarom nog maar even het bewuste citaat:

Voor de slechte lezers een kleine exegese van bovenstaand: 

Het driemanschap is tegen de ontmanteling van de bibliotheek. Het bestuur is voor. Daar zou je
het bij kunnen laten. Maar nee er moet een complot worden opgevoerd waarbij Bert Gasenbeek de
boekerij wil annexeren en bestuurslid Henk Engelsman een dubieuze rol zou spelen. Dat noem ik
infaam ofwel lasterlijk. Dit zonder bewijs maar wel bij gebrek aan enig goed (zakelijk!) argument
van het driemanschap om de bibliotheek in stand te houden.

Het is frappant dat juist Bert Gasenbeek om advies wordt gevraagd. Gasenbeek heeft in het
verleden herhaaldelijk geprobeerd om de boekerij in het Humanistisch Archief te laten
opgaan. Tegen die (verijdelde) pogingen was destijds veel weerstand. Daarnaast geeft het te
denken dat Henk Engelsman deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur van het Humanistisch
Archief. Het is duidelijk dat bij de adviesaanvraag en de totstandkoming van het
bestuursvoorstel geen zuivere, formele scheiding van belangen heet plaatsgevonden. Wij
vragen ons daarom af of er wel voldoende met het belang van de vereniging rekening is
gehouden.

Samenvattend komt het er op neer of er een betaalbaar altenatief te vinden is voor DVG-
onderkomen + DVG-biblotheek, en hoeveel het DVG waard is haar onafhankelijkheid te bewaren.
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