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Nieuwe editie "De Fatsoensrakker"

Nieuwe editie "De Fatsoensrakker"
In de eerste nieuwsbrief (http://www.xs4all.nl/~flneerh/publications/Neerhoff_97.pdf) stelden we
dat De Vrije Gedachte in de ban van de politieke correctheid is. Een belangrijk kenmerk van
politieke correctheid is, in Nederland, het met de air van een superieure moraal wegzetten van
Wilders als “fout”. Een feitelijke analyse van het fenomeen Wilders wordt consequent vermeden.
Dat wij het hiermee bij het rechte eind hadden blijkt overduidelijk uit de nieuwste editie van “De
Fatsoensrakker” (ook bekend onder de naam "De Vrijdenker") die vandaag verscheen. De politieke
correctheid en de frustratie over de op handen zijnde “bruine” regering druipt er vanaf. Uit tal van
artikelen blijkt dat Wilders werkt als een rode lap op een stier. Nuchter en helder denken is er
niet meer bij. Diep triest.

Toch was er nog een lichtpuntje, te weten het artikel “Zo maar wat vrije gedachten” van het uit
Twente afkomstige bestuurslid Gerhard Elferink (“Ouwe Tukker” voor intimi). Daaruit blijkt dat
Anton van Hooff niet de enige topintellectueel binnen het bestuur is. Ouwe Tukker, die zijn
klassieken kent, haalt eerst een citaat van Aristoteles aan om zo zijn conformistische standpunt
over beledigen uit te dragen (beledigen is onfatsoenlijk). Vervolgens lees ik dat Vrijdenken
radicaal anticonformistisch is. Deze tegenstrijdigheid roept spanning op bij de lezer en,
vermoedelijk is dat zo bedoeld, nodigt uit tot verder lezen. Na een boeiend marxistisch betoog
over de factor arbeid in het kapitalistische systeem, bereiken we het orgiastische hoogtepunt van
het artikel: de paragraaf “De rechtse medemens”. Ik citeer:

“Het probleem met rechtse mensen is dat zij in meer of mindere mate niet deugen. Bij een rechts
denkend mens verschuilt zich achter allerlei ideologische prietpraat niets anders dan een door en
door inhalig persoon. Een dergelijk mensentype gunt in het diepst van zijn wezen andere, in het
bijzonder vreemde, mensen niets. Voor zichzelf is niets te gek of teveel. Voor anderen alles. Hun
grootste obsessie is dan ook – ze zijn er als de dood voor – dat anderen hun belastingcenten
vreten, daarbij gemakshalve negerend dat er in een enigszins georganiseerde staat altijd anderen
zijn die hun inkomen uit belastingopbrengsten verkrijgen. Ambtenaren, bijvoorbeeld. Of
kamerleden (zelfs die van PVV, VVD en CDA) en ministers. Het staatshoofd en haar uitgebreide
familie, en ga zo maar door. Die hele vermaledijde staat maar afschaffen, zou een optie zijn. Maar
waar blijf je dan met je nationalistische onderbuikgevoelens? Een dilemma. Zoals altijd geldt ook
hier weer: wie de schoen past, trekke hem aan!”

Heerlijk toch? Na het lezen voelde ik me verlicht, verrijkt, een nieuw mens als het ware. Ouwe
Tukker, je wordt bedankt!

En dan heb je de grootste enormiteit nog niet eens opgemerkt: lees nog even hoe ik Dap
Hartmann de Anton Constandse lezing 2001 heb laten houden! Kom op, ouwe azijnpisser, wees
sportief en laat je daar ook nog even lekker over leeg lopen.

Afschuwelijk, al die mensen die hun vrijheid van meningsuiting benutten.

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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Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Doe dat dan niet.

The Prophet schreef:
Afschuwelijk, al die mensen die hun vrijheid van meningsuiting benutten.

Het worden leuke tijden!
Tot voor kort was het de nationale rechtse sport om links te bashen. We zien nu de laatste
pogingen maar het tij keert. De tijd breekt aan om rechts er van langs te geven. Want wie aan de
macht is krijgt de kritiek. En moet zich verantwoorden voor zijn daden. 
Wat ben ik dan blij vrijdenker te zijn en me een onafhankelijk oordeel te kunnen vellen over
linkse- zowel als rechtse praktijken. Want als ze aan de macht zijn lijken ze verdacht veel op
elkaar. Een vrijdenkersvisie is dan vaak heel verhelderend.
En dat bashen? Eigenlijk is het niet meer dan vermakelijk.

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.

Dit begrijp ik niet. Dap Hartmann hield 18 sept. jl. de AC-lezing. De tekst van die lezing werd in
De Vrijdenker geplaatst. Dat lijkt me nogal logisch. Je doet nu alsof jij de vereniging daarmee een
enorme dienst hebt bewezen ("hoe ik ... heb laten houden"). Dap toonde zich een groot
voorstander van de vrijheid van meningsuiting en vertoonde geen symptomen van het
"beledigings-syndroom" dat velen dezer dagen parten speelt. Had je de tekst van de lezing om
deze reden liever willen weigeren? Zover reikt je invloed toch ook weer niet.

enno nuy schreef:
En dan heb je de grootste enormiteit nog niet eens opgemerkt: lees nog even hoe ik Dap
Hartmann de Anton Constandse lezing 2001 heb laten houden! Kom op, ouwe azijnpisser, wees
sportief en laat je daar ook nog even lekker over leeg lopen.

Wim Aalten schreef:
Het worden leuke tijden!
Tot voor kort was het de nationale rechtse sport om links te bashen. We zien nu de laatste
pogingen maar het tij keert. De tijd breekt aan om rechts er van langs te geven. Want wie aan de
macht is krijgt de kritiek. En moet zich verantwoorden voor zijn daden. 
Wat ben ik dan blij vrijdenker te zijn en me een onafhankelijk oordeel te kunnen vellen over
linkse- zowel als rechtse praktijken. Want als ze aan de macht zijn lijken ze verdacht veel op
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Het wordt mij te link om rechts te zijn. Dankzij Ouwe Tukker heb ik besloten links te worden,
PvdA links welteverstaan. Want dan ben je OK en kan je toch je zakken vullen. Je hoeft alleen af
en toe voor de bühne te roepen dat je tegen exorbitante zelfverrijking bent. Dat is een kleine
moeite.

Denk aan Wim Kok die een goed betaald commissariaat bij een bank aannam en Wouter Bos die
tegen een jaarlijkse vergoeding van 4 ton parttime vennoot wordt bij een accountantsorganisatie.

elkaar. Een vrijdenkersvisie is dan vaak heel verhelderend.
En dat bashen? Eigenlijk is het niet meer dan vermakelijk.

David, ik zal je even helpen met lezen: er staat 2001 i.p.v. 2010. Dit is iets waar je
vanzelfsprekend snel overheen kunt lezen (zie op de omslag van de meest recente uitgave van De
Vrijdenker). Ben jij zo'n komma-zifter David? Is het je daarom te doen? Of hebben we hier te
maken met een stroman?

David Bakker schreef:

Dit begrijp ik niet.

enno nuy schreef:
En dan heb je de grootste enormiteit nog niet eens opgemerkt: lees nog even hoe ik Dap
Hartmann de Anton Constandse lezing 2001 heb laten houden! Kom op, ouwe azijnpisser,
wees sportief en laat je daar ook nog even lekker over leeg lopen.

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

Ik vind het erg verwarrend allemaal. Heeft Dap ook in 2001 de AC-lezing gehouden dan? En
waarom wordt dat dan nu pas gepubliceerd?

vegan-revolution schreef:

David, ik zal je even helpen met lezen: er staat 2001 i.p.v. 2010. Dit is iets waar je
vanzelfsprekend snel overheen kunt lezen (zie op de omslag van de meest recente uitgave van De
Vrijdenker). Ben jij zo'n komma-zifter David? Is het je daarom te doen? Of hebben we hier te
maken met een stroman?

David Bakker schreef:

Dit begrijp ik niet.

enno nuy schreef:
En dan heb je de grootste enormiteit nog niet eens opgemerkt: lees nog even hoe ik Dap
Hartmann de Anton Constandse lezing 2001 heb laten houden! Kom op, ouwe
azijnpisser, wees sportief en laat je daar ook nog even lekker over leeg lopen.

Dat je rechts bent, David, is wel duidelijk. Maar als je PvdA links wordt blijf je dus gewoon rechts.
En nog steeds geen vrijdenker.

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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Was Anton Constandse een nitwit?
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Re: Nieuwe editie "De Fatsoensrakker" David Bakker
Unstoppable!

Dus in jouw beleving is de PvdA rechts. Zo ervaar ik dat inderdaad ook.

Politiek links/rechts lijkt in Nederland tegenwoordig vaak als volgt te worden beschouwd:

Rechts:

De PVV en alle andere politieke partijen die politieke samenwerking met de PVV, hetzij in een
coalitie-verband hetzij in een gedoogverband, niet uitsluiten.

Links:

Alle politieke partijen die niet onder Rechts vallen.

Wim Aalten schreef:
Dat je rechts bent, David, is wel duidelijk. Maar als je PvdA links wordt blijf je dus gewoon rechts.
En nog steeds geen vrijdenker.

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

Als vrijdenker zou je politieke partijen ten minste moeten toetsen op hun stellingname tov.
godsdienst. En wat zie je dan? De partijen die in de jaren 60 van de vorige eeuw als onversneden
links bekend stonden, hebben nu vaak een reactionaire houding tov. georganiseerde religie's.
Vooral waar het de orthodoxe islam betreft. Het is alsof hun kader in de jaren 60 is blijven steken
toen het gristendom nog de enige vijand van het vrijdenken was.

Over de AC-lezing gesproken. Op de jaarvergadering van 1987 besloten de leden de herinnering
aan Anton Constandse, die in 1985 overleed, levend te houden d.m.v. van een naar hem
vernoemde lezing: de Anton Constandse lezing die jaarlijks in september plaatsvindt.

Het viel me op dat Anton van Hooff zich in zijn inleiding op de AC-lezing 2010, 18 september jl.,
nogal laagdunkend uitliet over Anton Constandse. Anton C. was voorspelbaar etc... Eerder schreef
Van Hooff op de DVG-website:

"Direct ging bij mij de radio uit als Anton Constandse in de zendtijd van De Vrije Gedachte werd
aangekondigd: zijn schraperige falsetstem was onuitstaanbaar." (zie:
http://www.devrijegedachte.nl/?p=1029#respond)

Zelf heb ik Constandse nooit meegemaakt, maar als hij inderdaad niet zo veel voorstelde lijkt het
me dat we de lezing een andere naam moeten geven. Misschien kan dat tijdens de volgende ALV
aan de orde worden gesteld.

De David Bakker-lezing, lijkt me wel wat.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers
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Op zich een goed idee, maar daarvoor vind ik het nog net iets te vroeg.

The Prophet schreef:
De David Bakker-lezing, lijkt me wel wat.
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Nieuwe editie "De Fatsoensrakker"

Maar dan wel zonder veel te lange introductie:
anders houd jij jouw aandacht niet vast.

-

David Bakker schreef:

Op zich een goed idee, maar daarvoor vind ik het nog net iets te vroeg.

The Prophet schreef:
De David Bakker-lezing, lijkt me wel wat.

*
*

What is mind? No matter! If you don't mind, it doesn't matter ... 
What is matter? Never mind: Consciousness matters!

Materie ...
... bestaat niet!?!?

*

Dit begrijpt niemand |*fhebdhc**¨|
Niet iedereen leest alles op dit forum.
groet, |*gkdgtep**^|

GayaH schreef:

Maar dan wel zonder veel te lange introductie:
anders houd jij jouw aandacht niet vast.

David Bakker schreef:

Op zich een goed idee, maar daarvoor vind ik het nog net iets te vroeg.

The Prophet schreef:
De David Bakker-lezing, lijkt me wel wat.

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 

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 editie "De Fatsoensrakker"
door GayaH » 10 okt 2010 07:21

Vis in nood 
Stichting AAP 
Wakker dier
Proefdier vrij

Moet je een bepaalde politieke voorkeur hebben om vrijdenker te zijn? En welke mag dat dan wel
zijn?

Wim Aalten schreef:
Dat je rechts bent, David, is wel duidelijk. Maar als je PvdA links wordt blijf je dus gewoon rechts.
En nog steeds geen vrijdenker.

Bidt twee nieuwe benen aan een amputee, en jouw God wordt ook de mijne!

Nee, je mag juist geen politieke voorkeur hebben als vrijdenker, want dan geraak je ideologisch
gekleurd. 

Fishhook schreef:

Moet je een bepaalde politieke voorkeur hebben om vrijdenker te zijn? En welke mag dat dan wel
zijn?

Wim Aalten schreef:
Dat je rechts bent, David, is wel duidelijk. Maar als je PvdA links wordt blijf je dus gewoon
rechts.
En nog steeds geen vrijdenker.

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

Ohh, gelukkig. 

Jagang schreef:

Nee, je mag juist geen politieke voorkeur hebben als vrijdenker, want dan geraak je ideologisch

gekleurd. 

Fishhook schreef:

Moet je een bepaalde politieke voorkeur hebben om vrijdenker te zijn? En welke mag dat dan
wel zijn?

Wim Aalten schreef:
Dat je rechts bent, David, is wel duidelijk. Maar als je PvdA links wordt blijf je dus
gewoon rechts.
En nog steeds geen vrijdenker.

Bidt twee nieuwe benen aan een amputee, en jouw God wordt ook de mijne!

Fishhook schreef:
Moet je een bepaalde politieke voorkeur hebben om vrijdenker te zijn? En welke mag dat dan wel
zijn?
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Zoiets zou ik wel toejuichen:

politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en staat
politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en politieke partij
politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en onderwijs
politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en opvoeding
politieke voorkeur voor het consequent doorvoeren van de vrijheid van meningsuiting
politieke voorkeur voor het consequent doorvoeren van de stelling: godsdienst is privé
zaak
politieke voorkeur voor het bevorderen van de toekenning aan alle kerken / godsdiensten
van de juridische status van vereniging (net zoals een politieke partij die status heeft)

*
*

What is mind? No matter! If you don't mind, it doesn't matter ... 
What is matter? Never mind: Consciousness matters!

Materie ...
... bestaat niet!?!?

*

Dat moet je helemaal zelf weten, er zullen mensen zijn die zullen beweren dat je zonder Christus
niet vrij kunt zijn, maar daar zal jij toch niet bij horen denk ik.

Fishhook schreef:

Moet je een bepaalde politieke voorkeur hebben om vrijdenker te zijn? En welke mag dat dan wel
zijn?

Wim Aalten schreef:
Dat je rechts bent, David, is wel duidelijk. Maar als je PvdA links wordt blijf je dus gewoon
rechts.
En nog steeds geen vrijdenker.

Confucius (551 BC-479 BC): To put the world in order, we must first put the nation in order; to put the nation
in order, we must put the family in order; to put the family in order, we must cultivate our personal life; and
to cultivate our personal life, we must first set our hearts right.

Klinkt niet slecht Gahyah. Dat is tenminste mijn perverse mening 

GayaH schreef:
[*]politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en staat
[*]politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en politieke partij
[*]politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en onderwijs
[*]politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en opvoeding
[*]politieke voorkeur voor het consequent doorvoeren van de vrijheid van meningsuiting
[*]politieke voorkeur voor het consequent doorvoeren van de stelling: godsdienst is privé zaak
[*]politieke voorkeur voor het bevorderen van de toekenning aan alle kerken / godsdiensten van
de juridische status van vereniging (net zoals een politieke partij die status heeft)[/list]

Confucius (551 BC-479 BC): To put the world in order, we must first put the nation in order; to put the nation
in order, we must put the family in order; to put the family in order, we must cultivate our personal life; and
to cultivate our personal life, we must first set our hearts right.
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Re: Nieuwe editie "De Fatsoensrakker"
door Wim Aalten » 10 okt 2010 17:28

Helemaal eens. Een seculiere samenleving is een realistisch, haalbaar en wenselijk doel om de
maximale vrijheid voor een ieder te verzekeren.

GayaH schreef:
Zoiets zou ik wel toejuichen:

politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en staat
politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en politieke partij
politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en onderwijs
politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en opvoeding
politieke voorkeur voor het consequent doorvoeren van de vrijheid van meningsuiting
politieke voorkeur voor het consequent doorvoeren van de stelling: godsdienst is privé zaak
politieke voorkeur voor het bevorderen van de toekenning aan alle kerken / godsdiensten
van de juridische status van vereniging (net zoals een politieke partij die status heeft)

Paar vraagjes:

1. Wat betekent in concreto scheiding van kerk en politieke partij? Het verbieden van christelijke
partijen? Lijkt me een beetje ver gaan.

2. Wat is scheiding van kerk en opvoeding? Mogen ouders hun kinderen niet godsdienstig
opvoeden?

3. Welke juridische status heeft een kerk nu? Kiest een kerk niet zelf een rechtspersoon? En wat is
het voordeel van verenigingsstatus t.o.v. de huidige status

GayaH schreef:

[*]politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en staat
[*]politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en politieke partij
[*]politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en onderwijs
[*]politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en opvoeding
[*]politieke voorkeur voor het consequent doorvoeren van de vrijheid van meningsuiting
[*]politieke voorkeur voor het consequent doorvoeren van de stelling: godsdienst is privé zaak
[*]politieke voorkeur voor het bevorderen van de toekenning aan alle kerken / godsdiensten van
de juridische status van vereniging (net zoals een politieke partij die status heeft)[/list]

En als, onder invloed van een secularisering van de samenleving, de onderlinge strijd tussen en
binnen de religies af zou nemen zou, naast meer vrijheid voor het individu, ook de solidariteit in
de wereld wel eens toe kunnen nemen.
Of ben ik nu te optimistisch?

Helemaal eens. Een seculiere samenleving is een realistisch, haalbaar en wenselijk doel om de
maximale vrijheid voor een ieder te verzekeren.

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.

Ik onderschrijf de zienswijze van GayaH:

politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en staat
politieke voorkeur vóór een consequente scheiding van kerk en politieke partij
etc., etc.
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Bedenk dat het hier om een politieke voorkeur gaat. Het is goed dat uit te spreken als dat je
mening is.
In de praktijk zal de overheid deze voorkeuren niet (kunnen) afdwingen en dat is maar goed ook.
Het geheim van het afzweren van religie en de overgang naar een seculiere samenleving zit in
mensen.
Mensen die zich ontworstelen aan de dwang van religie en kiezen voor een andere toekomst.
In dat proces, dat in mijn meest optimistische dromen wel een generatie of wat zal duren, kan
DVG een bescheiden rol spelen.

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.

Citaat Befke Halsema:

“Beschermen betekent ook dat de overheid mensen actief in staat stelt om te geloven. Dat
betekent bijvoorbeeld dat de staat ouders de mogelijkheid geeft (en blijft geven) om een school
van hun eigen denominatie te stichten, om hun kinderen naar bijzonder onderwijs te sturen. Dat
betekent ook dat er plek is voor geestelijke verzorgers (predikanten en imams) in het
Nederlandse leger, die soldaten – bijvoorbeeld op missie in Afghanistan – kunnen bijstaan in
nood.”

(zie: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/godsdienstvrijheid_is_een_individueel_recht/)

Wat een linkse verraadster.

En wat doet DVG? Amok maken over “Chloorkop”. Wat een niveau. Wat een intellectuele armoede.

Je kan ook beide zaken bespreken. Dus de coupe van Wilders en de stijve kaken van Halsema.
Maar het is Halsema te veel geworden. Haar geweten is gebarsten. Het verdedigen van het
bijzonder onderwijs, evangelisatie en het recht om geïndoctrineerd te worden. Schijnbaar valt er
momenteel niet veel meer te winnen op de groene agenda. Dus dan maar een poging wagen om
een natuurreservaat voor gelovigen te creëren. Dat een politicus van Groen Links niet ferm pleit
voor een scheiding van kerk en staat.

David Bakker schreef:

(zie: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/godsdienstvrijheid_is_een_individueel_recht/)

Wat een linkse verraadster.

Femke Halsema schreef:
En ik vind dat ik – als seculier en progressief politicus – deze fundamentele vrijheid van mensen
(even fundamenteel als de bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting) heb te verdedigen.

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!
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De reactie van David op de voordracht van Femke Halsema zoals te zien op de site van
Joop.nl/opinies:

Ik ben het hier helemaal mee eens, al vraag ik me af of authentiek links wel altijd tegen religie
was.
Maar dan verschijnt de reactie van David onder vrijdenkersvrienden:
die begint met: 

en eindigt met:

Ineens kennen we David weer.
Denkend aan een oude wijze van afgeven op linkse mensen vliegt door mijn hoofd:
Rechts lullen, links bashen.
Ook een hobby. Maar geen vrijdenkersgedrag.

Ik vind het een wollig betoog. Authentiek links was altijd voor emancipatie van burgers en dus
tegen godsdienst. De reden dat links er nu zo slecht voorstaat komt o.a. omdat er veel te veel
respect is voor godsdienst. Dat blijkt ook weer uit de woorden van Femke:

"Beschermen betekent ook dat de overheid mensen actief in staat stelt om te geloven. Dat
betekent bijvoorbeeld dat de staat ouders de mogelijkheid geeft (en blijft geven) om een school
van hun eigen denominatie te stichten, om hun kinderen naar bijzonder onderwijs te sturen."

Dit is een belachelijke opvatting. Het bijzonder onderwijs is ingevoerd omdat christenen (Abraham
Kuyper) de school als verlengstuk van hun eigen opvoeding zagen en vonden dat indoctrinatie van
hun kroost ook op school doorgang moest vinden.

Citaat Befke Halsema:

Wat een linkse verraadster.
En wat doet DVG? Amok maken over “Chloorkop”. Wat een niveau. Wat een intellectuele armoede.

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.

Gesloten
onderwerp
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Nieuwe editie "De Fatsoensrakker"

Groen Links (samensmelting van de CPN, PSP, PPR & EVP) met voorlieden als de fanatieke moslim
Mohammed Rabbae, Paul Rosenmöller als gelovig katholiek en Femke Halsema met haar Vrije
School, is het proto-type van een crypto-religieuze politieke partij.

Wel eens van Karl Marx en Karl Kautsky gehoord?

Wim Aalten schreef:
al vraag ik me af of authentiek links wel altijd tegen religie was.

Een juiste constatering. Een veilig toevluchtsoord voor religieuzen. Ook predikanten wisten een
plek te vinden. Bijvoorbeeld wijlen Harrewijn die van de kansel naar de vergaderzaal liep.

fred neerhoff schreef:
Groen Links (samensmelting van de CPN, PSP, PPR & EVP) met voorlieden als de fanatieke moslim
Mohammed Rabbae, Paul Rosenmöller als gelovig katholiek en Femke Halsema met haar Vrije
School, is het proto-type van een crypto-religieuze politieke partij.

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!

Ja natuurlijk, maar deze mannen vertegenwoordigen niet het enige echte authentiek links.
Tussen denkers en mensen met de voeten in de modder van het dagelijkse leven zit nog wel eens
enige afstand. Ook als het gaat om de visie van links op religie. 
Overigens begrijp ik je standpunt: 

Wel eens van Karl Marx en Karl Kautsky gehoord?

Groen Links (samensmelting van de CPN, PSP, PPR & EVP) met voorlieden als de fanatieke moslim
Mohammed Rabbae, Paul Rosenmöller als gelovig katholiek en Femke Halsema met haar Vrije
School, is het proto-type van een crypto-religieuze politieke partij.

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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In het licht van de vrijdenkerstraditie is Groen Links geen partij.

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.

http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2010/10/femke_halsema_islamkritisch.html

Femke Halsema roept haar linkse collega’s op om zich uit te spreken over de islam. Volgens de
Groenlinks-leider wordt het hoog tijd dat politici zich uitspreken over de positie van vrouwen en
homoseksuelen binnen islamitische gemeenschappen.

''De hartstocht die wij aan de dag leggen om praktiserende homoseksuelen toegang te geven tot
het reformatorisch onderwijs en SGP-vrouwen tot de Kamer, moeten wij ook tentoonspreiden om
islamitische homo’s en vrouwen hun vrije keuze te laten maken,'' zegt zij vandaag in dagblad
Trouw.

Halsema vindt dat veel linkse politici en opinieleiders zich te snel in het defensief laten drukken
''door de harde, dikwijls discriminerende taal van Geert Wilders''. De GroenLinkser pleit voor
onbeperkte godsdienstvrijheid voor iedereen. ''Maar juist omdat ik de godsdienstvrijheid serieus
neem, kan en wil ik niet wegkijken van de intolerantie die, met name de meer orthodoxe islam
herbergt.''

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Wat wil je nou eigenlijk zeggen?
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Sorry Wim, ik liet me even gaan.

Wim Aalten schreef:
Ineens kennen we David weer.
Denkend aan een oude wijze van afgeven op linkse mensen vliegt door mijn hoofd:
Rechts lullen, links bashen.
Ook een hobby. Maar geen vrijdenkersgedrag.

Ik vermoed Fred dat onze profeet het volgende wilde zeggen;

En dat dan in reactie op;

Ben je er al achter wat Enno je probeerde duidelijk te maken? David?

En jouw opmerking;

Die opmerking van David is wel weer van hoog niveau en verraad een enorme intellectuele
rijkdom.

met vriendelijke groet, Steen

Femke Halsema roept haar linkse collega’s op om zich uit te spreken over de islam. Volgens de
Groenlinks-leider wordt het hoog tijd dat politici zich uitspreken over de positie van vrouwen en
homoseksuelen binnen islamitische gemeenschappen.

''De hartstocht die wij aan de dag leggen om praktiserende homoseksuelen toegang te geven tot
het reformatorisch onderwijs en SGP-vrouwen tot de Kamer, moeten wij ook tentoonspreiden om
islamitische homo’s en vrouwen hun vrije keuze te laten maken,'' zegt zij vandaag in dagblad
Trouw.

Halsema zegt ervan overtuigd te zijn dat er in Nederland duizenden moslimvrouwen zijn die
vanwege dwang binnen de eigen gemeenschap te weinig bewegingsvrijheid hebben. ''Ik wil mijn
ogen er niet voor sluiten dat veel vrouwen zo leven omdat er voor hen geen eerbaar alternatief is.
Ik zie in mijn wijk te vaak dat meisjes worden uitgescholden als ze geen hoofddoek dragen. Dat
noem ik dwang. Net als zeggen dat het je eigen schuld is dat je wordt verkracht als je geen
hoofddoek draagt.''

David Bakker schreef:
Citaat Befke Halsema:

“Beschermen betekent ook dat de overheid mensen actief in staat stelt om te geloven. Dat
betekent bijvoorbeeld dat de staat ouders de mogelijkheid geeft (en blijft geven) om een school
van hun eigen denominatie te stichten, om hun kinderen naar bijzonder onderwijs te sturen. Dat
betekent ook dat er plek is voor geestelijke verzorgers (predikanten en imams) in het Nederlandse
leger, die soldaten – bijvoorbeeld op missie in Afghanistan – kunnen bijstaan in nood.”
(zie: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/godsdienstvrijheid_is_een_individueel_recht/)

Wat een linkse verraadster.

En wat doet DVG? Amok maken over “Chloorkop”. Wat een niveau. Wat een intellectuele armoede.

fred neerhoff schreef:
Groen Links (samensmelting van de CPN, PSP, PPR & EVP) met voorlieden als de fanatieke moslim
Mohammed Rabbae, Paul Rosenmöller als gelovig katholiek en Femke Halsema met haar Vrije
School, is het proto-type van een crypto-religieuze politieke partij.

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 
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Vis in nood 
Stichting AAP 
Wakker dier
Proefdier vrij

Het betoog is van Femke is niet sterk: wollig en bevat tegenstrijdigheden. Zie ook:

http://www.hetverraadvanlinks.nl/Halsema.htm

Nogmaals Halsema:

Bron:
http://sargasso.nl/archief/2010/10/12/halsema-godsdienstvrijheid-is-openlijk-homo-zijn-in-
de-moskee/#more-69254

“Er lijken ook maar twee smaken. Je bent anti-religie en dan wil je godsdienst, ik bedoel natuurlijk
de Islam, weren uit de publieke sfeer en het liefst uit heel Nederland. Je bent pro-religie en dat
betekent in het gepolariseerde debat ook dat je een moslimknuffelaar bent en een relativist die de
sharia wil invoeren (dit is een vrije vertaling van het werk van Wilders).”

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Ik heb inmiddels de volledige tekst van Halsema's betoog:

http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/6887/Links_moet_orthodoxe_islam_hard_aanpakken

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Dit verwijt aan Halsema is net zoiets als de VVD verwijten dat er niet in het regeerakkoord staat
dat de monarchie onmiddelijk afgeschaft moet worden. Elke rechtgeaarde Liberaal is natuurlijk
voor het oprotten van ons koningshuis, maar aangezien dat standpunt openbaar en al te duidelijk
verdedigt het einde van de VVD zou betekenen, houdt die partij zich heel verstandig maar een
beetje op de vlakte.
Ik bedoel hiermee te zeggen dat je wel ferm kunt pleiten voor scheiding van kerk en staat maar
als G.L. nu rigoreus zou pleiten voor het opheffen van bijzonder onderwijs, hetzelfde resultaat
zou opleveren als pleiten voor het naar huis sturen van de Oranjes.

PietV. schreef:
Je kan ook beide zaken bespreken. Dus de coupe van Wilders en de stijve kaken van Halsema.
Maar het is Halsema te veel geworden. Haar geweten is gebarsten. Het verdedigen van het
bijzonder onderwijs, evangelisatie en het recht om geïndoctrineerd te worden. Schijnbaar valt er
momenteel niet veel meer te winnen op de groene agenda. Dus dan maar een poging wagen om
een natuurreservaat voor gelovigen te creëren. Dat een politicus van Groen Links niet ferm pleit
voor een scheiding van kerk en staat.

David Bakker schreef:
Het betoog is van Femke is niet sterk: wollig en bevat tegenstrijdigheden. Zie ook:
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Ik vraag me af David of jij dat artikel wel gelezen hebt want ik lees daarin;

Dat zijn en waren toch ontwikkelingen waar ook jij erg gelukkig van moet worden.

m.v.g. Steen

http://www.hetverraadvanlinks.nl/Halsema.htm

Desondanks is het een goede zaak dat Halsema het debat aangaat en zich niet laat gijzelen door
Wilders. Er zijn meer tekenen dat de linkse verlamming ten einde loopt. SP-voorman Roemer
herinnerde afgelopen vrijdag in het radioprogramma Premtime aan het rapport Gastarbeid en
Kapitaal - de SP-kritiek uit de jaren 80 op het multiculturalisme die door de voorgangers van
GroenLinks nog werd afgeschoten. In Amsterdam begraaft PvdA-burgemeester Eberhard van der
Laan de compenserende neutraliteit en de interculturele communicatie.

In het debat mengt zich ook Meindert Fennema, biograaf van Wilders en vrije geest bij GroenLinks.
Vanmorgen (11 oktober) roept hij op om het nieuwe boek van PVV-ideoloog Martin Bosma goed te
lezen in plaats van het te verketteren, zoals Volkskrant-recensente Anet Bleich heeft gedaan. In
diezelfde Volkskrant riep PvdA-dissident René Cuperus zaterdag op tot linkse zelfreflectie. Alleen
D66 verdedigt haar reputatie als probleemontkennerspartij. Alexander Pechtold maakt zich
belachelijk door de hand van de SGP te bespeuren in het geringe aantal vrouwelijke ministers in
het kabinet-Rutte.

Cuperus werkt voor de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de
Arbeid, waar ook Ayaan Hirsi Ali en Femke Halsema hebben gewerkt. Zo zie je maar weer dat uit
zo’n linkse denktank ook goede, of op zijn minst interessante mensen en ideeën voortkomen.
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Het al dan niet opheffen van bijzonder onderwijs heeft natuurlijk niets te maken met de scheiding
van kerk en staat.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

(wijziging) Ik zal iets duidelijker zijn;
Uuuhhh. Nou natuurlijk wel !

The Prophet schreef:
Het al dan niet opheffen van bijzonder onderwijs heeft natuurlijk niets te maken met de scheiding
van kerk en staat.
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Bij de beoordeling van mensentypes laat ik mij graag leiden door de 'Objectiviteitstheorie' van de
Friese filosoof Gerard Heymans (1857-1930).

1. Goed is het karakter dat onafhankelijk van eigen voorkeur steeds die belangen het zwaarst laat
wegen die het zwaarst zijn.
2. Slecht is het karakter dat steeds eigen genot en eigen voordeel de doorslag laat geven, alleen
omdat zij eigen genot en eigen voordeel zijn.

Ikzelf ben tot de conclusie gekomen dat het 1e karakter meer met dat van het linkse mensentype
overeenkomt en het 2e met dat van het rechtse.
Maar verder laat ik die kwalificatie graag over aan de beoordeling van lezer of toehoorder.

Het eerste deel van de tekst van 'De rechtse medemens' is overigens nagenoeg gelijk aan de tekst
van lemma 25 in mijn ideeënbundel 'Sprokkelhout'. Het boekwerkje bevat nog veel meer van
dergelijke prikkelende lemma’s en is nog te verkrijgen door € 15,00 over te maken op
girorekening 274551 t.n.v. De Vrije Gedachte te Amsterdam o.v.v. Sprokkelhout. Vergeet ook niet
de NAW-gegevens te vermelden. De bundel wordt dan per post toegezonden.
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Nieuwe editie "De Fatsoensrakker"

Zie http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/278382/De-Ubermensch-van-onze-tijd-is-
de-linkse-mens.htm?
utm_source=Nieuwsbrief_dag&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief voor een
moderne kijk op hetzelfde thema.

Dat Ellian een rechts-conservatieve Wilders-adept is die het niet zo nauw neemt met de feiten,
dat wist ik al. Maar in dit stukje maakt-ie het wel heel bont. De stigmatiseringen en
ongefundeerde losse flodders vliegen om je oren.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Kom op waarzegger, geef voor de verandering eens hard bewijs!

The Prophet schreef:
Dat Ellian een rechts-conservatieve Wilders-adept is die het niet zo nauw neemt met de feiten, dat
wist ik al.

Mag ik allereerst bestuurslid Gerhard Elffrink van harte welkom heten. Hij is bij mijn weten het
eerste bestuurslid van DVG dat hier akte de présence geeft. En dat zelfs in een thread van het
bijna geschorste lid David Bakker!!

Gerhard Elferink schreef:
Bij de beoordeling van mensentypes laat ik mij graag leiden door de 'Objectiviteitstheorie' van de
Friese filosoof Gerard Heymans (1857-1930).
1. Goed is het karakter dat onafhankelijk van eigen voorkeur steeds die belangen het zwaarst laat
wegen die het zwaarst zijn.
2. Slecht is het karakter dat steeds eigen genot en eigen voordeel de doorslag laat geven, alleen
omdat zij eigen genot en eigen voordeel zijn.
Ikzelf ben tot de conclusie gekomen dat het 1e karakter meer met dat van het linkse mensentype
overeenkomt en het 2e met dat van het rechtse.

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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Ik vrees dat mijn positieve commentaar daarmee is uitgeput. Van zijn wijze van beoordelen van
menstypes word ik niet vrolijk. Wereldberoemd in Friesland is mijn eerste gedachte. Volgens mij
zijn er toch wel aardig wat filosofen van enig niveau geweest die zich over goed en slecht en
altruïsme versus egoïme hebben uitgelaten om niet terug te hoeven vallen op deze simplist. Het
bezwaar van veel rechtse mensen is dat zij zich afvragen wie het grotere belang definieert (Stalin
bijvoorbeeld?) en dat het daarom misschien maar beter is om daar niet te veel waarde aan te
hechten. Daar hebben ze zeker een punt.

Om een voorbeeld van het falen van het onderscheid te geven: Er zijn linkse mensen die het een
genot vinden om zichzelf te horen praten, onafhankelijk van de vraag of het ook zinnig is en of
ze de vergadering niet ophouden (het zwaardere belang niet waar). Ergo: Die linkse mensen zijn
slecht. Of is zo iemand niet links omdat men nu slecht is?

NB wellicht overbodig een tip: onderaan de pagina is een mogelijkheid om je op dit onderwerp te
abonneren zodat je een mail krijgt als er nieuwe bijdragen zijn.

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")

Er bestaan geen intrinsiek linkse en rechtse mensen. De maatschappelijke context bepaalt wat als
politiek links of rechts wordt beschouwd, en niet de psychologische make-up van die mensen.

Gesloten
onderwerp
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