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Redacteur Ton Oosterhuis 
 

 

 
Deze maand verscheen het juninummer van het 

tijdschrift Pythagoras. Het richt zich vooral tot 

leerlingen van het voortgezet onderwijs en is ge-

heel gewijd aan de wiskunde. Deze maand bevatte 

het een bijdrage van mijn hand over volmaakte 

getallen in het oude Egypte. Ik gebruikte daarbij 

mijn pseudoniem Theo Arosius. Onder die naam 

verscheen dit jaar mijn boek over De geheimen 

van Gizeh. Op mijn liefde voor de wiskunde zal ik 

in dit blad nog wel een paar keer terugkomen. 

 

Tip voor twitteraars 
 

Vandaag een literaire tip van Guido Gezelle 

(1830-1899) voor al die ijverige twitteraars die 

zich achteraf moeten verontschuldigen voor wat 

zij al te haastig hadden ingetikt. 

 

Denkt aleer gij doende zijt, 

En doende denkt dan nog 

Een ingezonden stuk 
 

In de discussie over het rituele slachten heb ik mij 

op 18 juni j.l. gemengd met het volgende 

ingezonden stuk in de Volkskrant: 

 

Hypocrisie 
Nooit zal ik vergeten hoe Sonja Barend tegen bont 

actievoerende vrouwen nijdig toevoegde dat ze 

dan niet met leren laarzen aan voor de camera 

moesten verschijnen. Ik moest eraan denken bij de 

discussie over het verbieden van de rituele slacht. 

Waarom blijven al die actievoerders vlees eten? 

Het lijkt me een misverstand te denken dar 

verdoofd slachten iets met dierenwelzijn te maken 

heeft. De hypocrisie viert hoogtij. 

 

Onze gastvrouwen 
 

Paul Weller, over wie ik in het vorige nummer 

schreef, stuurde mij nog wat knipsels uit Paraat, 

het weekblad waarvan ik ooit een der redacteuren 

was. Zo vond hij onderstaand versje uit 1953 over 

politieke huiskamerbijeenkomsten. 

 

De loper in uw gang krijgt sleetse plekken 

van elke week die Fakkeldragersvoeten 

die in uw gastvrij huis elkaar ontmoeten 

waar wij met onze as uw kleed bevlekken. 

 

De schrammen op de leuningen der stoelen 

zijn het bewijs hoe fel soms de gesprekken 

hier laaien, maar de meubels die wij nekken 

vertolken dan de kracht van ons gevoelen. 

 

Gij brengt de koffie rond in kom of kop 

en geeft een koekje weg van ’t huishoudgeld. 

En als de voorzitter het einde meldt 

dan wacht u in de keuken nog het sop. 

 

En gooit gij dan de ramen heel wijd open 

om al die muffe rook uit huis te laten, 

weet dan dat wij nog van uw koffie praten 

als wij weer, mild gestemd, naar huis toe lopen. 


