EDDIS

Knowledge is expensive,
but realize what stupidity can cost you!
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Een Calvinistische EZEL!
Een mooi verhaal uit de joodse
traditie.

Een boer bezat een paard, een ezelin en een varken. Het paard en de ezelin
moesten werken en kregen ieder avond een aangepaste hoeveelheid haver. Het
varken, dat niet werkte, kreeg overvloedig te eten en genoot van allerlei
overgebleven restjes.
Op een dag zei het paard tegen de ezelin: ‘ik ga me beklagen bij de baas, want
dit is niet eerlijk. ‘wacht nog maar even af ’, zei de ezelin. Niet lang daarna werd
het vetgemeste varken geslacht.
Het jong van de ezelin had gezien hoe het varken was vergaan. Toen de boer op
een avond langs kwam met een zak verse wortels, weigerde hij te eten. Hij was
bang dat hem hetzelfde lot zou ondergaan als het zorgvuldig vet gemeste
varken.
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Maar zijn moeder stelde het jong gerust: ‘geniet gerust van het extra eten. Het
probleem van het varken was niet het genieten, maar het nietsdoen.’

Ook een mooi verhaal om te illustreren dat je werk serieus nemen en niet
kunnen genieten twee verschillende zaken zijn.

Calvinisten
Op 31 oktober 1517 (bijna 500 jaar geleden) spijkerde Maarten Luther een pamflet
met stellingen vast op de deur van de slotkerk van Wittenberg. Dit was het symbolische
begin van de reformatie én ook van het calvinisme (genoemd naar Johannes Calvijn,
een ander kerkhervormer). Calvijns denken heeft niet alleen een stempel gedrukt op
het religieus denken, maar ook op de cultuur van onze Nederlandse buren als een
geheel.
Calvinisten worden gekenmerkt door een sterk arbeidsethos, soberheid, ingetogenheid
en een onvermogen om te genieten. Vaak hoor je van mensen dat ze vooral van de
laatste last hebben. Anderen daarentegen lijken zo ver afstand genomen te hebben van
Calvijns gedachtegoed dat ze alleen nog maar bezig zijn met genieten.
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