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AntonMoll vanCharante
lezer te Zeist

Twee predikanten van de Protes-
tantse Kerk wegen het offer van
Jezus (Trouw 29 september). Een
discussie in vaktermen. De een:
zijn offer is een aspect van antie-
ke godsdiensten, goden wilden
bloed zien. ‘De grootheid van God
is juist dat hij zo’n offer niet no-
dig heeft’. De ander wijst op een
geheimenis. Het offer lijkt uit on-
ze maatschappij verdwenen, af-
zien van een voorrecht. Offer: een
pathetisch woord, dat griezelver-
halen oproept.
Maar is het echt verdwenen?
Wat doet het zaad dat in de grond
wacht op het voorjaar? Het valt
uiteen, wordt slijmerige chaos.
Pas na dit offer van zijn vorm
krijgt het in het warme voorjaar
de kans om zijn bestemming te
bereiken: ontkiemen, worden tot
iets nieuws, een plant. Dit wordt
ook wel als beeld gebruikt voor
het ’leven uit de dood’, zoals gelo-
vigen dat beleven. En, nog een
beeld: wat doet de vrouw bij wie
de eicel is bevrucht? Dan offert
zij: eerst ruimte, steeds meer
ruimte, tot zij barst en een kind
ter wereld brengt. Vanaf dat mo-
ment offert zij melk (eigen ener-
gie), tijd en aandacht, zorg en
werkkracht. Intussen is ook haar
innerlijk leven veranderd: zij of-
fert innerlijke rust, zij houdt van
haar kind met een nieuwe liefde
die eindeloos veel vraagt én geeft.
Het lijkt mij dat het diepste ge-
heim van ons leven dit soort offer
is. Bij een offer is sprake van om-
vorming. Zaad wordt plant, vrouw
wordt moeder, egocentrisch kind
wordt volwassen. Het leven over-
schrijdt zijn eigen grenzen door
de dood.
Als omvorming, metamorfose,
offer, het geheim van het leven is,
waarom zou dan het diepste ge-
heim van het christelijke geloof
niet het offer van dat leven kun-
nen zijn?
Er bestaat een verhaal over een
bamboe wiens meester hem no-
dig heeft. ‘Meester ik ben bereid’
zegt hij. Maar als hij wordt geveld,
zijn takken en bladeren worden
verwijderd en het hart eruit ge-
sneden, verzet hij zich; maar dan
geeft hij toe: ‘als u mij nodig
hebt’. Zo wordt hij omgevormd
om de verdroogde rijstakker te
bevloeien. Eerst groeide hij voor
zichzelf en hij verheugde zich er-
over, maar omgehakt werd hij tot
kanaal.

Offer is
geheim van
het leven
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H et is niet nodig dat
artsen Homerus
uit het hoofd kun-
nen citeren, vindt
Marli Huijer (Let-
ter en Geest, 3 ok-
tober). Ik ben dat

wel met haar eens. Maar, anders dan
Huijer, pleit ik er wel voor dat ze het
eens gelezen hebben. En misschien
ook een beetje Hippocrates, als ze
toch bezig zijn. Ideeën uit het oude
Griekenland over het menselijk li-
chaam en over ziekte hebben de ont-
wikkeling van de hedendaagse ge-
neeskunde sterk beïnvloed. Home-
rus’ ‘Ilias’ geeft een tijdloos en aan-
grijpend inzicht in de uitersten van
mentaal en fysiek lijden van de
mens. Hier kunnen artsen die iedere
dag te maken hebben met dood,
ziekte en de emoties van patiënten
best wat aan hebben, lijkt me.
Huijer verzet zich tegen de op-
komst van bildung in het debat over
academisch onderwijs. Volgens de
Denkeres des Vaderlands kunnen
universiteiten studenten beter ‘een
mengeling van Chinese, Marokkaan-
se, Turkse en Surinaamse literatuur’
laten lezen. Anderzijds moeten stu-
denten leren ‘hoe ze netwerken kun-
nen aanspreken, politieke organisa-
ties en media gebruiken en anderen
mobiliseren’. Met het eerste ben ik
het eens: de niet-westerse literatuur
verdient meer aandacht in het hoger
(en middelbaar) onderwijs. Maar met
de andere helft van haar pleidooi
slaat Huijer de plank mis.
Het idee dat universiteiten studen-
ten kennis en vaardigheden aanleren
die ze direct kunnen gebruiken in de
samenleving gaat voorbij aan één

van de grote deugden van het Neder-
landse hoger onderwijs: de splitsing
tussen hoger beroepsonderwijs en
academisch onderwijs.
Bij beroepsonderwijs worden stu-
denten rechtstreeks voorbereid op
de professionele praktijk. In het aca-
demisch onderwijs doen studenten,
als het goed is, een brede intellectu-
ele bagage op waar ze uit kunnen
putten om zelf ideeën te vormen
voor de (politieke) realiteit. Van aca-
demisch opgeleiden wordt immers
verwacht dat ze abstracte, algemene
kennis op productieve en creatieve
wijze kunnen vertalen naar concrete
situaties in werk en leven.
Als onderzoeker en deeltijddocent

Oude Geschiedenis aan de Rijksuni-
versiteit Groningen voel ik mij ook
genoodzaakt in het geweer te komen

tegen de karikatuur die Huijer
schetst van onderwijs over de Klas-
sieke Oudheid, in dienst van haar ar-
gument tegen het bildungsideaal.
Het uit het hoofd leren van Homerus
is, gek genoeg, aan de universiteit
geen speerpunt meer anno 2015.
Een collega en ik geven op het mo-
ment een seminar over Romeins
Griekenland. Thema’s die centraal
staan zijn traumaverwerking na een
oorlogssituatie en hoe lokale politie-
ke gemeenschappen zich aanpassen
aan een nieuwe machthebber ver
weg. Collega’s geven vakken over ur-
banisme of religieuze diversiteit in
de Oudheid. De ervaring leert dat on-
ze studenten goed in staat zijn om
zowel een beter begrip van de Oud-
heid te verwerven als op genuanceer-
de wijze betekenisvolle parallellen
te trekken met hedendaagse proble-
men.
Gelukkig zijn oudhistorici en clas-
sici niet de enige die de het belang
van de Klassieke Oudheid inzien. Het
nationale onderzoeksinstituut voor
klassieke studies, Oikos, hield afge-
lopen weekend een bijeenkomst met
de onderzoeksgroep Anchoring Inno-
vation, die onderzoekt hoe in de
Oudheid succesvolle innovaties wer-
den verankerd in iets bekends.
Een hoogleraar Business Admini-
stration woonde onze bijeenkomst
bij. Hij zou graag willen dat zijn stu-
denten meer zouden leren over hoe
innovatie tot stand kwam in de Oud-
heid. Hoe mensen meer dan 2000
jaar geleden reageerden op nieuwe
dingen kan, volgens hem, van belang
zijn voor het goed inbedden van in-
novaties anno nu. Homerus kan nog
best een tijdje mee.

Homerus lezen is
echt zo gek nog niet

De film ‘Troy’, gebaseerd op Homerus.

Kennis van de
KlassiekeOudheid
kanwel degelijk
nuttig zijn voor
studenten van nu,
betoogt IngerKuin.
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