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Re: Jan Bontje duldt geen tegenspraak
door Wim Aalten » 07 jan 2011 15:16

Jan Bontje duldt geen tegenspraak

Op http://www.devrijegedachte.nl/ heeft internetterrorist Jan Bontje weer een blog geplaatst. Ook
nu weer mogen we niet reageren. Dan moet dat maar hier.

De AS: “De ellende van de religie”
5 januari 2011 door Jan Bontje 

Het jongste (thema)nummer van DE AS, 38ste jaargang nummer 172, winter 2010, is getiteld “De
ellende van de religie” en bevat ook voor vrijdenkers zeer interessante bijdragen.
Vooral de volgende artikelen zijn voor vrijdenkers van belang:
• Fragmenten uit vier oude brochures van Anton Constandse (1899-1985), onder de titel:
“Godsdienst is opium voor het volk”. Schitterend, hoe deze eminente anarchist en vrijdenker de
religie/godsdienst (in de jaren 20 van de vorige eeuw) weerlegde en ontmaskerde als opium voor
(Marx schreef: van) het volk. Over dit verschil tussen ‘voor’ en ‘van’ had Constandse interessante
opvattingen, die in dit artikel uiteraard aan bod komen.
• Thom Holterman, bij lezers van De Vrijdenker ook bekend van zijn bijdragen aan ons
maandblad: “Het totalitaire karakter van religie” Een citaat dat iedere vrijdenker aanspreekt:
“Zodra men de islam kritiseert, (…) regent het beschuldigingen: islamfobie, racisme! Libertairen
(én vrijdenkers, JB) die het ‘ni dieu ni maître’ (geen god, geen meester) in het vaandel hebben,
laten zich daardoor niet van de wijs brengen. Voor hen beledigen alle religies, geen enkele
uitgezonderd, de intelligentie.”
• Boudewijn Chorus: “Het Vaticaan versus de vrouw” sabelt de vrouwvijandigheid van de roomse
Kerk genadeloos neer. Om te smullen.
• August Hans den Boef: “Hoe staat het met de scheiding van kerk en staat?” toont aan dat het de
scheiding tussen staat en kerk nog bij lange na niet voltooid is en dat er dus nog een hele rits
activiteiten op ons ligt te wachten… 

(Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte riep August Hans den Boef (1949) uit tot Vrijdenker van
het Jaar 2010. Den Boef is literatuurwetenschapper en docent-onderzoeker aan de Hogeschool
van Amsterdam. Als geëngageerd publicist en republikein schrijft hij niet alleen over literatuur,
maar ook over secularisme, religie en popmuziek. Zijn boeken als Nederland Seculier! en God als
Hype. Dwarse Notities over religieus Nederland tonen hem als een scherp essayist en pamflettist,
in de traditie van de door hem bewonderde Multatuli. Zijn meest recente boek, Oh god, er is geen
god, bevat Multatuli’s ideeën over religie, hertaald in hedendaags Nederlands.)Een absolute
aanrader dit artikel.

• Marius de Geus: “Richard Dawkins over god, geloof en evolutie” Zeer lezenswaardig. Dawkins
valt niet meer weg te denken uit de hedendaagse godsdienstkritiek.
• Weia Reinboud “Vaag denken binnen en buiten religies” over astrologie, wichelaars, sjamanisme
en ander kwakdenken. 

Het nummer is te verkrijgen door 5 euro over te maken op rek. 4460315 tnv de AS in
Moerkapelle. Een jaarabonnement (vier nummer) kost 20 euro (buiten Nederland 26 euro). 
Geplaatst in Algemeen | Reageren uitgeschakeld

Klap, klap, klap...............

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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Applaus........................
Staande ovatie...............

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.

Waarom zo enthousiast Wim? Het gaat hier niet om een boek van Floris van den Berg.

Wim Aalten schreef:
Klap, klap, klap...............
Applaus........................
Staande ovatie...............

Niet zo bescheiden David. Mijn enthousiasme is voor jou bedoeld, je weet toch dat ik een enorme
fan van je ben!

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.

Jezus, wat kinderachtig. Als je toch zo nodig iets wilt zeggen, geef dan voor de verandering eens
een inhoudelijke reactie!

Nee dank je Wim, ik zit niet op fans of vleiers te wachten. Ik verzamel liever kritische mensen om
me heen.

Pobeer het eens bij bestuur of redactie. Daar worden lofuitingen meer op prijs gesteld. Misschien
word je wel voor het bestuur gevraagd.

Wim Aalten schreef:
Niet zo bescheiden David. Mijn enthousiasme is voor jou bedoeld, je weet toch dat ik een enorme
fan van je ben!

Ontopic blijven graag. Als er niet gewoon gediscussieerd kan worden, gaat hier een slotje
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Edwards: Why the big secret? People are smart. They can handle it.
Kay: A person is smart. People are dumb, panicky dangerous animals and you know it. 
Men in Black

Fred, dat je de zoon van een niet bestaande vader aanroept om mij iets toe te dichten kan ik van
jou nog wel begrijpen.
Maar dat je me vraagt inhoudelijk te reageren op een bijdrage van David die absoluut geen
inhoud heeft, dat is echt te veel gevraagd. Sorry 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.

Waar het hier natuurlijk om gaat is dat het de lezers van de DVG-website niet mogelijk wordt
gemaakt om te reageren op deze bijdrage van Jan Bontje. Dit is des te opmerkelijker omdat
kritische vorige reacties op een eerdere bijdrage van Jan Bontje werden gecensureerd, zie
viewtopic.php?f=59&t=8566&start=0
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