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Eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar

We hebben inmiddels weer een nieuwsbrief uitgebracht:

http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_101.pdf

Hallo David, allereerst gelukkig nieuwjaar.  

En dan de mededeling dat hierover al een discussie loopt: 

viewtopic.php?f=59&t=8649 

Ik had de nieuwsbrief daar ook al ingeplakt met de hoop erbij dat er deze keer eens geen twee
discussies over hetzelfde onderwerp gaan lopen, zodat je alles dubbel moet gaan zetten.
Misschien is het dus handiger dit te sluiten en de link ook in die discussie te plaatsen?

Ik stel voor de DVG-bibliotheek over te dragen aan het Internationale Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG) te Amsterdam. Temeer omdat het DVG-archief ook al bij het IISG is onder
gebracht. 

Een vrijdenkersbibliotheek hoort helemaal niet thuis bij een semi-religieuze instelling als het
Humanistisch Archief.

Leg dan gewoon 7000 euro per jaar neer.

ik vind dat het voorstel van Fred Neerhoff op z'n minst nader onderzoek verdient.
Als alternatief voor het bestuursvoorstel is het zeker interessant. 
M.b.t. de DVG bibliotheek vind ik dat het bij voorkeur als geheel (compleet) bewaard moet blijven.
Ik heb geen idee wat de mogelijkheden bij het IISG zijn maar dat kan worden uitgezocht.

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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Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.
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Graag verder discussiëren in het topic dat hier al over loopt: 

viewtopic.php?f=59&t=8649

Hier gaat een slotje op vanwege dubbelonderwerp.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.
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