
organiseert:

Benoeming van
Maarten ’t Hart,

 schrijver en etholoog,
 tot Vrijdenker van het Jaar 2017

 (video-reportage)

Anton Constandse Lezing 2017
‘Goddelijk Geweld - De evolutie van

religieuze onverdraagzaamheid’
door

Maarten Boudry,
wetenschapsfilosoof, Universiteit Gent

‘Rationele islamkritiek - redelijk atheïsme
tussen radicaal rechts en regressief links’,

lezing door
Leon Korteweg,

historicus en bestuurslid DVG

zaterdag 7 oktober 2017, 14.30 uur

in UCK, Domplein 4, Utrecht



Wat is vrijdenken?

De vrijdenkersvereniging De
Vrije Gedachte (DVG), opge-
richt in 1856, stelt zich het
bevorderen van het atheïstisch
humanisme ten doel. Vrijden-
kers onderzoeken de werke-
lijkheid door middel van
rationeel denken, dus zonder
dogmatische of ideologische
vooroordelen.
Vrijdenkers verwerpen iedere
godsvoorstelling. Daarom is
DVG atheïstisch.
Voor DVG staat het menselij-
ke individu centraal. In die zin
is zij humanistisch.

DVG streeft naar:
● Strikte scheiding tussen

kerk en staat;
● Het weren van indoctrinatie

uit opvoeding en onderwijs;
● Het bevorderen van een

kritisch onderzoekende,
wetenschappelijke houding;

● Het ontmaskeren van reli-
gie, pseudo-wetenschap en
andere waanvoorstellingen;

● Vrijheid van expressie;
● Respect voor de waardig-

heid van de mens als wezen
met een eindig en eenmalig
bestaan;

● Erkenning van het volledi-
ge zelfbeschikkingsrecht
van de mens over eigen lijf
en leven;

● Respect voor andere leven-
de wezens en het milieu.

ANTON CONSTANDSE LEZING
za. 7 oktober 2017, 14:30 uur
in UCK, Domplein 4, Utrecht

Maarten Boudry (Moorslede, 15 aug. 1984) is een Vlaams filosoof en scepti-
cus. Hij is sinds 2006, toen hij cum laude afstudeerde, actief als wetenschap-
pelijk onderzoeker en docerend lid van de vakgroep Wijsbegeerte en
Moraalwetenschap aan de Universiteit Gent. In 2011 verdedigde hij zijn docto-
raat over pseudowetenschap Here Be Dragons. Naast boeken als De ongelo-
vige Thomas heeft een punt (samen met Johan Braeckman) en Illusies voor
gevorderden schreef hij tientallen artikelen in diverse wetenschappelijke tijd-
schriften. Hij is lid van een aantal wetenschappelijk georiënteerde organisaties
en van de onafhankelijke liberale denktank Liberales; hij spreekt op internatio-
nale conferenties en geeft gastcolleges.

Maarten ’t Hart (Maassluis, 25 nov. 1944) is een in binnen- en buitenland
geliefd auteur van vele (deels autobiografische) romans, novelles, verhalen,
columns, essays, recensies en gedichten. Na zijn opgroeien in een streng
gereformeerde gemeenschap - wat veel stof voor zijn werk opleverde - verloor
hij in zijn studietijd (biologie) het geloof, dat hij op geestige wijze fileerde in de
boeken De bril van God en Wie God verlaat heeft niets te vrezen. In De vrouw
bestaat niet keerde hij zich tegen uit de lucht gegrepen en ongerijmde feminis-
tische theorieën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Grote liefdes van ’t Hart
zijn klassieke muziek en literatuur, waarvan hij in zijn werk vaak getuigt,
evenals van zijn gefascineerd zijn door vrouwelijke elegantie.

Leon Korteweg (Zwolle, 28 sept. 1990) heeft geschiedenis gestudeerd in Nij-
megen en is een beginnend journalist. Hij schrijft voor de opiniesite Jalta en is
zeer actief, in samenwerking met anderen in binnen- en buitenland, met fact
checking en plaatsen van nieuwe informatie op Wikipedia. Korteweg is
bestuurslid van De Vrije Gedachte, schrijft artikelen voor het verenigingstijd-
schrift en is actief bij het DVG-Facebookteam. Voorts manifesteert hij zich als
republikein en veganist.

Website:
devrijegedachte.nl

Facebook:
De Vrije Gedachte

De atheïstisch-humanistische vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte,
bestaand sinds 1856, organiseert jaarlijks een lezing ter nagedachtenis
van Anton Constandse, gevolgd door de uitroeping van een Vrijdenker
van het Jaar. Dit evenement staat altijd garant voor een interessante
middag.
Dit jaar wordt de AC-lezing verzorgd door de Gentse wetenschapsfilo-
soof Maarten Boudry. De titel van zijn betoog is ‘Goddelijk Geweld - De
evolutie van religieuze onverdraagzaamheid’.
Tevens wordt deze middag schrijver en etholoog Maarten ’t Hart uitge-
roepen tot Vrijdenker van het Jaar. Wegens gezondheidsproblemen kan
hij alleen aanwezig zijn via een videoreportage.
Historicus, Wikipediaan en DVG-bestuurslid Leon Korteweg sluit de
middag af met een lezing, getiteld ‘Rationele islamkritiek - redelijk athe-
isme tussen radicaal rechts en regressief links’.
Datum: zaterdag 7 oktober 2017.
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, Utrecht.
Aanvang: 14.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 14.00 uur); na afloop
borrelen.
Toegangsprijs, vooraf te voldoen: € 5,- voor leden, € 10,- voor niet leden.
Aanmelden/betalen: door overmaking van het van toepassing zijnde
bedrag op rek.nr. NL15INGB0000274551 t.n.v. De Vrije Gedachte o.v.v.
‘AC-Lezing’.


