Koninklijk Nederlands Aardrijksundig Genootschap
Weg Der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
(per mail)

De Bilt, 17 mei 2019
Geachte heer Postma,
Hierbij reageer ik namens het bestuur van Logos Instituut op uw verklaring eerder deze week
over het verwijderen van een initiatief uit het aanbod van de Geoweek. Graag ga ik hieronder
kort in op wat u in uw verklaring meldt. We zouden graag op korte termijn een afspraak met u
maken om nader kennis te maken en de klaarblijkelijk gerezen misverstanden uit de weg te
ruimen. Dit zouden we graag komende week doen.
In uw verklaring onderbouwt u uw weigering van de betreffende expeditie met een beroep op
een veelheid van meningen die u aantrof op logos.nl. We willen duidelijk stellen dat de website
vele onderwerpen behandelt, variërend van theologie (apologetiek) tot biologie, geologie,
psychologie en andere vakgebieden. De artikelen zijn geschreven door een veelheid van
auteurs, die ieder voor zich weer uiteenlopende visies hebben op deelonderwerpen. De punten
die u noemt (dino’s, zondeval etc) lijken enigszins willekeurig en staan los van de betreffende
expeditie die aangeboden wordt. Om hierom een strict geologische bijdrage te weigeren, lijkt
ons iets te snel gehandeld. Het is wellicht goed om eerst even kennis te nemen van de inhoud
van de bijdrage. De expeditie betreft een alternatieve verklaring voor het ontstaan van zout, die
gezien het bewijsmateriaal niet eens zulke slechte papieren heeft. Graag verwijs ik u naar de
bijlage bij deze mail.
Logos Instituut heeft de stellige overtuiging en betoogt dat goed onderwijs leerlingen leert om
kritisch te denken, en hen daarom kennis te laten nemen van verschillende opvattingen. De
beste manier hiervoor is om blootgesteld te worden aan verschillende meningen en
opvattingen en in discussie te gaan over voors en tegens, gebaseerd op argumenten. Deze
expeditie zou hiervoor bij uitstek geschikt zijn.
We hopen op korte termijn van u te horen en kijken uit naar een nadere kennismaking.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Stichting Logos Instituut,
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