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Deze week filosofeer ik maar weer over de
actualiteit die mij blijft verbazen.

Historische puzzels (12)
Puzzelmaker Sam Loyd bedacht voor circus Barnum de volgende puzzel:
Een gedresseerde kat en hond doen een wedren,
100 voet heen en 100 voet terug. De hond legt met
elke sprong 3 voet af, de kat slecht 2 voet, maar
zij maakt drie sprongen tegen twee van hem. Wie
zal deze wedstrijd winnen?
Oplossing elfde puzzel: De Morgan werd geboren
in 1806 en was dus 43 in het jaar 1849, het kwadraat van 43.

-------------------------------------------------------

Lessen in lezen
Een van de merkwaardigste fenomenen door alle
eeuwen heen is het simpele feit dat mensen die
zich voor hun daden op Gods woord beroepen
vaak zo slecht kunnen lezen. Dat was al zo bij de
middeleeuwse kruisvaarders die blijkbaar vergeten waren dat Jezus had gezegd: “Keer uw zwaard
weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard
nemen, zullen door het zwaard vergaan.” (Mattheus 26:52). Het is al niet veel beter met de strijders voor de Islamitische Staat in Syrië en Irak.
Ook zij beroepen zich op de Koran, maar kunnen
blijkbaar niet lezen. Want hun heilige boek
schrijft immers::”Voorzeker, de gelovigen, de
Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder
hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en
goede daden verrichten, zullen hun beloning bij
hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen
komen, noch zullen zij treuren.” (Koran 2:26).
Natuurlijk vindt iedereen desgewenst in ieder
heilig boek wel een tekst die hij met boze bedoelingen kan gebruiken. Maar de kern en wezenlijke
bedoeling in zowel de Koran als het Nieuwe Testament is de boodschap van de vrede. En dat is,
denk ik, in diepste wezen de kern van Gods woord
in iedere religie.

Nog even over de graven
Van medebewoonster Betty Dirkzwager kreeg ik
het volgende briefje: Ik wilde even reageren op
het verhaal met de graven van Holland. Grote
verrassing voor mij! Mijn vader declameerde dit
dikwijls, het rijtje van “Dikkie Flo”. Wij hadden
daar groot plezier in en haalden alles door elkaar.
Ik heb dus uit recalcitrantie het rijtje nooit goed
geleerd maar het was een item bij tafelgesprekken.
.Leuk dus om weer de goede volgorde te hebben.

Ik heb een vraag voor de biologen die de leer van
Darwin aanhangen. Waarom zijn vlinders zo
mooi?

